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Reluarea lucrărilor 
în plen ale sesiunii 

Marii Adunări Naționale
Biroul Marii Adunări Naționale a hotărit ca lucrările în plen ale sesiunii a 

Xll-a a Marii Adunări Naționale să fie reluate vineri, 26 iulie 1974, ora 10,00 dimi
neața.

ȘEDINȚA 
COMITETULUI EXECUTIV

AL C. C. AL P. C. R.
© Venituri suplimentare pentru oamenii muncii din 

industrie, construcții, transporturi și pentru militari 
de 3 miliarde 600 milioane lei pînă la sfârșitul anului 
și de circa 23 miliarde lei la nivelul unui an

O Sporirea venitului garantat al membrilor coopera
tivelor agricole; venituri suplimentare de circa 250 
milioane lei în acest an și de circa 1 miliard lei la 
nivelul unui an

® Mărirea burselor studențești

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român, a avut loc 
ședința Comitetului Executiv al C.C. ol P.C.R., la care au 
luat parte ca invitați membri ai guvernului, șefi ai unor 
instituții centrale, activiști de partid și de stat.

1. în cadrul ședinței au fost examinate măsurile de 
aplicare a Hotărîrii Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 13 iunie 1974, cu privire la majorarea eșalonată, pe 
ramuri și activități, a retribuției oamenilor muncii.

Pe baza rezultatelor obținute în dezvoltarea generală 
a economiei, in creșterea eficienței activității economice 
și sporirea venitului național — temelia trainică a îm
bunătățirii continue a nivelului de trai al poporului — 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a hotărit ca majo
rarea retribuției tarifare a oamenilor muncii să se aplice 
pe ramuri și activități începînd de la 1 august, conti- 
nuind și în cursul anului 1975, urmărindu-se asigurarea 
unei proporții judicioase între venitul minim și maxim 
— prin creșterea mai accentuată a veniturilor mici — 
în concordanță cu principiile echității socialiste promo
vate consecvent prin întreaga politică a partidului. Prin 
aceste măsuri, oamenii muncii din industrie, construcții, 
transporturi, precum și militarii vor obține venituri supli
mentare pînă la sfîrșitul anului în curs de 3 miliarde 
600 milioane lei, iar la nivelul unui an veniturile supli
mentare ale acestora se vor ridica la circa 23 mi
liarde lei.

Comitetul Executiv a hotărit, totodată, majorarea ve- 
i nitului garantat ce se asigură membrilor cooperativelor 

agricole de producție, ceea ce va conduce la creșterea 
veniturilor suplimentare ale cooperatorilor cu circa 250 
milioane lei în acest an și cu circa 1 miliard lei la 
nivelul unui an.

De asemenea, Comitetul Executiv a stabilit ca înce
pînd cu anul universitar 1974—1975 să se majoreze 
bursa studenților destinată alocației pentru hrană cu 
peste 50 milioane lei la nivelul unui an universitar.

Comitetul Executiv a stabilit ca aceste măsuri să fie 
înaintate Consiliului de Stat spre aprobare.

Comitetul Executiv își exprimă convingerea că oame
nii muncii din industrie și agricultură vor răspunde aces
tor măsuri acționînd cu toată hotărîrea, punînd întregul 
lor spirit de inițiativă, întreaga pricepere și pasiune pen
tru identificarea de noi resurse în vederea creșterii su
plimentare a producției, sporirii productivității muncii și 
reducerii peste plan a cheltuielilor de producție și cir
culație, asigurării unei înalte eficiențe economice — în- 
cît creșterea beneficiilor unităților economice să permită 
acoperirea alocațiilor suplimentare repartizate majorării 
veniturilor.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. cheamă clasa 
muncitoare — clasa conducătoare a societății — pe 
(Continuare in pag. a V-a)

In spiritul voinței comune de adincire a prieteniei, 
de intensificare a colaborării dintre România și Sierra Leone

DIALOG FRUCTUOS INTRE
PREȘEDINȚII NICOLAE CEAUȘESCU 

ȘI SIAKA STEVENS

La Palatul Republicii au Început, luni, 
22 iulie, convorbirile oficiale intre pre
ședintele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, șl președintele Repu
blicii Sierra Leone, Siaka Stevens.

La convorbiri participă :
Din partea Republicii Socialiste Româ

nia : Manea Mănescu, prim-ministru al 
guvernului, Ion Pâțan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, George 
Macovescu, ministrul afacerilor externe, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Ion Bogdan, adjunct al mi
nistrului minelor, petrolului și geologiei, 
Valeriu Georgescu, ambasadorul țării noas
tre in Republica Sierra Leone.

Din partea Republicii Sierra Leone : Des
mond E. F. Luke, ministrul afacerilor ex
terne, F. M. Minah, ministrul comerțului și 
industriei, E. W. Blyden, ambasadorul Re
publicii Sierra Leone in România, Rowland 
E. A. Harding, membru al Tribunalului Su
prem, Kande Sio, deputat in parlament, 
H. M. Lynch Shylon, secretar permanent

in Ministerul Afacerilor Externe, T. D. 
King, consilier special in Ministerul Comer
țului și Industriei.

In cursul convorbirilor, cei doi președinți 
au abordat un larg cerc de probleme pri
vind relațiile bilaterale. Acest prim dialog 
la nivel înalt dintre România și Sierra 
Leone a evidențiat dorința comună de a 
dezvolta pe un plan superior și in multi
ple domenii — politic, economic, tehnico- 
științific și cultural — legăturile de colabo
rare prietenească dintre țările noastre, pre
cum și hotărirea de a se valorifica posibi
litățile existente in acest sens. S-a apre
ciat că extinderea și diversificarea conlu
crării dintre România și Sierra Leone co
respund aspirațiilor și intereselor ambelor 
popoare, cauzei progresului, cooperării și 
păcii în lume.

Președinții Nicolae Ceaușescu și Siaka 
Stevens au procedat, de asemenea, la un 
schimb de vederi privind viața politică in
ternațională, relevindu-se necesitatea întă
ririi continue a solidarității militante a ță
rilor din Africa și din alte părți ale lumii

care au pășit pe calea une! dezvoltări 
economico-sociale independente, a mișcări
lor de eliberare națională, a tuturor forțe
lor care luptă împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului, poli
ticii de apartheid și discriminare rasiala, 
pentru dreptul popoarelor de a hotărî sin
gure și in deplină libertate asupra destine
lor lor. S-a subliniat că întărirea cursului 
spre destindere, securitate și colaborare, 
soluționarea problemelor ce confruntă ome
nirea, in conformitate cu interesele gene
rale și ale fiecărui stat în parte, impun 
participarea activă și egală a tuturor țări
lor, indiferent de mărimea lor, promova
rea in viața internațională a unor relații 
noi, democratice, a unei noi ordini econo
mice, care să asigure, fără nici o discrimi
nare, înaintarea pe drumul progresului a 
tuturor națiunilor, edificarea unei lumi 
mai bune și mal drepte, o lume a păcii.

Convorbirile s-au desfășurat într-o at
mosferă de caldă cordialitate, prietenie fi 
înțelegere reciprocă.

PE BAZA TRAINICĂ A DEZVOLTĂRII 
ECONOMIEI NAȚIONALE — IMPORTANTE 

MĂSURI PENTRU CREȘTEREA 
VENITURILOR OAMENILOR MUNCII

DECRETE ALE CONSILIULUI DE STAT PRIVIND:

Dineu in onoarea
Dineul oficial, oferit luni de președintele 

Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, in onoarea președintelui Repu
blicii Sierra Leone, Siaka Stevens, a în
cheiat o zi de rodnice convorbiri, momente 
de deosebită importanță in evoluția bune
lor relații dintre cele două țări și popoare.

Au participat Emil Bodnaraș, Gheorghe 
Cioară, Florian Dănălache, Constantin Dră- 
gan, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas. 
Petre Lupu, Manea Mănescu, Paul Nicu-

președintelui Republicii Sierra Leone
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Cornel Bur
tică, Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion Pățan, 
Iosif Uglar, Ștefan Andrei, Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guvernului, 
George Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, și alti membri ai guvernului, condu
cători de instituții centrale, personalități 
ale vieții științifice și culturale, precum și 
ambasadorul țării noastre in Republica 
Sierra Leone. Valeriu Georgescu.

Au luat, de asemenea, parte Desmond

E. F. Luke, F. M. Minah, E. W. Blyden, 
Rowland E. A. Harding, Kande Sio, H. M. 
Lynch Shylon, T. D. King, celelalte per
soane oficiale care-1 însoțesc pe președin
tele Republicii Sierra Leone.

La inceput au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

In timpul dineului, desfășurat într-o am
bianță de caldă prietenie, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Siaka Stevens au 
rostit toasturi.

7. Majorarea retribuției personalului din unele 
ramuri și sectoare de activitate

2. Majorarea venitului garantat ce se asigura 
membrilor cooperativelor agricole de producție

3. Majorarea bursei studenților din invațămin- 
tul superior

Majorarea soldelor și retribuțiilor personalului 
Ministerului Apărării Naționale și Ministerului

de Interne ÎN PAGINILE II—III—!V

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Stimate domnule președinte,
Tovarăși și prieteni,
îmi face o deosebită plăcere să vă adresez dumneavoastră, 

domnule președinte, și tuturor colaboratorilor care vă înso
țesc un călduros salut în numele Consiliului de Stat, al gu
vernului și poporului român, precum și al meu personal.

Vizita pe care o întreprindeți în aceste zile în Republica 
Socialistă» România constituie o expresie a dorinței comune 
a celor două țări și popoare ale noastre de a dezvolta relații 
tot mai bune între ele, de a se cunoaște mai bine și de a con
lucra fructuos în interesul dezvoltării economico-sociale a fie
căreia dintre ele, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

In România sînt urmărite cu interes și simpatie eforturile 
poporului Republicii Sierra Leone pe calea dezvoltării inde
pendenței și suveranității sale, a preluării în mîinile proprii a 
bogățiilor naționale și valorificării lor în interesul propășirii 
economico-sociale, al progresului său material și social. Ca 
prieteni sinceri, vă urăm, din toată inima, realizări tot mai 
mari pe acest drum — care este drumul lichidării urmărilor 
dominației coloniale din trecut, al dezvoltării de sine stătătoare, 
al făuririi unei vieți libere și fericite pentru poporul dumnea
voastră I

Dragi oaspeți,
Vizitați România In anul clnd întregul popor va sărbători 

împlinirea a trei decenii de la eliberarea țării de sub domina
ția fascistă — moment de cotitură în istoria patriei, în desti
nele națiunii noastre. Succesele dobîndite în toate domeniile 
de activitate arată ce mărețe înfăptuiri poate obține un popor 
atunci cînd muncește în deplină libertate și indepen
dență pentru progresul economic ți social al patriei sale,

(Continuare în pag. a V-a)

Toastul președintelui 
Siaka Stevens

Stimate domnule președinte,
Tovarăși și prieteni,
Este o mare plăcere pentru mine să răspund cuvintelor 

amabile și sentimentelor frățești exprimate de dumneavoastră, 
domnule președinte.

După cum știți, aceasta este prima mea vizită în frumoasa 
și istorica dumneavoastră țară, Republica Socialistă România, 
în numele delegației mele, al guvernului și al poporului din 
Sierra Leone, aș dori să exprim recunoștința mea profundă 
pentru primirea cordială și ospitalitatea călduroasă ce ne-au 
fost acordate. Așteptăm să vedem mai multe din țara dumnea
voastră mare și frumoasă, după cum așteptăm să continuăm 
discuțiile și schimburile de păreri foarte utile.

Domnule președinte,
Sîntem foarte fericiți să remarcăm faptul că, sub condu

cerea dumneavoastră înțeleaptă și dinamică, Republica Socia
listă România joacă un rol puternic șî constructiv în cadrul 
comunității internaționale. Acest rol unic al țării dumneavoas
tră este rezultatul, fără îndoială, al marii contribuții la dezvol
tarea progresistă a destinderii în relațiile dintre state. Pentru 
toate acestea, dumneavoastră, domnule președinte, trebuie să 
fiți în mod justificat satisfăcut. Prin eforturile dumneavoastră 
personale în folosul cauzei destinderii, stimulate de sprijinul 
poporului dumneavoastră harnic și îndrăzneț, ați reușit să 
aduceți o contribuție semnificativă la promovarea coexisten
ței pașnice între state, în epoca modernă.

Marea Adunare Națională a țării dumneavoastră a ținut 
seama, fără îndoială, și de contribuția dumneavoastră personală 
la promovarea coexistenței pașnice, atunci cînd, recent, v-a 
ales președinte al Republicii Socialiste România.
(Continuare in pag, a V-a)
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DECRETE ALE CONSILIULUI DE STAT

DECRET
pentru majorarea retribuției personalului din unele

ramuri si sectoare de activitate
în vederea aplicării hotărîrii Comitetu

lui Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 13 iunie 
1974 cu privire la majorarea eșalonată 
pe ramuri și activități a retribuției oame
nilor muncii

Consiliul de Stat al Republicii Socia
liste România decretează :

Art. 1. (D începind cu data de 1 au
gust 1974 se va trece la majorarea retri
buției muncii pentru toate categoriile de 
personal în mod eșalonat, pe ramuri, ac
țiune care se va încheia in anul 1973.

(2) Majorarea retribuției va fi mai 
accentuată la primele categorii tarifare 
ale muncitorilor calificați, precum și la 
celelalte categorii de personal in primii 
ani de activitate. De asemenea, vor bene
ficia de o majorare mai însemnată a 
retribuției tarifare, prin trecerea în re
țele tarifare superioare, toți muncitorii 
din ramurile : textile, poligrafie, operato
rii lianți din principalele unități produ
cătoare de ciment precum și mecanicii 
agricoli și muncitorii din zootehnie.

Art 2. (11. în cadrul acțiunii de ma
jorare generală a retribuției, statul asi-

gură creșterea retribuției tarifare minime 
după cum urmează .■*

a) pentru muncitorii calificați, retri
buția tarifară minimă va fi de 1.346 lei 
lunar, față de 1.040 lei cît este in pre
zent ;

bl pentru muncitorii necalificați și 
pentru personalul de serviciu, retribuția 
tarifară minimă va fi de 1.140 lei lunar, 
față de 1.000 lei cit este în prezent;

c) pentru inginerii stagiari în primul 
an de activitate, retribuția tarifară mi
nimă va fi de 1.615 lei lunar, față de 
1.325 lei cit este în 'prezent ;

d) pentru tehnicienii stagiari în pri
mul an de activitate, retribuția tarifară 
minimă va fi de 1.395 lei lunar, față de 
1.090 lei cît este în prezent;

el pentru învățătorii stagiari în pri
mul an de activitate, retribuția tarifară 
minimă va fi de 1.505 lei lunar, față de 
1.175 lei cît este în prezent. ,

(2) Retribuția tarifară pentru categoria 
1. nivel de bază, a muncitorilor calificați 
încadrați pe principalele rețele tarifare 
se majorează, după cum urmează :

18. Poligrafie B 6 1 408 1 061
19. Petrol B 6 1 387 1 061
20. Chimie B 6 1 387 1 061
21. Sticlă 7 1 387 1 061
22. Prelucrare lemn nivel A

pentru munca in acord 6 1 387 1 061
23. Exploatări forestiere A 6 1 387 1 061
24. Materiale construcții A 5 1 387 1 061
25. Confecții piele 5 1 337 1 061
26. Alimentară A 5 1 387 1 061
27. Textile 6 1 387 1 051
28. Gospodărie comunală A 5 1 367 1 051
29. Alimentară B • 5 1 367 1 051
30. Industria locală « 6 1 346 1 040
31. Gospodăria comunală B 5 1 346 1 040
32. Materiale construcții B 5 1 346 1 040

(3) Retribuția tarifară la nivel de bază ramuri (grupa VII) se majorează după
la unele funcții tehnice, economice și de
altă specialitate pentru ultima grupă de cum urmeaza ;

— lei/lună —

Nr. 
crt.

Rețeaua 
?i nivelul

Nr. de categorii 
în rețea

Retribuția tarifară 
la cat. I, nivel de bază

majorată actuală

1. Mine subteran A. fronturi de lucru 
productive

2. Mine subteran A
3. Mine subteran B. fronturi de lucru 

productive
4. Mine subteran B
5. Siderurgie A
6. Siderurgic B
7. Foraj
S. Construcții mașini nivel A 

pentru munca în acord
9. Construcții mașini nivel A 

pentru munca în regie
10. Energie electrică A
11. Metalurgie neferoasă
12. Mecanici agricoli (pentru munci 

in atelier)
13. Poligrafie A
14. Chimie A
15. Petrol A
16. Construcții pentru munca in acord
17. Tăbăcărie

5 1 925 1 810
5 1 798 1 657

5 1 721 1 632
5 1 594 , 1 479
6 1 510 1 224
6 1 479 1 173
6 1 473 1 173

6 I 479 1 163

6 1 428 1 122
6 1 428 1 122
6 1 428 1 122

6 / 1 423 1 081
6 1 428 1 031
6 1 408 1 031
6 1 408 1 0S1
5 1 408 1 031
5 1 408 1 081

— lel/lună —

Funcția Nr. gradații*
Retribuția tarifară 
Ia nivel de bază

majorată actuală

1. Inginer 6 2 000 1 830
— stagiar, în primul an

de activitate — 1 615 1 325
2. Economist, fizician, chimist 6 1 945 1 750

— stagiar, în primul an
de activitate — 1 560 1 275

3. Tehnician 6 1 505 1 225
— stagiar, în primul an

de activitate — 1 395 1 090
4. Planificator, contabil. *

statistician, merceolog 6 1 422 1 099
— stagiar, în primul an

de activitate — 1 363 1 070
5. învățător definitiv 3—5 ani vechime 1 615 . 1 275

— stagiar. în primul, an ,
de activitate .. . ’ A . 1 505 1 175

Art. 3. (1) în anul 1974 se va majora, 
eșalonat, retribuția personalului din uni
tățile republicane ale următoarelor 
ramuri :

— de la 1 august : industria ușoară, 
industria construcțiilor de mașini și a 
prelucrării metalelor ; construcții-mon- 
taj (inclusiv unitățile de subordonare lo
cală) ;

— de la aceeași dată se va majora și 
retribuția cadrelor didactice din învă- 
țămintul primar (clasele I-IV) ;

— de la 1 septembrie : industria chi

mică și industria produselor din substan
țe abrazive din cărbune și grafit ;

— de la 1 octombrie : industria pe
trolului, industria extractivă a gazului 
metan, lucrări geologice și foraj ;

— de la 1 noiembrie : industria meta
lurgiei feroase :

— de Ia 1 decembrie : industria ener
giei electrice.

Majorarea retribuției se aplică perso
nalului din întreprinderile și centralele 
industriale aparținînd ramurilor arătate 
mai sus. Ea se aplică, de asemenea, uni

tăților fără personalitate juridică aparți
nînd acestor ramuri — uzine, fabrici și 
altele similare — indiferent de ramura 
de care aparține unitatea căreia ii sint 
subordonate.

(2) Personalul căilor ferate uzinale, 
muncitorii și personalul operativ din ce
lelalte activități de transporturi, perso
nalul operativ din activitatea de con
tractări și achiziții, personalul cantine
lor, creșelor, căminelor, personalul servi
ciilor medico-sanitare, precum și perso
nalul școlilor profesionale și cursurilor 
de calificare, din unitățile aparținînd ra
murilor prevăzute la primul alineat, vor 
beneficia de majorarea retribuției odată 
cu personalul din ramurile unde aceste 
activități sînt de bază.

Art. 4. — Pînă la sfîrșitul anului 1974 
se va stabili eșalonarea în continuare, pe 
anul 1975. a acțiunii de majorare a re
tribuției în celelalte ramuri și activități 
din economia națională.

Art. 5. — Ca urmare a celor prevăzute 
la art. 1-3 din prezentul decret, se a- 
probă :

a) rețelele tarifare de retribuire pentru 
muncitorii' calificați, retribuția tarifară 
pentru muncitorii necalificați, precum $i 
retribuția tarifară pentru unele funcții o- 
perative ce se utilizează în unitățile care 
aplică majorarea, conform anexei nr. I ;

b) retribuția tarifară pe clase pentru 
personalul tehnic, economic, de altă 
specialitate, administrativ, de deservire 
și de pază, precum și limita maximă a 
indemnizației de conducere, conform a- 
nexei nr. II ;

c) clasele de retribuire ale funcțiilor 
de subingineri, precum și modificările 
aduse claselor de retribuire ale funcții
lor de tehnician, din grupele VI și VII 
de ramuri și de planificator, contabil, 
statistician, merceoldg. din grupele V, VI 
și VII de ramuri, conform «anexei nr. III ;

d) retribuția tarifară pe clase, pentru 
cadrele didactice din învâțămîntul pri
mar (clasele I-IV). conform anexei nr. IV.

Retribuția tarifară majorată prevăzu
tă în anexele la acest decret cuprinde și 
comnensația de 7 lei lunar’, stabilită prin 
H.C.M. nr. 899 1973.

Art. 6. — începînd cu anul 1975 spo

rul pentru personalul nelocalnîc de pa 
șantiere se va stabili anual, prin pla
nul național unic de dezvoltare econo- 
mico-socială. Unitățile la care se acordă 
în prezent un asemenea spor pe baza 
prevederilor H.C.M. nr. 822/1959 și ale 
H.C.M. nr. 1053/1959, cap. IT. III șl IV 
îl vor plăti în continuare pînă la sfîrșitul 
acestui an.

Art. 7. — Majorarea retribuției pre
văzute în prezentul decret nu afectează 
acordarea următoarelor drepturi :

a) alocația de stat pentru copii, care se 
va menține în același cuantum, chiar 
dacă prin majorarea retribuției se depă
șește plafonul în funcție de care s-a a- 
cordat alocația respectivă ;

b) bursele acordate in învâțămîntul d® 
toate gradele.

Art. 8. — Se autoriză Consiliul de 
Miniștri de a introduce modificările 
ce rezultă din aplicarea prevederilor pre
zentului decret, în volumul și structura 
bugetului de stat, precum și în planu
rile economice și financiare ale minis
terelor, celorlalte organe centrale și 
consiliilor populare județene și al muni
cipiului București.

Totodată, Consiliul de Miniștri, îm
preună cu ministerele vor întocmi pro
grame de măsuri pentru mobilizarea tu
turor colectivelor din întreprinderile și 
centralele în care se aplică majorarea 
retribuției, în vederea creșterii supli
mentare a producției și productivității 
muncii, reducerii peste plan a cheltuie
lilor de producție și de circulație, a spo
ririi eficienței întregii activități econo
mice. singura cale pentru asigurarea re
surselor creșterii continue a nivelului d® 
trai al oamenilor muncii.

Art. 9. — Pe măsura majorării retri
buției, potrivit prezentului decret, înce
tează aplicabilitatea în unitățile respec
tive a prevederilor cap. III din anexa 3 la 
H.C.M. nr. 1051/1959, ale cap. V din 
H.C.M. nr. 1053/1959, ale anexelor 11/2 
și II 6b la H.C.M. nr. 914/1968, ale H.C.M. 
nr. 1462/1968. ale art. 12 alin, ultim șl 
ale cap. B. pct. 10 din anexa 2 la H.C.M. 
nr. 2841/1968, ale art. 2 din H.C.M. nr. 
2349 1969. ale H.C.M. nr. 1385/1971, pre
cum și ale H.C.M. nr. 890/1973.

NiCOLAE CEAUSESCU
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Președintele Republicii Socialiste România

Anexa I

RETRIBUȚIA TARIFARĂ A MUNCITORILOR
A. MUNCITORI CALIFICAȚI ÎNCADRAȚI PE REȚELE TARIFARE

— lellună —

Nr. Rețeaua tarifară Categorii
crt. și nivelul 1 2 3 4 5 6

1. Mine subteran A

2. Mine subteran B

3. Mine subteran C

4. Mine subteran D

5. Mine suprafață A

4. Mine suprafață B

7. Mine suprafață C

8. Siderurgie A Con
strucții de mașini 
Ao pentru muncă în 
acord

9. Siderurgie B

10. Metalurgie neferoa
să

Ează 1798 2053 2308
Tr. I 1861 2116 2397
Tr. II 1925 2180 2486
Tr. III 1989 2244 2575

Bază 1594 1849 2103
Tr. I 1657 1912 2167
Tr. II 1721 1976 2231
Tr. III 1785 2040 2295

Bază 1530 1734 1938
Tr. I 1581 1785 19C9
Tr. II 1632 1836 2040
Tr. III 1683 1887 2091

Ează 1517 1619 1785
Tr. I 1543 1657 1849
Tr. II 1568 1696 1912
Tr. III 1594 1734 1976

Bază 1428 1510 1591
Tr. I 1448 1530 1612
Tr. II 1459 1350 1632
Tr. III 1489 1571 1652

Bază 1387 1469 1550
Tr. I 1408 1489 1571
Tr. II 1428 1510 1591
Tr. III 1448 1530 1612

Bază 1367 1448 1530
Tr. I 1337 1469 1550
Tr. II 1408 1489 1571
Tr. III 1423 1510 1591

Bază 1510 1591 1714
Tr. I 1530 1622 1744
Tr. II 1550 1652 1775
Tr. III 1571 1683 1805

Bază 1479 1581 1683 
Tr. I 1499 1591 1714
Tr. II 1520 1622 1744
Tr. III 1340 1652 1775

Bază 1428 1510 1601
Tr. I 1448 1530 1632
Tr. II 1469 1530 1663
Tr. III 1489 1571 1693

2665 3022 3104
2754 3111 3506
2843 3200 3608
2932 3302 3723

2359 2677 3073
2435 2767 3162
2312 2856 3251
2588 2945 3366

2142 2397 2754
2206 2486 2856
2269 2575 2958
2333 2665 3060

2053 2359 2665
2129 2435 2741
2206 2512 2818
2282 2588 2394

1673 1765 1897 2111
1693 1795 1948 2173
1714 1826 1999 2234
1734 1856 2060 2295

1632 1714 1795 1979
1352 1734 1838 2030
1673 1734 1877 2081
1693 1775 1928 2142

1612 1693 1775 1928
1632 1714 1805 1969
1652 1734 1836 2009
1673 1754 1877 2080

1836 2081 2368 2713
1897 2152 2418 2805
1958 2224 2530 2897
2020 2295 2621 3009

1803 2009 2254 2531
1856 2071 2326 2672
1907 2132 2397 2764
1958 2193 2489 2876

1724 1897 2142 2438
1763 1958 2213 2530
1805 2020 2285 2621
1848 2081 2356 2713

NOTA : Retribuțiile ta
rifare lunare corespund 
la 204 or®.

11. Foraj Ează 1479 1561 1652 1785 1948 2152 2397
Tr. I 1499 1581 1683 1826 1999 2213 2479
Tr. II 1520 1601 1714 1867 2050 2275 2560
Tr. III 1540 1622 1744 1907 2101 2336 2642

12. Construcții de .ma Bază 1479 1561 1652 1785 1958 2203 2489
șini A pentru mun Tr. I 1499 1581 1683 1826 2020 2275 2581
ca în acord. Con Tr. II 1520 1601 1714 1867 2081 2346 2672
strucții de mașini 
Ao pentru munca in 
regie, precum și 
pentru unitățile un
de retribuția tarifa
ră nu este diferen

Tr. III 1540 1622 1744 1907 2142 2417 2764

țiată pe acord și re
gie.

13. Construcții de ma Bază 1428 1310 1601 1734 1907 2111 2366
șini A pentru mun Tr. I 1448 1530 1632 1775 1958 2173 2458
ca în regie, precum Tr. II 1469 1550 1663 1816 2009 2234 2550
și pentru unitățile 
unde retribuția ta
rifară nu este dife
rențiată pe acord și 
regie. Energie elec
trică A. Chimie Ao.

Tr. III 1489 1571 1693 1856 2060 2295 2642

14. Construcții de ma Bază 1448 1530 1622 1754 1918 2122 2377
șini B pentru mun Tr. I 1469 1550 1652 1795 1989 2183 2468
ca în acord. Tr. II 1489 1571 1683 1836 2020 2244 2560

Tr. III 1510 1591 1714 1877 2071 2305 2652

15. Construcții de ma Bază 1408 1489 1581 1714 1877 2050 2275
șini B pentru mun Tr. I 1428 1510 1612 1754 1918 2101 2356
ca în regie, precum Tr. II 1448 1530 1642 1795 1958 2152 2438
și pentru unitățile 
unde retribuția ta
rifară nu este dife
rențiată pe acord și 
regie. Energie elec
trică B. Chimie A.

Tr. III 1469 1550 1673 1836 1999 2203 2519

16. Energie electrică C. Bază 1387 1469 1550 1632 1754 1958 2203
Tr. I 1403 1439 1571 1663 1805 2009 2285
Tr. II 1428 1510 1591 1693 1856 2060 2366
Tr. III 1448 1530 1612 1724 1907 2122 2448

17. Tăbăcărie-prelucra- Bază 1408 1489 1571 1693 1856 2081
re cauciuc. Tr I 1428 1510 1601 1734 1907 2152

Tr. II 1448 1530 1632 1775 1958 2224
Tr. III 1469 1550 1663 1816 2020 2295

18. Poligrafie A. Bază 1428 1510 1601 1724 1807 2142 2438
Tr. I 1448 1530 1632 1765 1958 2213 2530
Tr. II 1469 1350 1663 1805 2020 2285 2621
Tr. III 1489 1571 1693 1846 2031 2356 2713

19. Poligrafie B Bază 1403 1439 1571 1663 1795 2040 2315
Tr. I 1428 1510 1591 1693 1856 2101 2407
Tr. 11 1448 1530 1612 1724 1918 2162 2499
Tr. III 1469 1550 1632 1754 1979 2234 2591

20. Petrol A Bază 1403 1489 1571 1052 1775 1938 2173
Tr. I 1128 1510 1591 1683 1816 1939 2244
Tr. II 1448 1330 1612 1714 1856 2040 2315
Tr. III 1469 1550 1632 1744 1897 2101 2387

21. Chimie B Bază 1387 1469 1550 1632 1754 1918 2122
Petrol B Tr. I 1408 1489 1571 1663 1795 1953 2193

Tr. II 1428 1510 1591 1693 1336 1999 2264
Tr. III 1448 1530 1612 1724 1877 2050 2336 (Continuare in pag. a IV-a)

22. Sticlă Bază 1387 1469 1550 1632 1714 1795 1958 2178
Tr. I 1408 1489 1571 1652 1734 1836 2009 2234
Tr. II 1428 1510 1591 1673 1754 1877 2060 2295
Tr. III 1448 1530 1612 1693 1775 1918 2111 2356

23. Construcții A pen Bază 1448 1530 1622 1795 2050 2407
tru obiective eco Tr. I 1469 1550 1663 1856 2132 2509
nomice importante Tr. II 1489 1571 1703 1918 2213 2611
pentru munca în a- 
cord, precum și 
pentru unitățile un
de retribuția tarifa
ră nu este diferen

Tr. III 1510 1591 1744 1979 2305 2713

țiată pe acord și re
gie.

24. Construcții A pen Baza 1408 1489 1581 1754 1999 2315
tru obiective eco Tr. I 1428 1510 1622 1816 2071 2417
nomice importante Tr. H 1448 1530 1663 1877 2142 2519
pentru munca în 
regie. Construcții B 
pentru munca în a- 
cord, precum șl pen
tru unitățile unde 
retribuția tarifară 
nu este diferențială 
pe acord și regie.

Tr. III 1469 1550 1703 1938 2213 2621

25. Construcții B pen Bază 1387 1469 1350 1673 1877 2203
tru munca în regie Tr. I 1408 1489 1581 1724 1948 2315

Tr. 11 1428 1510 1612 1775 2020 2428
Tr. III 1448 1530 1642 1826 -2091 2540

26. Exploatări forestie Bază 1387 1469 1550 1632 1754 1918 2122
re A. Prelucrarea Tr. I 1408 1489 1571 1663 1795 1958 2193
lemnului A pentru Tr. II 1428 1510 1591 1693 1836 1999 2264
munca în acord, 
precum și pentru 
unitățile unde retri
buția tarifară nu

Tr. III 1448 1530 1612 1724 1877 2050 2336

este diferențiată pe 
acord și regie.

27. Prelucrarea lemnu Bază 1367 1448 1530 1612 1693 1816 2122
lui A pentru munca Tr. I 1387 1469 1550 1632 1724 1867 2193
în regie. Tr. II 1408 1489 1571 1652 1754 1918 2264

Tr. III 1428 1510 1591 1673 1785 1969 2336
28. Prelucrarea lemnu Bază 1367 1448 1530 1612 1734 1867 2050

lui B pentru munca Tr. I 1387 1469 1550 1642 1765 1907 2111
în acord, precum și Tr. II 1408 1489 1571 1673 1795 1948 2173
pentru unitățile un
de retribuția tarifa

Tr. III 1428 1510 1591 1703 1826 1999 2234

ră nu este diferen
țiată pe acord și re
gie.

29. Prelucrarea lemnu Bază 1346 1428 1510 1591 1683 1805 1969
lui B pentru munca Tr. I 1367 1448 1530 1612 1714 1836 2040
în regie. Tr. II 1387 1469 1550 1632 1744 1867 2111

Tr. III 1408 1489 1571 1652 1775 1907 2183
30. Materiale de con Bază 1387 1469 1550 1632 1705 2020

strucții A. Confecții Tr. I 1408 1489 1571 1673 1846 2081
piele. Alimentară A. Tr. II 1428 1510 1591 1714 1897 2142
Materiale refractare. Tr. III 1448 1530 1612 1754 1958 2224

31. Confecții speciale Bază — — 1703 1783 1948 2162
din piele. Tr. I — — 1724 1826 1999 2244

Tr. II — — 1744 1867 2050 2326
Tr. III — — 1765 1907 2101 2407
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consacrată creșterii nivelului de trai al poporului
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
pentru majorarea venitului garantat ce se asigură

membrilor cooperativelor agricole de producție
In vederea aplicării hotfirîrii Comite

tului Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 13 iu
nie 1974 cu privire la majorarea eșalo
nată pe ramuri și activități a retribuției 
oamenilor muncii. Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România decre
tează:

Art. 1. — Venitul garantat ce se acor
dă de cooperativele agricole de producție 
membrilor cooperatori care lucrează 
direct in producție se majorează după 
cum urmează :

a) In zootehnie, de la 1 200 la 1 300 lei 
lunar ;

b) în legumicultura și viticultură, de la 
900 lei la 1 000 lei lunar ;

c) în pomicultură, de la 800 la 1 000 lei 
lunar ;

d) de la 25 la 35 lei pe zi lucrată la 
păioase, prăsitoare, plante tehnice și fu
rajere. cooperatorilor care execută lu
crări de fertilizare, erblcidare^și comba
tere a dăunătorilor ; celor care deservesc 
mașinile și utilajele agricole, efectuează 
lucrări de încărcări, descărcări, transpor
turi, care datorită specificului nu pot fi 
angajate în acord global.

Nivelurile pentru viticultură și pomicul
tură prevăzute la literele b și c se a- 
cordă și cooperatorilor care execută lu
crări de înființare și întreținere a plan
tațiilor vitipomicole pînă la intrarea pe 
rod.

Art. 2. — Pentru cooperatorii care lu
crează în zootehnie, venitul garantat ma
jorat se aplică cu începere de la 1 au
gust 1974, iar pentru cei care lucrează 
in activitățile prevăzute la art. 1, literele 
b. c și d venitul garantat majorat se 
aplică pe măsură ce se angajează în a- 
cord giobal un nou ciclu de producție. 

Art. 3. — Pentru formațiile de udâtori 
se introduce incepînd cu campania de 
udări din anul 1974 un venit garantat de 
1 300 lei lunar.

Art. 4. — Venitul garantat prevăzut 
la art. 1 se stabilește lunar sau pe zi șl 
se acordă cu condiția obținerii nivelu
rilor de producție sau a volumului de 
lucrări, prevăzute în angajamentele în
cheiate cu cooperativa agricolă. Produc
țiile cuprinse in angajamentele încheiate 
între cooperativă și membrii cooperatori 
trebuie să se situeze. în medie, pe uni
tate, cel puțin la nivelul prevederilor 
din planul de producție și financiar al 
fiecărei cooperative.

Pentru sectoarele de activitate la care 
venitul garantat este stabilit să se acorde 
lunar, acesta corespunde retribuirii pen
tru 25 zile lucrate. Venitul garantat ce 
se acordă fiecărui cooperator se stabi
lește proporțional cu numărul de zile 
efectiv lucrate în cursul unei luni, cu 
condiția realizării volumului de muncă 
și a producției stabilite.

Venitul garantat se poate aplica pe cul
turi. specii și categorii de animale, sec
toare de activitate sau pe întreaga coo
perativă. In cadrul aceleiași cooperative, 
nivelul retribuției în sectoarele de acti
vitate sau pentru culturile la care nu se 
aplică venitul garantat va fi stabilit pe 
baza valorii normei din planul de pro
ducție și financiar al unității, fără sâ 
depășească limitele venitului garantat.

Art. 5. — Condițiile ce trebuie înde
plinite de cooperatorii care angajează 
producția în acord global, pe bază de 
venit garantat, sînt prevăzute în anexa 
care face parte integranta din prezentul 
decret.

Art. 6. — Cooperativele agricole de 
producție vor asigura, incepînd cu data

de 1 august 1974, cooperatorilor care în- cuție un venit garantat majorat lunar,
deplinesc funcții de conducere și exe- după cum urmează :

Gradul cooperativei sau al
SPECIFICAREA FUNCȚIEI U. M. fermei

I II III
— Președinte
— Vicepreședinte scos din

lei 2200 2000 1900

producție
— Șef fermă cu precătire medie 

tehnică de specialitate și cel

lei 1650

puțin 5 ani în producție
— Șef fermă care nu are pregătire

lei 2100 2000 1900

medie tehnică de specialitate Iei 1650 1500 1425
— Șef de brigadă lei între 1300 și 1500 •

• Diferențiat in funcție de mărimea și complexitatea brigăzii.

Cooperatorul încadrat în funcția de 
contabil șef, care nu este remunerat de 
stat, sau de contabil va primi un venit 
garantat lunar în raport cu funcția înde

PREGĂTIREA U. M. Contabil șef Contabil
— studii superioare % pînă la 90 pînă la 75
— studii medii sau tehnice de

specialitate % pînă la 85 pînă la 70
— gimnaziul comercial % pînă la 80 pînă la 70
— școală generală % pină la 75 pină la 65

Cooperatorul încadrat în funcția de 
contabil de fermă va primi un venit ga
rantat lunar, în raport de pregătirea și

— cînd are studii medii pînă
— cînd are școală generală pînă

Ari. 7. — Cooperativele agricole de pro
ducție vor lua măsuri ca din veniturile 
prevăzute a se obține să asigure acope
rirea cheltuielilor materiale, constituirea 
fondurilor statutare, respectarea obliga
țiilor față de buget, bancă, furnizori și 
retribuirea muncii in acord global, cal
culată pe baza venitului garantat. 

plinită și nivelul de pregătire, precum și 
în raport de venitul garantat lunar cu
venit președintelui, după cum urmează : 

de venitul garantat cuvenit șefului de 
fermă sau a șefului de sector, după cum 
urmează :
la 70%
la 65%

In cazul în care o cooperativă, după a- 
coperirea cheltuielilor materiale de pro
ducție. constituirea fondurilor statutare, 
a obligațiilor față de buget, bancă și fur
nizori, nu poate asigura retribuirea mun
cii Ia nivelul venitului garantat, va be
neficia de credite speciale fără dobîndă 

pentru plata venitului garantat. Rambur
sarea acestor credite se face conform re
glementărilor în vigoare.

Art. 8. — Pe baza cuantumului veni
tului garantat, cooperativele agricole de 
producție determină tarifele de retribui
re in acord global pe unitatea de produs 
sau la 1 000 lei producție. Aceste tarife 
se vor stabili în bani sau în bani și în 
natură.

Art. 9. — Venitul garantat lunar cu
venit personalului de conducere și exe
cuție cu atribuții la nivelul codperativei 
se acordă în raport de realizarea pro
ducției nete planificate, cu condiția exe
cutării tuturor lucrărilor potrivit tehno
logiilor stabilite. Retribuția cuvenită per
sonalului cu atribuții la nivelul fermei, 
sectorului și brigăzii se acordă în raport 
de realizarea producției globale planifi
cate în subunitatea respectivă și de în
cadrarea în nivelul cheltuielilor planifi
cate actualizate.

Ari. 10. — In cursul anului, lunar, se 
acordă cooperatorilor avansuri în pro
porție de 80% din partea în bani a ve
nitului gârantat, proporțional cu volumul 
de muncă efectuat și nivelul de produc
ție obținut. Pentru drepturile de retri
buire cuvenite în natură, după recolta
rea produsului respectiv, se acordă coo
peratorilor avansuri de pînă la 80% din 
cantitățile stabilite prin planul de pro
ducție, proporțional cu volumul de mun
că efectuat și producția realizată. La 
finele anului, reținerile se restituie în 
raport cu gradul de realizare a planului.

Cantitățile de produse sau valoarea 
producției obținută peste cea angajată în 

acord global se retribuie suplimentar cu 
același tarif, fără nici o plafonare.

In cooperativele agricole de producție, 
în sectoarele de activitate sau la cultu
rile speciile și categoriile de animale 
unde se aplică retribuirea pe baza veni
tului garantat din credite speciale, retri
buția suplimentară se acordă numai după 
restituirea acestor credite din veniturile 
anului de plan.

In cazul nerealizării planului, dreptu
rile cuvenite, calculate pe baza venitu
lui garantat se reduc proporțional, dar 
nu sub 80% din acesta.

In situația în care unitatea nu poate . 
să acorde în întregime partea în natură . 
din tariful stabilit, diferența se acordă 
în bani din fonduri proprii. Diferența se 
poate acorda și din credite speciale, cu 
condiția realizării fondului de stat la 
produsul respectiv.

Ari. 11. — Cooperatorii care înlocu
iesc pe cei ce lucrează în sectoarele cu 
activitate permanentă care lipsesc tem
porar din cauză de boală sau alte mo
tive întemeiate beneficiază de venitul 
garantat stabilit pentru sectorul respec
tiv, cu condiția realizării sarcinilor de 
producție prevăzute.

Art. 12. — Prevederile art. 1, 2, 6 șî 
7 din Hotărîrea nr. 1877/1970 a Consiliu
lui de Miniștri și a Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție cu privire la asigurarea unul 
venit minim garantat cooperatorilor pen
tru munca depusă, republicată în Bule
tinul Oficial al Republicii Socialiste 
România partea I. nr. 104 din 5 octom
brie 1972, se abrogă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Anexă
CONDIȚIILE CE TREBUIE ÎNDEPLINITE
DE COOPERATORII CARE ANGAJEAZĂ 

PRODUCȚIA ÎN ACORD GLOBAL PE BAZĂ 
DE VENIT GARANTAT

OVINE
Oi mame 150 lînă fină kg'cap 8.5 16,20/kg

lină semifînă kg/cap 2.6 15,50/kg
lînă grosieră kg/cap 2,2 14,55/kg

A. Nivelurile de producție și norme de deservire minime pe 
baza cărora se acordă venit garaniaî de 1 330 iei lunar coope
ratorilor care lucrează ca îngrijitori de bază și sc’timb în sec

torul creșterii animaieiar
Specia Norma Tariful

și categoria de Produsul U.M. Producția de plată Observații 
de animale deservire lei

150
150

miei
lapte oi cu 
lină fină 
lapte oi cu 
lină semifină
lapte oi cu 
lînă grosieră

cap/lot

litri/cap

litri/cap

litri/cap

135

15

30

35

45/cap

0,50/litru

0,86/litru

■ 1,00/litru
Berbecuți la in- spor greu- kg/cap/
grășat 300 tate vie lună 3,0 1.45/kg
păsări mii buc/ 20,33/mia Menținerea în
Găini ouătoare 5 000 ouă cap 0,200 ouă producție a u- 

nui efectiv me-
diu de 4 500 
capete furajat

Pui came 5 000 carne greu- Un îngrijitor
tate vie me- rulează 4,2 se-
die la li- rii pe an.
vrare kg/cap 1.2 0,80/kgTAURINE

Vaci lapte
Viței 0—6 luni

17
30

lapte litri
viței capete

spor greu- kg/cap'zi 
tate vie

Tineret femei spor greu- kg/cap/zi
reprod. 6—12 tate vie
luni 45

Tineret femei spor greu- kg/cap/zi
reprod. 12—24 tate vie
luni 40

Juninci gestan-18 pe se vițel cap/lot
t* rie născut

Taurine la în 45 spor greu- kg/cap/zi
grășat tate vie

PORCINE
Scroafe in ’.ac- 
tație 30 purcel în- eap

Tineret porcin
țărcați

spor greu- kg'cap/zl
10—30 kg 200 tate vie

Porci la îngră 200 spor greu- kg/cap/zi
șat tate vie

2 000
13

0,45/litru
200/cap

0,450 3,70/kg Cu condiția
trecerii a cel 
puțin 95% din 
efectivul luat 
in primire, la 
categoria supe
rioară.

. 0,500 2,22/kg

0,500 2,50/kg • Cu condiția
trecerii a cel 
puțin 85° o din 
efectiv la cate
goria juninci 
gestante.

,34 535/cap Un îngrijitor
rulează două
serii pe an, cu 
condiția obți
nerii a cel pu
țin 95% viței

0,600 1,70/kg Se acordă 150 
lei/cap de ti
neret livrat la 
peste 370 kg 
la rasa Bălța- 
tâ. Românească, 
Erună, Holste
in și metișii a- 
cestora și 330 
kg la celelalte 
rase și metișii 
lor
Un îngrijitor 
rulează 6 serii

6,5 cap la 
o fătare

15,60'cap pe an

0,230 1,10/kg Cu condiția
predării la ca
tegoria supe
rioară a cel 
puțin 93% din 
efectivul luat 
în primire

0,400 0,63/kg Cu condiția
predării între
gului efectiv, 
greutatea me
die de tăiere 
stabilită în
plan, cu excep
ția sacrificări
lor de necesi
tate.

NOTA: La categoria vaci pentru lapte, 
pină la atingerea unei producții medii de 
2 000 litri lapte pe o vacă furajată, coope
ratorii care se angajează să îngrijească cel 
puțin 17 vaci pe timp de un an, de la 
care să obțină producția planificată pe 
anul respectiv pe o vacă furajată și cel 
puțin 13 viței, corespunzător unei nata
lități de 80%, vor primi venitul garantat 
de 1 300 lei lunar. Pe baza venitului ga
rantat și în funcție de producția planifi
cată de lapte se va determina tariful de 
plată a muncii pe litru de lapte și vițel 
înțărcat.

DECRET
pentru majorarea soldelor și retribuțiilor personalului Ministerului 

Apărării Naționale și Ministerului de Interne
In vederea aplicării hotărîrii Comite

tului Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 13 iunie 
1974 cu privire la majorarea eșalonată 
pe ramuri și activități a retribuției oa
menilor muncii,

Consiliul de Stat al Republicii Socia
liste România decretează :

Art. 1. — Soldele cadrelor militare din 
Ministerul Apărării Naționale și Minis
terul de Interne se majorează cu înce
pere de la data de 1 august 1974.

Art. 2. — In cadrul acțiunii de majo
rare a soldelor, creșteri mai accentuate 
se vor asigura cadrelor militare cu grade 
și funcții mai mici. Solda tarifară mini
mă — compusă din solda de grad și de 
funcție — se majorează după cum ur
mează :

a) pentru sergenții majori, care înde
plinesc funcții de ajutori comandanți de 
pluton, solda tarifară minimă va fi de 
1 825 lei, față de 1 560 cit este în prezent;

b) pentru sergenții majori de miliție, 
solda tarifară minimă va fi de 1 775 lei, 
față de 1 525 lei cit este în prezent ;

c) pentru locotenenții care îndeplinesc 
funcția de comandanți de pluton, solda

Producția obținută de lapte, peste cea 
angajată, va fi retribuită cu un tarif de 
0,45 lei pe fiecare litru de lapte.

Producția de lapte obținută se recalcu
lează la 3,5% unități de grăsime. .

— La specia taurine și porcine se a- 
cordă muncitorilor din echipa de deser
vire venitul lunar garantat de 90% din 
cîștigul mediu realizat de îngrijitorii de 
bază din formațiile pe care le deservesc.

— Retribuția îngrijitorului de noapte 
la puii de carne se stabilește la nivelul 
retribuției îngrijitorului de bază.

— La celelalte specii și categorii de 

tarifară minimă va fi de 2 325 lei, față 
de 1 975 lei cit este în prezent ;

d) pentru locotenenții de miliție, solda 
tarifară minimă va fi de 2 175 lei, față 
de 1 875 lei cit este în prezent.

Art. 3. — Soldele de funcție majorate 
se stabilesc pe 43 clase în cuantumurile 
prevăzute în anexă. Clasele soldelor de 
funcție pentru funcțiile de bază sînt cele 
prevăzute in anexa pentru Ministerul 
Apărării Naționale și în anexa pentru 
Ministerul de Interne.

Soldele de grad ale ofițerilor, maiștri
lor militari și subofițerilor sînt cele ară
tate în anexă. ,

Art. 4. — Pe aceeași dată se majorea
ză și retribuția tarifară a personalului 
civil al celor două ministere, aplicind re
țelele tarifare și clasele de retribuire 
aprobate prin Decretul nr. 170/1974.

Art. 5. — Soldele militarilor în termen 
și ale elevilor militari din instituțiile de 
Invățămînt se majorează și sint cele 
prevăzute în anexă.

Art. 6. — Personalul militar și civil al 
unităților economice din subordinea Mi
nisterului Apărării Naționale și Ministe
rului de Interne, precum și cadrele, mi

animale a căror producție este angajată 
in acord global, necuprinse în prezenta 
anexă, venitul garantat lunar de 1300 
lei va sta la baza determinării tarifelor 
de plată pentru producția angajată, po
trivit normativelor elaborate de Ministe
rul Agriculturii, Industriei Alimentare 
și Apelor.

— Numărul animalelor, respectiv al 
păsărilor ce trebuie îngrijite de fiecare

B. Condiții de acordare a venitului garantat pentru cooperatorii, 
care lucrează în acord global în sectorul vegetal

In legumicultură, viticultură șl pomi
cultură se acordă venit garantat de 1 000 
Ici lunar cooperatorilor care angajează 
în acord global, individual sau pe for
mații de muncă, executarea la timp și 
de calitate, potrivit tehnologiilor, a tu
turor lucrărilor stabilite și obțin pro
ducțiile prevăzute în angajament atît 
cantitativ, cit și calitativ, încadrîndu-se 
în volumul cheltuielilor materiale stabi
lite.

Cooperativele agricole cu sprijinul di
recțiilor generale județene pentru agri
cultură, industrie alimentară și ape și 
al uniunilor județene a cooperativelor a- 
gricole de producție vor stabili, în raport 
cu condițiile pedoclimatice,.social-econo- 
mice și baza tehnico-materială existentă 
în fiecare unitate, nivelurile de produc
ție ce trebuie realizate pe cooperatori 
sau fformații de lucru care angajează 
anumite suprafețe în acord global. Pro
ducțiile cuprinse în angajamente trebuie 

litare detașate în unități din afara celor 
două ministere vor beneficia de solde, 
respectiv retribuții, majorate, la datele 
stabilite prin graficul general pentru 
ramura din care fac parte unitățile res
pective.

Art. 7. — Prevederile ari. 1—5 și 8 din 
prezentul decret se aplică și personalului 
Brigăzii de căi ferate și Brigăzii de dru
muri.

Art. 8. — (1) Majorarea soldelor pre
văzute în anexele la prezentul decret nu 
afectează acordarea următoarelor drep
turi :

a) alocația de stat pentru copii, care se 
va menține in același cuantum, chiar 
dacă prin majorarea soldei se depășește 
plafonul în funcție de care s-a acordat 
alocația respectivă ;

b) bursele acordate In învățămîntul de 
toate gradele.

(2) Soldele majorate prevăzute în ane
xele la prezentul decret cuprind și com

cooperator, prevăzut în prezent» anexă, 
este minim. Pentru fermele în care prin
cipalele lucrări sînt mecanizate, coope
rativele agricole vor stabili sarcini ma
jorate privind norma de deservire pe 
cooperator.

—'Venitul garantat se acordă numai 
dacă a fost respectat consumul de fura
je stabilit.

să fie cel puțin la nivelurile prevăzute 
in planul de producție și financiar al 
fiecărei unități.

Venitul garantat lunar de 1 000 lei se 
acordă și cooperatorilor care angajează 
în acord global, individual sau pe for
mații de muncă, executarea la timp și 
de calitate, potrivit tehnologiei stabilite, 
a lucrărilor de înființare și de întreți
nere a plantațiilor de viță de vie, pomi 
și arbuști fructiferi pînă la intrarea pe 
rod. In primul an, venitul garantat se 
va acorda cu condiția realizării procen
tului de prindere stabilit în documenta
ția tehnico-economică.

La școlile de viță, venitul garantat se 
acordă în funcție de realizarea număru
lui de vițe stas prevăzute în plan.

La irigarea culturilor agricole, venitul 
garantat se acordă cu condiția execută
rii udărilor pe suprafețele de culturi an
gajate și potrivit normelor de udare sta
bilite în tehnologia culturilor respective.

pensația de 7 lei lunar, stabilită prin 
H.C.M. nr. 890/1973.

Art. 9. — Pentru aplicarea majorării 
stabilite prin prezentul decret, Ministe
rul Apărării Naționale, Ministerul de In
terne și Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor pentru unitățile pre
văzute la art. 7 vor putea utiliza dispo-' 
nibllitățile la fondul de retribuții aprobat 
pe anul 1974, iar Consiliul de Miniștr 
este autorizat să suplimenteze fondul di 
retribuții al acestor ministere pe anul, 
1974, în limita sumei de 229 milioane lei 
și să introducă modificările ce rezultă 
din aplicarea prezentului decret In volu
mul și structura bugetului de stat și în; 
planurile de cheltuieli economice și fi
nanciare ale ministerelor.

Art. 10. — Odată cu majorarea sold' 
lor se abrogă, în mod corespunzător, pr< 
vederile H.C.M. nr. 852, 891 și 892/197, 
în părțile care contravin prevederile 
prezentului decret.

NICOLAE CEAUSESCU■ \ 
Președintele Republicii Socialiste România
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DECRET
pentru majorarea retribuției personalului din unele ramuri și sectoare de activitate

(Urmare din pag. a H-a) ,
--------  --------------------- — lei lună —

Nr. Rețeaua tarifară
crt. și nivelul 1 2

Categorii
3 4 5 • Spec.

32. Textile. Bază 1387 1469 1550 1632 1714 1887 2081
Tr. I 1408 1489 1571 1652 1754 1938 2132
Tr. II 1428 1510 1.591 1673 1795 1989 2183
Tr. III 1448 1530 1612 1693 1836 2040 2234

33. Cariere-balastlere. Bază 1367 1449 15.30 1612 1693 1773 1928
Tr. I 1387 1469 1550 1632 1714 1805 1969
Tr. II 1408 1489 1571 1652 1734 1836 2009
Tr. III 1428 1510 1591 1673 1754 1877 2060

34. Alimentară B. Gos- Bază 1387 1418 1.530 1622 1744 1958
podărie comunală A. Tr. I 1387 1469 1550 1652 1795 2020

Tr. II 1408 1489 1571 1683 1346 2081
Tr. III 1428 1510 1591 1714 1897 2152

35. Materiale de con- Bază 1346 1428 1510 1601 1734 1913
strucții B. Alimen- Tr. I 1367 1448 1530 1632 1775 1979
tară C. Gospodărie Tr. II 1387 1469 1550 1663 1816 2040
comunală B. Tr. III 1408 1489 1571 1693 1856 2101

36 Exploatări forest ie- Bază 1346 1423 1510 1591 1673 1805 1999
re B. Industrie lo- Tr. I 1.367 1448 1530 1612 1703 1846 2060
cală (activități spe- Tr. II 1387 1469 1550 1632 17.34 1887 2122
cifice). Tr. III 1408 1489 1571 1652 1765 1938 2193

37. Silvicultură. Bază 1346 1423 1510 1601 1724
Tr. I 1367 1443 1530 1632 1754
Tr. TI 1387 1469 1550 1633 1795
Tr. III 1408 1489 1571 1693 1836

B. MUNCITORI DIN ACTIVITATEA DE INCĂRCĂRI-DESCÂRCĂRI 
DE VAGOANE DE CALE FERATĂ SI MIJLOACE DE TRANSPORT 

RUTIER
— lei/lună —

Pentru incărcare-descăr- 
care

Categoria de mărfuri

1 2 3

Pentru alte lu
crări efectuate 
ocazional in re

gie

Bază 1224 1306 1408 1163
Tr. 1 1265 1346 1459 1183
Tr. IT 1306 1387 1510 1204
Tr. III 1346 1433 1561 1224

9. Construcții de mașini B pentru 
munca în regie, precum și pen
tru unitățile unde retribuția nu 
este diferențiată pe acord și 
regie. Energie electrică B. Chi
mie A. Petrol A. Construcții 
pentru munca în acord, precum 
și pentru unitățile unde retri
buția tarifară nu este diferen
țiată pe acord și regie. Poligra
fie B. Tăbăcărie-prelucrare cau
ciuc.

10. Mine suprafață B. Energie elec
trică C. Petrol B. Chimie B. Ma
teriale refractare. Gonfecții piele.

11. Textile. Sticlă. Exploatări fores
tiere A. Prelucrarea lemnuluiA, 
pentru munca în acord, precum 
și pentru unitățile unde retri
buția tarifară nu este diferen
țiată pe acord și regie. Materia
le de construcții A. Alimentară 
A.

12. Mine suprafață C. Cariere-ba- 
lastiere. Construcții pentru mun
ca în regie. Prelucrarea lemnu
lui B pentru munca în acord, , 
precum și pentru unitățile unde 
retribuția tarifară nu este dife
rențiată pe acord și regie. Gos
podărie comunală A. Alimen
tară B.

13. Prelucrarea lemndlui A și B 
pentru munca în regie. Exploa
tări forestiere B. Industrie loca
lă. Gospodărie comunală B. Ali
mentară C. Materiale de con
strucții B.

14. Scoaterea produselor ceramice, 
var și cărămizi refractare din 
cuptoare inelare.

Pe baza retribuțiilor tarifare lunare, 
Ministerul Muncii va calcula și transmi-

Bază 1173 1265 1367
Tr. I 1193 1285 1387
Tr. II 1214 1306 1408
Tr. III 1244 1346 1448

Bază 1163 1235 1346
Tr. I 1173 1263 1367
Tr. II 1193 1285 1387
Tr. III 1214 1306 1408

Bază 1163 1244 1326
Tr. I 1173 1255 1336
Tr. II 1193 1275 1357
Tr. 111 1214 1295 1387

Bază 1153 1234 1316
Tr. I 1163 1244 1326
Tr. II 1183 1265 1346
Tr. III 1204 1285 1377

unde este cazul.

Bază 1141 1224 1306
Tr. I 1153 1234 1316
Tr. II 1173 1255 1336
Tr. III 1193 1275 1357

Bază 1438 , r — >
Tr. I 1459 —
Tr. II 1489 — —
Tr. III 1520 — —

retribuțiile• orare sau zilnice acolo

C. MUNCITORI DIN ALTE ACTIVITĂȚI SPECIFICE
1. Muncitori chesonieri Rețeaua tarifară mine subteran C pentru

timpul cît lucrează în chesoane sub apă

D. MUNCITORI ÎNCADRAȚI PE FUNCȚII
1. Motopompist mecanic

2 Mașinist la instalații de alimen
tare cu apă și de canalizare

Retribuția din rețeaua tarifară construcții 
de mașini B pentru munca in regie, cate
goria a 2-a.
Retribuția din rețeaua tarifară energie 
electiică după cum urmează :

Nivelul de calificare

— la instalații de categ. I Nivel B
— 13 instalații de categ. II Nivel C
— la instalații de categ. III Nivel C

1 2 3

categ. 6 categ. 4 categ. 2
categ. 6 categ. 4 categ. 2
categ. 5 categ. 3 categ. 1

Anexa II
Retribuția tarifară lunară, pe clase, și limita maximă 

a indemnizației de conducere pentru personalul 
operativ și personalul tehnic, economic, de altă 
specialitate, administrativ, de deservire și de pază, 

încadrat pe funcții și gradații 
A. RETRIBUȚIA TARIFARA PE CLASE

E. PERSONAL OPERATIV DIN ACTIVITATEA DE TELECOMUNICAȚII
— lei/lună —

1

Clasa Retribuția Clasa Retribuția Clasa Retribuția
de retri- tarifară de retri- tarifară de retri- tarifară

buire majorată buire majorată buire majorată

Nr. 
crt. Denumirea funcției

Retribuția
Numărul la nivelul de bază
gradațiilor -------------------------------

Nivel de încadrare

3
4
5

l II III IV

1. Operator radio-radioficare
2. Telegrafist
3. Telefonist

l) Numărul gradațiilor — 3 
Diferența intre gradații este de o clasă.

1340
1070 1560 1450
1670 1560 1450 1240’)

F. PERSONAL OPERATIV DIN RAMURA CIRCULAȚIA MĂRFURILOR
Funcții încadrate pe gradații (nivel de bâză și 4 gradații, 
diferențiate intre ele cu o clasă de retiibuire).

Nr. 
crt. Denumirea funcției

Retribuția la nivelul de bază 
trepte de rulaj

î H HI IV V

1. Șef depozit ; lucrător gestionar depozit : 
lucrător gestionar subunitate depozit 
Retribuția tarifară pe clase este 
cea prevăzută in anexa nr. II.

1615 1725 1835 1943 2160

G. MUNCITORI NECALIFICAȚI
— lei/lună —

Nr. 
crt.

Niveluri de retribuire
Categoria de lucrări 

obișnuite grele f. grele

1. Mine subteran A

1 Mine subteran B

S. Mine subteran C

4. Mine subteran D

I. Siderurgie A

i. Construcții de mașini A pentru 
munca In acord

î. Siderurgie B. Foraj. Construcții 
de mașini B pentru munca In 
acord.

Construcții de mașini A pentru 
munca in regie, precum și pen
tru unitățile unde retribuția ta
rifară nu este diferențiată pe 
acord 91 regie. Energie electrică 
A. Mine suprafață A. Metalur
gie neferoasă. Poligrafie A.

Bază 1657 1861 2027
Tr. I 1734 1938 2116
Tr. II 1810 2027 2206
Tr. III 1900 2129 2320

Bază 1453 1632 1772
Tr. I 1530 1721 1861
Tr. II 1619 1810 1976
Tr. III 1708 1912 2078

Bază 1351 1517 1645
Tr. I 1402 1368 1708
Tr. II 1466 1645 1785
Tr. III 1543 1734 1887

Bază 1198 1339 1466
Tr. I 1237 1390 1504
Tr. II 1275 1428 1555
Tr. III 1326 1492 1619

Ptză 1204 1295 1397
Tr. I 1244 1346 1448
Tr. II 1285 1387 1489
Tr. III 1336 1448 1530

Bază 1204 1295 1397
Tr. I 1234 1336 1428
Tr. II 1275 1377 1479
Tr. III 1326 1428 1540

Bază 1193 1285 1337
Tr. I 1224 1316 1418
Tr. II 1255 1357 1459
Tr. III 1295 1397 1499

Bază 1193 1285 1387
Tr. I 1214 1306 1408
Tr. II 1234 1336 1428
Tr. III 1265 1367 1469

1140
1170
1205
1240
1290

6 1340
7 1395
8 1450
9 1505

10 1560
11 1615
12 1670
13 1725
14 1780

15 1835
16 1890
17 1915
18 2000
19 2060
20 2160
21 2260
22 2370
23 2400
24 2610
25 2740
26 2880
27 3025
28 3180

29 3340
30 3500
31 3675
32 3385
33 4100
34 4315
35 4530
36 4750
37 4975
38 5225
39 5500
40 5775
41 6050

— In funcțiile la care potrivit preve
derilor H.C.M. nr. 217/1970 clasele sînt 
marcate cu litera „a", retribuția tarifară 
la clasele 24 a — 32 a și 33 a — 39 a

este mal mică declt cea a claselor 24—32 
$1 33—39 din prezenta anexă cu 75 tei, 
respectiv, cu 100 lei.

B. INDEMNIZAȚIA DE CONDUCERE
Indemnizația la limita 

maximă
Indemnizația la limita 

maximă
Indemnizația la limita 

maximă

existentă majorată existentă majorată existentă majorată

250 275 700 750 1 150 1 250
300 325 750 800 1 200 1 300
350 375 800 850 1 250 1 350
400 425 850 925 1 300 1 400
450 500 900 975 1 3501
500 550 950 1 025 1 400 ) 1 500
550 600 1 000 1 075 1 450 (
600 650 1 050 1 125 1 500 1 600
650 700 1 100 1 200 1600 1 725

— La data aplicării prezentului decret 
indemnizațiile de conducere existente 
ale personalului ce are dreptul la astfel 
de indemnizații se vor putea majora cel

mult în aceeași proporție în care se ma
jorează limita maximă a acestora, con
form prezentei anexe.

Anexa III
A. CLASELE DE RETRIBUIRE ALE FUNCȚIEI DE SUBINGINER

Clasele de retribuire
Grupa de 
ramuri în 
care sînt 
clasificate 
întreprinderile

Funcția
în pri
mul an 
de ac

tivi
tate

în al 
doilea 
an de 

acti
vitate

La ni
vel de 

bază
Gradația

1 2 3 4 5 6

I — subinginer 15 18 21 22 23 24 25 26 27

minerit
subteran —- subinginer 18 21 24 25 26 27 28 29 30

II — subinginer 14 17 20 21 22 23 24 25 26

II 
minerit
subteran — subinginer 16 19 22 23 24 25 26 27 28

III — subinginer 13 16 19 20 21 22 23 24 25
IV — subinginer 12 15 18 19 20 21 22 23 24
V — subinginer 11 14 17 18 19 20 21 22 23
VI — subinginer 10 13 16 17 18 19 20 21 22
VII — subinginer 9 12 15 16 17 18 19 20 21

— Retribuția tarifară la nivelul de mare cu 0 clasă decît cea prevăzută In
bază și pe gradații ale funcțiilor de 
ingineri din centrale industriale și

sub- 
alte prezenta anexă la grupele II—VI: de ra-

unități asimilate cu acestea este mai muri.

B. CLASELE DE RETRIBUIRE MODIFICATE ALE FUNCȚIILOR DE 
TEHNICIAN, PLANIFICATOR, CONTABIL, STATISTICIAN, MER
CEOLOG Șl ALTELE SIMILARE DIN GRUPELE V-VII DE RAMURI

1. Tehnician

2. Planificator, con
tabil, statistician, 
merceolog

3. Planificator, con
tabil, statistician, 
merceolog

— grupele VI șl VII de 
ramuri

— grupele V—VII de 
ramuri

— grupele VI și VII de 
ramuri

— în primul an de ac
tivitate se retribuie 
cu clasa 7

— In primul an de 
activitate se retri- 
buie cu clasa 6 plus 
o jumătate de clasă

— retribuția de la nive
lul de bază la grada
ția a 6-a este cea co
respunzătoare clase
lor 7—13

Anexa IV
Retribuția tarifară pe clase de retribuire pentru 

cadrele didactice din invățămintul primar 
(clasele l-IV)

— Indemnizația de conducere a func
ției de director din invățămintul primar, 
clasele I—IV, este de 200—300 lei lunar.

— Clasele de retribuire din prezenta

Clasa de 1retribuire

Nr. Denumirea Nive- Anul
1

Anul
2-3

la 
ba:

Gradația
crt. funcției Iul Lă 1 2 3 4 5 6

dii- 
lor

Vechimea în învățămînt
3-5 5-10 10-15 15-20 20-23 23-26 peste

♦ ani ani ani ani ani ani 26 ani

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. învățător M
— stagiar
— definitiv
— cu grad

9 10
11 12 13 14 16 18 21

didactic
— cu grad

II 14 15 16 18 20 23

didactic I 17 18 19 21 23 26
2. Institutor I nst. ped.

3 ani ■ ' Si"' :<.»
— stagiar
— definitiv
— cu grad

9 10
12 13 13 16 18 19 21

didactic II 13 17 18 20 21 23
— cu grad

didactic I 18 20 21 23 24 20
3. Institutor S

— stagiar 9 12
— definitiv
— cu grad

14 15 17 18 20 21 22

didactic
— cu grad

II 17 19 20 22 23 24

didactic I 20 22 23 25 26 27
4. Profesor Inst. ped. -

3 ani
— stagiar
— definitiv
— cu grad

9 12
14 15 17 18 20 . 21 22

didactic II 17 19 20 22 23 24
— cu grad

didactic I 20 22 23 . 25 26 27
5. Profesor S

— stagiar 12 15
— definitiv 17 18 20 21 23 24 25
— cu grad 

didactic
— cu grad

II 20 22 23 25 26 27

didactic I 23 25 26 28 29 30
6. Maistru

instructor
— definitiv
— cu grad

M
15 16 17 18 19 21 22

didactic
— cu grad

II 18 19 20 21 23 24

didactic I 20 21 22 23 25 26
7. învățător

(fără studii 
corespunzâ-

toare) M 5 5 6 7 8 9 11 11 11
8. Profesor

(fără studii 
corespunză-

toare) M 6 6 8 9 11 12 13 13 , 13
9. Maistru

instructor 
(fără studii 
corespunzâ-

toare) M 13 14 15 17 17 17

anexă înlocuiesc pe cele prevăzute în 
anexa nr. 1 A la H.C.M. nr. 2841/1968 
pentru cadrele didactice din învățămîn» 
tul primar (clasele I—IV).

DECRET
pentru majorarea bursei studenților din invățămintul superior

în vederea aplicării Hotărîril Comite
tului Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român cu privire 
la îmbunătățirea condițiilor de viață și 
de studiu ale studenților,

Consiliul de Stat al Republicii Socia
liste România decretează:

ArL 1. — Bursa studenților din învă- 
țămîntui superior destinată alocației de 
hrană se majorează cu 72—75 lei lunar, 
incepînd cu anul școlar 1974/1975.

In acest fel, bursele studenților care 
locuiesc în cămine și servesc masa la 
cantine cresc după cum urmează;

lei/lună
’ Bursa 
majorată

Bursa 
actuală

Categoria 1
Bursă integrală

660 587,30
Categoria II 590 517,50

Categoria I
Bursă parțială

560 487,50
Categoria II 480 405,00

Art. 2. — Diferențierea burselor în in
tegrală sau parțială în funcție de venitu
rile părinților studentului și în catego
ria I sau II după rezultatele studentului 
la învățătură se face potrivit criteriilor 
In vigoare. Majorarea generală a retribu
ției din anii 1974 și 1975 nu va afecta 
dreptul la bursă, chiar dacă în urma 
acestei majorări se depășesc plafoanele

de venituri în funcție de care se acordă 
în prezent bursa respectivă.

Art. 3. — Consiliul de Miniștri este 
autorizat să introducă modificările ce re
zultă din aplicarea prevederilor prezen
tului decret în volumul și structura bu
getului de stat, precum și în planul eco
nomic și financiar al Ministerului Edu
cației și tnvățămîntului.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Socialiste România
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ȘEDINȚA 
COMITETULUI EXECUTIV 

AL C. C. AL P. C. R.

VIZITA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII SIERRA LEONE
Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui 
Siaka Stevens

(Urmare din pag. I)

(Urmare din paj. T)

tofi oamenii muncii să întărească ordinea 
și disciplina în producție, să-și intensifice 
eforturile . pentru noi și cit mai importante 
realizări în toate domeniile construcției socia
liste, spre a intimpina cu cinste, prin noi victorii 
in dezvoltarea economiei naționale, aniver
sarea a 30 de ani de la eliberarea patriei și 
Congresul al Xl-lea al partidului — în interesul 
prosperității României și ridicării continue a 
nivelului de trai al poporului.

2. Comitetul Executiv a ascultat informarea 
prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
E'ivire la vizitele de prietenie făcute în Repu- 

lica Sociclistă România de președintele ales 
al Republicii Columbia, Alfonso Lopez Michel- 
sen ; de secretarul general al Partidului Poporu
lui, președintele Republicii Islamice Mauritania, 
Moktar Ould Daddah *■ președintele Republicii 
Arabe Egipt, președintele Uniunii Socialiste 
Arabe, Mohammed Anwar El Sadat; președin
tele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
losip Broz Tito.

Aprobînd în unanimitate rezultatele rodnice 
ale acestor vizite, Comitetul Executiv a dat o 
înaltă apreciere activității desfășurate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, modului strălucit în 
care a exprimat, și cu aceste prilejuri, pozițiile 
principiale ele partidului și statului nostru, ener
giei și fermității cu care acționează pentru apli
carea orientărilor fundamentale stabilite de Con
gresul al X-lea și Conferința Națională ale P.C.R. 
în domeniul politicii externe — de întărire a re
lațiilor de prietenie frățească și adîncire con
tinuă a solidarității și colaborării cu țările care 
au pășit pe calea dezvoltării independente, cu 
toate statele lumii.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. își exprimă 
deplina aprobare față de documentele încheiate, 
apreciind că acestea corespund întru totul inte
reselor poporului român, deschid noi orizonturi 
și creează o bază stabilă și de perspectivă dez
voltării relațiilor de colaborare internațională 
ele României pe multiple planuri și constituie o 
contribuție la afirmarea principiilor noi de relații 
intre state, la democratizarea raporturilor inter
naționale și dezvoltarea procesului de destin
dere, potrivit intereselor tuturor popoarelor.

Comitetul Executiv apreciază că, prin convor
birile la nivel înalt cu președintele Columbiei, 
Alfonso Lopez Michelsen — continuare a dialo
gului început cu prilejul vizitei întreprinse, în 
1973, de tovarășul Nicolae Ceaușescu în țări ale 
Americii Latine — s-a adus o contribuție însem
nată la amplificarea și diversificarea colaborării 
româno-columbiene în domeniile economic, teh- 
nico-științific și cultural. Aceasta reprezintă, tot
odată, o nouă dovadă a caracterului fructuos 
al relațiilor de colaborare și solidaritate dintre 
poporul român și popoarele latino-americane.

Comitetul Executiv apreciază că vizita efec
tuată în România de președintele Moktar Ould 
Daddah s-a înscris, prin rezultatele sale, ca un 
moment de deosebită însemnătate pe calea în
tăririi prieteniei și colaborării româno-mauritane. 
Declarația solemnă comună a Republicii Socia
liste România și Republicii Islamice Mauritania, 
acordul de cooperare economică și tehnică, ho- 
tărîrea de a se crea o comisie mixtă guverna
mentală de cooperare economică, încheierea ce
lorlalte acorduri și înțelegeri bilaterale asigură 
cadrul propice intensificării colaborării pe plan 
economic, tehnico-științific, cultural și în alte do
menii —- in interesul celor două popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

Comitetul Executiv relevă cu satisfacție că re
zultatele rodnice ale convorbirilor oficiale ro- 
mâno-mauiitane constituie o nouă expresie a 
raporturilor de solidaritate dintre România și 
statele africane care au pășit pe calea dezvoltă
rii independente — raporturi a căror bază largă 
și trainică a fost statornicită prin istoricele vizite 
□le tovarășului Nicolae Ceaușescu în țările 
Africii.

Comitetul Executiv evidențiază însemnătatea 
înțelegerii privind dezvoltarea relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Poporului 
din Mauritania pentru adîncirea prieteniei și co
laborării româno-mauritane, pentru întărirea 
unității tuturor forțelor care luptă împotriva im
perialismului, colonialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru pace, independență națională și 
progres.

Comitetul Executiv consideră că vizita pre
ședintelui Mohammed Anwar El Sadat — succe- 
dind vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu, din 
primăvara anului 1972, în Egipt — prezintă o 
însemnătate istorică și deschide o etapă nouă în 
dezvoltarea colaborării multilaterale dintre cele 
două țări, în întărirea și mai puternică a priete
niei româno-egiptene. Declarația solemnă co
mună a Republicii Socialiste România și a Repu
blicii Arabe Egipt, crearea comitetului comun de 
cooperare, precum și celelalte acorduri și înțe- 
legeri creează premise trainice, dintre cele mai 
favorabile, amplificării și adîncirii cooperării 
economice, tehnico-științifice, culturale și în alte 
domenii.

Comitetul Executiv apreciază cu deplină satis
facție faptul că schimbul de opinii, convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și președin

tele Anwar El Sadat au adus o nouă și strălu
cită confirmare a justeței poziției consecvente a 
României în problema Orientului Apropiat, a 
necesității de a se asigura soluționarea pe cale 
politică a conflictului în vederea instaurării unei 
păci drepte și durabile in această zonă.

întreaqa desfășurare a vizitei președintelui 
Anwar El Sodat în România, ca și vizitele între
prinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu în nu
meroase țări arabe, evidențiază din piin amploa
rea sentimentelor de caldă prietenie și trăinicia 
relațiilor de colaborare fructuoasă și solidaritate 
activă dintre poporul român și popoarele arabe.

In același timp, Comitetul Executiv consideră 
că înțelegerea privind multiplicarea legăturilor 
dintre Partidul Comunist Român și Uniunea So
cialistă Arabă din R. A. Egipt servește interese
lor adîncirii prieteniei și colaborării între po
porul român și poporul egiptean, dintre toate 
forțele progresiste, democratice, corespunde ce
rințelor întăririi continue a frontului antiimperia- 
list mondial.

Comitetul Executiv salută, cu deosebită căl
dură, rezultatele vizitei tovarășului losip Broz 
Tito, care, desfășurîndu-se în spiritul tradiționa
lelor relații de prietenie și bună vecinătate ro- 
mâno-iugoslave, al stimei și prețuirii reciproce ce 
caracterizează raporturile dintre cele două țări 
și partide, a constituit un moment de deosebită 
importanță în evoluția pozitivă a legăturilor fră
țești româno-iugoslave. Și cu acest prilei, Comi
tetul Executiv relevă cu satisfacție cursul ascen
dent al colaborării politice, economice, tehnico- 
științifice, culturale și în alte domenii dintre 
România și Iugoslavia — la care o contribuție 
esențială au adus-o întâlnirile și convorbirile 
frecvente, din ultimii ani, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și losip Broz Tito.

Comitetul Executiv subliniază marea însemnă
tate a înțelegerii privind depunerea de eforturi 
de către România și Iugoslavia în vederea găsi
rii de soluții optime pentru folosirea în conti
nuare a potențialului hidroenergetic în sectorul 
comun al Dunării.

Comitetul Executiv apreciază că comunicatul 
comun, Acordul de colaborare pe termen lung 
dintre guvernele României și Iugoslaviei, precum 
și celelalte înțelegeri creează condiții propice 
pentru lărgirea colaborării și cooperării în toate 
domeniile de interes comun, pentru dezvoltarea 
economico-socială a celor două țări.

Comitetul Executiv relevă însemnătatea înțele
gerii de a se dezvolta colaborarea politică între 
România și Iugoslavia, inclusiv în ce privește 
conlucrarea pentru soluționarea constructivă a 
problemelor vieții internaționale. în acest con
text se evidențiază hotărîrea comună de inten
sificare a eforturilor în vederea succesului Con
ferinței pentru securitate și cooperare în Europg, 
a edificării securității europene — convorbirile 
româno-iugoslave ilustrînd, totodată, aspirația 
comună de transformare a Balcanilor intr-o zonă 
a păcii și bunei vecinătăți.

Un rezultat deosebit de important al acestei 
vizite îl constituie exprimarea hotărîrii comune 
de a se asigura dezvoltarea largă, în continuare, 
a relațiilor între Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia. Intensifica
rea legaturilor dintre cele două partide răs
punde intereselor adîncirii prieteniei româno- 
iugoslave, colaborării fructuoase și schimbului 
do experiență în construcția societății socialiste, 
reprezintă o contribuție la cauza unității și 
coeziunii mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale.

în legătură cu aceste vizite și convorbiri, Co
mitetul Executiv hotărăște ca ministerele și orga
nizațiile economice, toate instituțiile de resort să 
ia măsurile cuvenite pentru îndeplinirea, în cele 
mai bune condiții, a sarcinilor ce le revin prin 
acordurile și documentele încheiate cu acesta 
prilejuri, să asigure fructificarea posibilităților 
de întărire a colaborării în producție, tehnico- 
științifice, culturale, în învățămînt, în concordanță 
cu interesele reciproce ale poporului român și 
popoarelor respective, ale cauzei cooperării in
ternaționale.

3. în continuare, Comitetul Executiv a analizat 
o informare asupra acțiunilor întreprinse pentru 
aplicarea reglementărilor și normativelor legale 
privind folosirea spațiilor de birou la organe 
centrale, instituții și organizații din Capitală, pre
cum și la instituții și organizații locale în muni
cipiile și orașele de reședință ale județelor. Prin 
aceste acțiuni au fost create disponibilități de 
spațiu însumînd peste 200 000 mp, care au fost 
repartizate în vederea utilizării lor ca locuințe 
pentru populație, grădinițe de copii, cămine de 
nefamiliști, cămine pentru elevi și studenți, hote
luri, spații de producție și comerciale, ateliere și 
spații școlare.

Apreciind rezultatele bune obținute pînă în 
prezent, Comitetul Executiv at.age atenția tutu
ror ministerelor, instituțiilor centrale și locale, 
comitetelor județene de partid, organizațiilor de 
masă și obștești să acționeze în continuare, cu 
toată energia, pentru folosirea cît mai rațională 
a spațiilor construite și să aplice cu fermitate 
prevederile legale în acest domeniu.

4. Comitetul Executiv a hotărît convocarea 
la 27 iulie a.c. a Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

pentru propria sa fericire. Sîntem 
bucuroși că vizita pe care o fa
ceți vă va oferi posibilitatea să 
cunoașteți nemijlocit unele din a- 
ceste înfăptuiri. Congresul al 
Xl-lea al Partidului Comunist 
Român — care va avea loc în 
acest an — va trasa calea dez
voltării în continuare a acestor 
realizări, a ridicării pe trepte su
perioare a întregii activități a 
poporului român, de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Stimate domnule președinte,
Acționînd pentru dezvoltarea e- 

conomico-socială, România promo
vează. totodată, o politică activă 
de largă colaborare internațională. 
Situăm în mod ferm la baza rela
țiilor noastre cu toate statele prin
cipiile deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței și 
suveranității, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reci
proc, ale nerecurgerii la forță sau 
la amenințarea cu forța în rapor
turile interstatale.

Trăim o epocă de profunde trans
formări revoluționare, naționale 
și sociale, de mutații adînci în ra
portul mondial de forțe, o epocă 
în care se afirmă tot mai hotărît 
voința popoarelor de a pune capăt 
vechii politici imperialiste de do
minație și asuprire, de a se dez
volta în mod liber, de sine stătă
tor. Ca urmare, în viața internațio
nală se afirmă tot mai evident un 
curs nou îndreptat spre destindere 
și colaborare între națiuni. Desi
gur, o serie de evenimente care au 
avut loc în ultimul timp arată că 
acest curs nu a devenit ireversi
bil, că există încă forțe reacțio
nare, retrograde, care se opun des
tinderii. încercînd să mențină ve
chea politică bazată pe inegalitate 
și inechitate. Aceasta face nece
sar ca popoarele, forțele înaintate 
de pretutindeni să-și unească- efor
turile, să conlucreze și mai strins 
pentru sprijinirea proceselor pozi
tive din viața internațională, pen
tru continuarea cursului destinde
rii și instaurarea unui climat de 
încredere și colaborare pașnică In- 
ire națiuni.

Ca,țară europeană, România- a- 
cordă o însemnătate deosebită rea
lizării securității și păcii pe conti
nent. Ne-am adus și ne vom a- 
duce .și în viitor întreaga contri
buție la desfășurarea și încheierea 
cu succes a conferinței general-eu- 
ropene ; considerăm că ea trebuie 
să pună bazele unor relații noi, de 
încredere, egalitate și respect în
tre state, să asigure cadru] unei 
largi și neîngrădite colaborări eco
nomice, tehnico-științifice. cultura
le și umane, să dea fiecărei națiuni 
sentimentul deplinei securități, 
certitudinea că se poate dezvolta 
la adăpost de orice ingerințe sau 
agresiune din afară.

O problemă majoră a dezvoltă
rii contemporane este abolirea 
oricăror forme de asuprire a unui 
popor de către altul, lichidarea de
finitivă a colonialismului și r.eoco- 
lonialismului, a politicii de discri
minare rasială și apartheid.

România este profund solidară 
și sprijină activ mișcările de elibe
rare națională, lupta popoarelor 
care se mai află sub dominația și 
exploatarea colonială, pentru afir
marea lor liberă în rîndul națiuni
lor lumii.

Apreciem, de asemenea, că una 
din problemele cele mai impor
tante ale zilelor noastre este lichi
darea fenomenului subdezvoltării ,a 
decalajelor ce se mențin în nivelul 
de dezvoltare al unor țări ca re
zultat al politicii colonialiste și 
neocolonialiste de exploatare și 
asuprire a altor popoare. Aceasta 
impune ca — o dată cu intensi
ficarea eforturilor țărilor respec
tive pentru a pune cît mai larg în 
valoare resursele și bogățiile lor 
naționale — să se acționeze pen
tru generalizarea în viața inter
națională a unor relații economice 
echitabile, care să stimuleze pro
gresul rapid al tuturor țărilor 
și, în primul rînd, al celor în curs 
de dezvoltare, instaurarea în lume 
a unei ordini economice noi, cu 
adevărat democratice, în care fie
care națiune să poată participa în 
condiții de deplină egalitate la 
schimbul mondial de valori mate
riale și culturale, să poată be
neficia larg de cuceririle științei 
și tehnicii înaintate, ale civiliza
ției moderne.

Asigurarea unui climat de pace 
și colaborare între națiuni impune 
să se acționeze ferm pentru lichi
darea tuturor focarelor și surselor 
de încordare și conflict care se 
mai mențin în lume, pentru so
luționarea pe cale pașnică a liti
giilor dintre state. România a sa
lutat faptul că în Orientul Mijlociu 
s-a ajuns la dezangajarea militară 
în Sinai și Golan și apreciază că 
este necesar să se continue cu 
consecvență eforturile pentru a se 
ajunge la o soluție deplină care 
să ducă la instaurarea unei păci 
trainice și drepte în această zonă, 
precum și la soluționarea pro
blemei poporului palestinean în 
conformitate cu aspirațiile sale 
naționale.

Poporul român este profund în
grijorat de situația gravă din 
Cipru, creată ca urmare a lo
viturii de stat reacționare organi
zate de forțe militare grecești 
aflate în această țară.

România se pronunță în mod 
hotărît pentru respectarea inde
pendenței, suveranității și integri

tății Ciprului șl sprijină guvernul 
legal și po președintele Makarios.

Salutăm rezoluția Consiliului de 
Securitate privind încetarea focu
lui în Cipru și hotărîrea guverne
lor Turciei și Greciei de a da curs 
rezoluției și de a înceta focul.

Ca țară balcanică, situată în 
vecinătatea zonei de conflict, 
România este direct interesată în 
curmarea stării de confruntare 
militară din Cipru. Toate proble
mele trebuie rezolvate pe calea 
tratativelor, pornindu-se de la 
interesele poporului cipriot, ale 
popoarelor implicate în con

in timpul dineului oficial

flict, de la necesitatea de a se asi
gura pacea în această zonă, de a 
se întări cursul spre securitate pe 
continentul european și în întrea
ga lume.

Soluționarea durabilă, în spiri
tul echității și păcii, a marilor 
probleme contemporane cere pre
zența activă în viața internaționa
lă a tuturor țărilor, fie ele mari, 
mijlocii sau mici. Toate, popoarele 
— indiferent de mărimea lor, de 
orînduirea lor socială — trebuie să 
participe nemijlocit, ca state su
verane, egale în drepturi, la viața 
internațională, la rezolvarea aces
tor probleme.

Aceasta este o condiție funda
mentală a democratizării relațiilor 
internaționale, a întăririi Organi
zației Națiunilor Unite și a altor 
organisme internaționale, a instau
rării unei adevărate egalități între 
toate statele.

Stimate domnule președinte,
Doresc, în încheiere, să-mi ex

prim încă o dată convingerea că 
vizita pe care o faceți în România 
va marca un moment important în 
evoluția relațiilor dintre țările și 
popoarele noastre, în întărirea co
laborării economice, tehnico-știin
țifice și culturale, în dezvoltarea 
raporturilor bilaterale, cît și în 
lupta generală pentru o politică 
nouă în viața internațională, pen
tru înfăptuirea idealurilor de pro
gres și pace ale omenirii, pentru 
o lume mai bună și mai dreaptă.

Cu această convingere, rog pe 
toți cei prezenți să ridice paharul

— în sănătatea domnului pre
ședinte Siaka Stevens ;

— pentru progresul și prosperi
tatea poporului prieten din Sierra 
Leone ;

— pentru colaborarea dintre po
porul român și poporul din 
Sierra Leone ;

— pentru pace și cooperare în 
întreaga lume ;

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor ! (Aplauze).

Primire
Luni dimineața, președintele Rcdu- 

blicii Sierra Leone, dr. Siaka Ste
vens, a făcut o vizită pe litoralul 
românesc al Mării Negre, precum șl 
la unele obiective economice dobro
gene.

înaltul oaspete a fost însoțit, in 
această vizită, de Vasile Vilcu, pre
ședintele Consiliului popular Județean 
Constanta, Constantin Stătescu. secre
tarul Consiliului . de Stat, Teodor 
Vasiliu. ministrul justiției. Valeriu 
Georgescu, ambasadorul țării noastre 
La Freetown, general-locotenent 
Constantin Popa.

împreună cu președintele Siaka 
Stevens s-au aflat, de asemenea, 
personalitățile leoneze din suita sa.

De la reședință, coloana oficială de 
mașini a străbătut mai întii stațiu
nile Neptun, Saturn, Jupiter, Cap 
Aurora, Venus — stațiuni care im
presionează prin concepția arhitec
tonică ; in timpul vizitării acestor 
„orășele ale vacanței'*, oaspetele a 
fost informat despre dezvoltările tu
ristice din România, unde . această 
activitate a devenit o adevărată in
dustrie.

(Urmare din pag. I)

Guvernul meu și poporul din 
Sierra Leone, precum și eu perso
nal, am luat notă de acest moment 
și de această înaltă onoare ce v-a 
fost conferită și v-am adresat o 
telegramă de felicitare din reșe
dință guvernamentală Freetown.

Permiteți-mi să folosesc din nou 
acest prilej, pe pămîntul Româ
niei, pentru a vă felicita încă 
o dată în legătură cu alegerea 
dumneavoastră în această înaltă 
funcție. Vă doresc mult succes în 
îndeplinirea îndatoririlor ce vă re

vin în această funcție de mare 
răspundere.

Domnule președinte,

Ați schițat angajamentul guver
nului dumneavoastră față de Carta 
Națiunilor Unite și față de politica 
de respectare a suveranității națio
nale și integrității teritoriale, de 
egalitate a statelor și neamestec 
în treburile interne și externe ale 
altor state. Sînt fericit să spun că 
acest angajament pe care guver
nul și poporul dumneavoastră l-au 
făcut este similar cu cel al guver
nului și poporului dun Sierra Leo
ne. Prin urmare, am Speranța că 
această vizită, pe lîngă faptul că 
va consolida și întări legăturile 
ferme și cordiale de prietenie deja 
existente între guvernele și po
poarele celor două țări ale noastre, 
va duce, de asemenea, la o creștere 
și lărgire semnificativă a dome
niilor de contact, înțelegere și co
operare prietenească cu statele so
cialiste din această parte a lumii, 
state cu care, în conformitate cu 
politica noastră de nealiniere, noi 
depunem eforturi sporite pentru 
adîncirea relațiilor.

Am remarcat, de asemenea, cu 
mare satisfacție interesul activ al 
guvernului dumneavoastră și spri
jinul pe care-1 acordați Organiza
ției Unității Africane, organizație 
pe care guvernul și poporul din 
Sierra Leone au sprijinit-o cu vi
goare încă de la fondarea acesteia. 
Tocmai pentru a demonstra anga
jamentul nostru față de Carta or
ganizației, față de scopurile ei, 
m-am dus la Mogadiscio, numai 
în urmă cu o lună, pentru a par
ticipa la cea de-a Xl-a Conferință 
la nivel înalt a șefilor de state

entuziastă pe litoral
Pe traseu, numeroși oameni ai 

muncii, aflați la odihnă, au salutat 
cu multă căldură pe oaspeții din 
Sierra Leone. ’

După parcurgerea stațiunilor,, se 
vizitează Asociația întercooperatistă 
de creștere a vacilor de lapte de la 
Albești,

Șeful statului Sierra Leone — 
țară pentru care creșterea vitelor 
constituie una din importantele 
ramuri ale economiei — se intere
sează de sistemul de organizare a 
complexului și a altor unități simi
lare, modul in care sint remunerați 
cooperatorii, apreciind rezultatele ob
ținute.

Al doilea obiectiv înscris pe agenda 
vizitei a fost portul Constanța.

în fața unei machete, Nicolae 
Zeicu;rdirectorul Navrom — Constan
ța, a vorbit oaspeților despre pro
gramul de dezvoltare a portului, 
despre modernizările masive din 
ultimii ani, care au permis ca in 
1973 valoarea totală a traficului să 
ajungă Ia 20 milioane tone mărfuri.

După ce a avut cuvinte de înaltă 
apreciere a eforturilor de moderni

africane. Am luat angajamentul 
să acordăm întregul sprijin moral 
și material acelor mișcări de eli
berare care se mal află încă anga
jate în lupta legitimă, a popoarelor 
lor pentru autodeterminare, liber
tate și independență politică. Sîn
tem angajați față de scopul de a 
vedea o Africă liberă de orice ves
tigii ale colonialismului și reali
zarea, în ultimă instanță, a unui 
continent care să nu fie doar liber, 
dar să fie unit prin obiective și 
acțiuni.

Guvernul meu, ca și al dumnea
voastră, domnule președinte, îm
părtășește părerea și urmează poli
tica de creare a unui climat pro
pice pentru investiții străine în țara 
noastră. Cu toate acestea, conside
răm că orice investiție străină în 
țara noastră trebuie să se bazeze 
pe conceptul egalității și să con
tribuie la îmbunătățirea nivelului 
de trai al poporului nostru. Vechiul 
sistem de exploatare a resurselor 
noastre naturale, spre beneficiul 
exclusiv al exploatatorului, nu mai 
poate fi tolerat. Am lansat deja o 
politică conform căreia asigurăm 
o participare guvernamentală de 51 
la sută în diferite industrii. Am 
inițiat această politică, deoarece 
guvernul meu este angajat în e- 
manciparea economică a țării, pe 
deplin conștient de faptul că numai 
atunci cînd vom realiza acest scop 
vom fi în situația să ne afirmăm 
pe deplin independența noastră 
politică. Datorită conștiinței aces
tui fapt, domnule președinte, în 
Republica Sierra Leone există un 
larg angajament al poporalul 
nostru de a acționa bazîndu-se pe 
forțele proprii în vederea dezvol
tării naționale și înfăptuirii pro
gramelor de reconstrucție.

Domnule președinte,

O vizită de asemenea natură ar 
fl poate lipsită de sens dacă la 
sfîrșitul ei legăturile economice șl 
culturale existente deja între țările 
noastre nu ar fi considerabil întă
rite. Relațiile noastre comerciale, 
care au fost recent stimulate prin 
încheierea unui acord comercial 
între țările noastre, vor duce acum, 
sperăm, la dezvoltarea unor legă
turi comerciale șl economice mai 
strînse, care se vor dovedi a fl 
reciproc avantajoase pentru țările 
și popoarele noastre.

Ne-am bucurat de calda dum
neavoastră ospitalitate și ne-âm 
simțit, într-âdevăr, ca acasă, din 
momentul în care am sosit în fru
moasa dumneavoastră țară. Există, 
domnule președinte, justificarea 
faptului că una dintre stațiunile 
dumneavoastră turistice a primit 
numele zeiței frumuseții din ve
chime, Venus.

Am învățat deja multe lucruri 
pe măsură ce trece timpul. Sîntem 
siguri că acest proces, în care îm
părtășim laolaltă bucuriile și ex
periența, va continua pe tot par
cursul vizitei. Am venit să învățăm 
tot ce se poate, în special în do
meniile dezvoltării economice, teh
nologice și industriale. N-am nici 
o îndoială că vom părăsi țara dum
neavoastră împrospătați și îmbogă
țiți de o nouă experiență în aceas
tă scurtă, dar plină de învățăminte 
ședere în țara dumneavoastră.

Tovarăși șl prieteni,

Vă rog să ridicați paharul odată 
cu mine în sănătatea, pentru suc
cesul și fericirea președintelui Re
publicii Socialiste România, Iova*, 
rășul Nicolae Ceaușescu !

— pentru prosperitatea și feri
cirea poporului României !

— pentru continuarea și întă-, 
rirea relațiilor cordiale și priete
nești dintre guvernul și poporul 
Republicii Socialiste România și 
guvernul și poporul din Sierra 
Leone ! (Aplauze).

zare a traficului maritim al țării 
noastre, președintele Stevens a spus: 
„Ne face plăcere să vedem aceste 
lucruri pentru că le vom putea 
aplica și la noi". El a evocat în acest 
sens posibilitățile de cooperare intre 
România și Sierra Leone, relevind 
experiența bună dobindită de țara 
noastră, de specialiștii români.

In încheiere, oaspeții au poposit la 
Șantierele navale Constanța, unde 
au avut prilejul să cunoască reali
zările românești in construcția da 
nave.

Au fost urmărite cu deosebit in
teres diferitele faze ale fabricației 
de nave, dotările secțiilor, stadiul 
construcției celor două mineraliere 
de 55 000 tdw din docul uscat.

După încheierea vizitei in Constan
ța, oaspeții s-au Înapoiat, cu un 
avion special, in Capitală.

La plecare, pe aeroportul M. Ko- 
gălniceanu, un mare număr de con- 
stănțeni au făcut solilor poporului 
din Sierra Leone o caldă manifestare 
de simpatie, ovaționind pentru prie
tenia dintre cele două țări, pentru1 
dezvoltarea colaborării dintre popoa
rele noastre.
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JUDEȚELE ȚĂRII ÎN MAREA

ÎNTRECERI SOCIALISTĂ

ARAD

Pentru 75
de zile avans

SECERIȘUL GRIULUI
ÎN FAZA FINALĂ

IALOMIȚA se 
cu

Ritm constant și înalt 
pe ultimele

... Aradul — 
important centru 
dustrial al tării 
și întregul județ, 
bule sâ obțină un loc 
de frunte in marca 
întrecere socialistă din 
acest an Jubiliar ! 
Liste apr 
tetului 
partid. __
rea organizației 
detene. a tuturor 
muniștilor . ___
lor muncii. Trebuie să 
recunoaștem, este o 
dorință ambițioasă, 
dar cu multi sorți 
izbindă. O primă 
vadă : realizările 
primul semestru 
ținute in domeniul 

industriale, 
la producția

an
ecierca comi- 
judetean de 
este hotări- 

ju- 
co- 

$1 oameni-

de 
do- 
din 
ob- 
ac-

iivHății 
Planul 
globală și marfă — 
îndeplinit și depășit ; 
au fost date peste 
prevederi, intre alte
le. mobilă in valoare 
de 12.2 milioane lei, 
50 000 mp țesături, 
15 000 tricotaje ș.a. Re
zultatele la export sint 
superioare cu 60 la 
sulă celor consemnate 
in perioada corespun
zătoare a anului tre
cut Cit privește sar
cina de creștere a 
productivității muncii, 
aceasta a fost îndepli
nită. pe această bază 
obtinindu-se mai mult 
de două treimi din 
sporul de producție 
industrială. O a doua 
dovadă : avansul de 
timp cîștigat in reali
zarea cincinalului ; În
treprinderea de va
goane a înregistrat un 
ciștig de 89 zile ; 
Combinatul de prelu
crare a lemnului — 
de 54 zile ; întreprin
derea textilă — de 40 
zile. O a treia dova
dă : modul in care 
se acționează acum in 
unitățile județului 
pentru îndeplinirea și 
depășirea planului, a 
angajamentelor asu
mate in intimpinarea 
celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării pa
triei și Congresului al 
XI-lea al partidului.

U.T.A„ celebra în
treprindere de textile 
din Arad. Obiectivul 
întrecerii, al întregu
lui colectiv : realiza
rea unei producții cit 
mai mari și de cali
tate superioară.

— Nu este suficient 
ca toată lumea să 
vrea acest lucru — ne 
spunea directorul ma
rii unități textile. Tre
buie făcut totul pen
tru mai buna organi
zare a producției și a 
muncii, trebuie cău
tate noi căi. noi pro
cedee. în acest sens aș 
aminti doar două fap
te : asigurarea crește
rii vitezei de lucru la 
carde și eliminarea 
fuselor inactive la ma
șinile de filat cu ine-

Dar s-au luat și 
altfel de măsuri. Ast
fel. de curind sc folo
sește. pentru 
oară, sistemul 
moțional, mai ales 
secția 
inele.
cu Întărirea controlu
lui pe baza metodelor 
informaționale. nc 
preocupă populariza
rea fruntașilor, a fe
lului in care muncesc. 
Avem multe comu
niste fruntașe, intre 
care Maria Brinzaș, 
Veronica Ciurdar. Ro
zalia Szilagyi, Ana 
Rieger. Florentina Lu
pa?, Elisabeta Keller, 
Iosif Heli. Gheorghe 
N'ădăban, Otilia Toth, 
Silvia Cblricescu. ș.a.

Traduci ie mai mo
dernă, diversificată — 
iată trăsătura activită
ții economice și la în
treprinderea de 
goane. Eforturile 
lcctivului de aici, ale 
brigăzilor de lăcătuși 
conduse de Petru Ura
ta, Erou al Muncii So
cialiste. și Dumitru 
Turcita, ale brigăzilor 
lui Augustin Riviș, 
de la secția turnătorie 
do oțel. Ilie Misiei, de 
la boghiuri. Terenle 
Roman, de la montaj. 
Viorel Preda, de la 
secția pregătire I. La- 
clislau Kovacs, de la 
matntorul de 5 tone, și 
ale altor echipe, 
specialiștilor din 
treprindere se 1 
rializează, intre altele, 
in asimilarea in fabri
cație. de la începutul 
anului și pină acum, 
a primelor 8 noi tipuri 
de vagoane din totalul 
de 12 prevăzute pen
tru intregul an.

Dar și producția tre
buie să se ridice la 
nivelul prevederilor 
planului, al angaja
mentelor asumate ia 
întrecere. Fiindcă, in 
primul semestru. în
treprinderea a rămas 
datoare economiei la 
unele produse, la une
le tipuri de vagoane.

— Tocmai de aceea, 
acum, acțiunile între
prinse de comuniștii 
din întreprindere — 
ne spunea tovarășul 
Mircea Groza, secre
tarul comitetului de 
partid — sint îndrep
tate spre recuperarea 
restanțelor pină la ju
mătatea lunii august, 
in condițiile realizării 
unor produse cu ca
racteristici calitative 
superioare, precum si 
spre reducerea la ma
ximum și chiar înlă
turarea rebuturilor, a 
pierderilor dc metal. 
De altfel, in primul 
semestru. întreprinde
rea noastră a econo
misit 1 570 tone metal.

Aceleași preocupări 
demne de remarcat — 
și la întreprinderea

_ la 
mașinilor cu 

Concomitent

va-
co-

, aie 
in- 

mate-

dc strunguri. După 
cum ne-a relatat tova
rășul Gheorghe Ghi- 
țâ. secretarul comite
tului de partid din în
treprindere. concomi
tent cu înnoirea și 
modernizarea produc
ției. aici se depun e- 
forturi stăruitoare 
pentru recuperarea 
restanțelor înregistra
te la finele semestru
lui 1 ; conducerea u- 
nității, cu sprijinul 
comitetelor județean 
și municipal dc par
tid, a întocmit recent 
un program de mă
suri tehnico-organi- 
zatoricc și politico-e
ducative care se în
făptuiește cu succes.

Sintetizind preocu
pările și direcțiile in 
care se acționează 
pentru obținerea de 
către colectivele de 
muncă din industria 
județului a unor re
zultate deosebite in 
întrecerea socialistă, 
ing. Nicolae Mareea, 
secretar al Comitetu
lui județean Arad al 
P.C.R.. preciza :

— Industria județu
lui nostru dispune de 
suficiente resurse u- 
mane și materiale ca
re sâ ducă la reali
zarea și chiar depăși
rea planului de pro
ducție pe anul in curs. 
Avem convingerea că 
vom puica raporta, la 
cei mult 15 octombrie, 
îndeplinirea 
a sarcinilor de 
aferente 
ani ai 
anunțindu-ne astfel ca 
.adversari" potențiali 

in cișiigarea entuzias
tei ' '
dețele 
ceasta 
ca. in 
toare, _  __ .
restanțele înregistrate 
de unele unităti eco
nomice din municipiul 
și județul Arad, astfel 
incit in preajma celui 
de-al XI-lea Congres 
al partidului să reali
zăm și să depășim an
gajamentul asumat 
pentru 1974. De aceea, 
atenția noastră râmine 
orientată spre folosi
rea judicioasă, depli
nă a capacităților de 
producție in toate în
treprinderile, spre or
ganizarea și desfășu
rarea ritmică a apro
vizionării tehnico-ma- 
teriale, spre urmări
rea permanentă. zil
nică. a modului cum 
se realizează produc
ția planificată. Sint o- 
biective prioritare ale 
muncii organizațiilor 
de partid — de la cele 
din secții, pină la bi
roul comitetului jude
țean de partid.

inicgrală 
plan 

primilor 4 
cincinalului.

mtreceri intre ju- 
țării. Pentru a- 
vom face totul 
perioada urma
șă recuperăm

Constantin 
SIMION 
Ion LAZAR

t
PROGRAMUL I

:oală.
de limba 
de limba

9.00 Tcleșct
10.00 Curs
10.30 Curs
11,00 Film artistic : „Nunta de Dia- 

_ tră" — producție a studiou
lui cinematografic „Bucu
rești".

18.00 Curs de limba rusă. 
16.30-17,00 Curs de limba engleză. 
1”<"*i Telex.
17.35 Vlrstele peliculei — magazin 

de cultură cinematografică.
18,20 Orașul nou. Film documen

tar, producție a studiourilor 
de televiziune egiptene.

18.30 Legile țârii — legile noastre !
13.40 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
19,25 1001 de seri.

germană, 
franceză.

19.30 Telejurnal
20,00 Festivalul național de muzi

că ușoară — Mamaia 1974. 
Prima zi- a concursului. 
Transmisiune directă.

20,50 Revista economică TV.
21,15 „30 de trepte românești* 

emisiune de versuri dedica
te partidului, patriei socia
liste.

21.30 Retrospectivă. A 7-a 
„Eis“ — desene animate.

2'l,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Avanpremieră.
23,05 Film serial : 

conveniență1', 
studiourilor 
cehoslovace. _ —
sek Filip. Eolsodul V.

20,55 Drag ml-i Jocul să-l

„Căsătorii 
Producție 

de televiziune 
Regia : Franti-

neso...
21.10 Reporter '74.
21.30 Telex.
21,35 Roman foileton :• „Jurnalul 

doctorului Flnlay“. Episodul 
„O surpriză pentru Janet".

cinema
• Tunurile din Navarone : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 5142)
— 19. PATRIA — 9; 12.30: 16;
19,33, CASA FILMULUI — 10: 15.30.
• O zi de noiembrie (gală in ca
drul „Zilelor filmului cubanez") : 
CASA FILMULUI — 20.
• Urmărește-mă ! : SCALA —
9.15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21.15. CA
PITOL — 9.30; 11,45; 14: 16.15;
18,30; 20.45, la grădină — 20.15.
• Dt bună voie și nesilit dc ni
meni : CENTRAL — 9.15; 11.30;
13.45; 16; 18.45; 20.30.
A Vandana : BUCUREȘTI — 9; 
12,30; 16; 19.30, la grădină — 20.15, 
VICTORIA - B; 12,15; 15.45; 19.15, 
MODERN — 9: 12; 16; 19. ia gră
dină — 23.15. GRADINA DINAMO
— 23.15, GRADINA LUCEAFĂRUL
— 20.15.
• Păcală : LUMINA — 9: 12;
16; 19.
• Cleopatra : FESTIVAL — 9.30; 
15; 19. la grădină — 20, FAVORIT 
—’9.30; 15: 19.
A Țara lui Sannikov : GIULEȘTI
— 15.30; 13; 20.15.
_ Duel pe autostradă : FERO
VIAR - 9; 11.15; 13.30; 15.45; 13.15;
20.30. MELODIA — 9; H.15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30. GLORIA - 9; 11,15; 
13,30; 19.
M Asediul : GLORIA — 16.30.
J Valea I VITAN - 15,30; 17,45; 20.

• Program dc desene animate 
pentru copil : DOINA — 9.45.
• Cat Ballou : DOINA — 11; 13,15; 
15,45; 18; 20,15.
t, Joe Limonadă : BUZEȘTI — 9; 
11,15: 13.30; 16; 18,15, la grădină
— 20.30, VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 
IS: 2-3.15.
o Ceața : BUZEȘTI — 20.15.
• Proprietarii : VOLGA — 15,45.
• Luke mină rece — 16.30, Ziua 
c.a mai lungă (ambele serii) — 
19 : CINEMATECA (sala Union).
e 59 000 de dolari recompensă : 
EXCELSIOR — 9; 11.15: 13.30; 16; 
18,15: 20.33, FLAMURA — 9: 11;
13,15: 15.45: 18: 20.15.
• Apașii : RAHOVA — 16; 
PACEA — 15,30; 17,45; 20.
• Fiecăruia ce i se cuvine : GRI- 
VIȚA — 9; 11.15; 13,30; 18.15; 20.30. 
e Drum In penumbră : GRIVI- 
TA — 16.
• Balada soldatului : POPULAR
— 16; 18; 20.
• Ce drum sâ alegi : DACIA —
9; 11,15: 13.30; 16; 18.15; 20,30,
COSMOS — 15.30: 18: 20.15.
• Un comisar acuză : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.
• Chitty, Chitty, bang-bang : U- 
NIREA — 16. La grădină — 20,15, 
LIRA — 15,30; 19, la grădină — 
29,15.
• Adam șl Eva !n conflict ; PRO
GRESUL — 15.39; 18: 20.15.
a Șapte păcate : TOMIS — 9;
11.15; 13,30: 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 20.30.
• Asediul cu surprize : DRUMUL 
SĂRII — 15.30-, 18; 20.15.
• Căluțul rolb : BUCEGI - 15.30; 
18. la grădină - 20,30, VIITORUL 
— 15,30; 18; 20,15,

în unitățile agricole din județul 
Ialomița, griul a fost recoltat pe mai 
bine de 80 la sută din suprafața in- 
sămintată. Viteza de lucru zilnică 
a ajuns la 10 000 hectare, cu aproape 
800 hectare mai mult dccit cea sta
bilită. Cu toate că in cursul zilei de 
duminică a plouat abundent, in unele 
cooperative agricole din zona Fetești 
secerișul griului a fost reluat. Pentru 
a se putea stringe griul de pe ulti
mele suprafețe, după cum am 
informați la direcția agricolă, 
desfășoară o amplă acțiune 
Intralutorare cu combine. Există 
condiții ca secerișul să sc 
intr-un timp scurt. De altfel, in uni
tățile din cadrul consiliilor Intercoope- 
ratiste — Țăndărei, Andrășești, Ciul- 
nița, Cuza Vodă și Plevna — această 
lucrare a fost încheiată in cursul zi
lei de simbătă. Au fost luate măsuri 
operative pentru dirijarea combinelor 
șl mijloacelor de transport disponibile, 
din unitățile care au încheiat seceri
șul, spre zonele unde recoltatul a in
ceput mai tirziu. In cooperativele 
agricole de pe raza consiliilor inler- 
cooperatiste Balaciu. Lehliu, Slobozia 
și Cocora au fost adus? peste 50 de 
combine „Gloria" cu tractoare și re
morci. Acțiunile de întrajutorare se 
vor intensifica, pe măsură ce alte 
unităti vor incheia recoltatul.

Aceeași preocupare există in jude
țul Ialomița și pentru livrarea cerea
lelor contractate. Graficele de livrări 
stabilite cu unitățile agricole permit 
realizarea unui flux continuu, astfel 
incit parcul de combine, tractoare și 
autocamioane să fie folosit cu chib
zuință și la întreaga capacitate. La 
multe din bazele de recepție, ca ur
mare a mecanizării punctelor de des
cărcare și compartimentării maga-

fost ' 
se 
de 

deci 
inchcie

suprafețe
ziilor In funcție de gradul dc umidi
tate a boabelor, preluarea se face 
conform graficelor de transport, iar 
timpul de staționare a mijloacelor 
dc transport este sub cel stabilit. Nu 
peste tot se procedează insă la fel. 
Șeful uneia din aceste bazo, tov. Lex 
Matei — unde sint zile in care re
morcile așteaptă citc 3—4 ore — în
cearcă să explice aceste staționări 
prin umiditatea marc a griului care 
il obligă să folosească doar două guri 
de descărcare din 15 cite există in 
bază. In realitate, in ziua de 19 iu
lie preluarea se făcea la un singur 
punct, cu toate că coloana dc mașini 
si remorci s6 întindea pină la poarta 
bazei. Absolut toate gurile de des
cărcare de la magaziile de cereale 
stăteau nefolosite pentru că aici s-a 
stabilit să se introducă numai griu 
cu umiditate de sub 15 la sută. Ca 
rezultat, transportul cerealelor din 
cimo la baze nu se mai poate face 
in ritm cu recoltatul. La cooperativa 
agricolă din Cocora, de exemplu, cu 
toate că capacitatea de transport de
pășește pe cea stabilită initial, com
binele sint obligate să descarce griul 
in cimp sau să fie dus direct in 
spatiile improvizate ale cooperativei. 
Si nu e singurul exemplu. După cite 
ni s-a spus, conducerea întreprin
derii de specialitate a fost informată 
de neajunsurile care se manifestă la 
această bază in organizarea preluării 
produselor. Nu înțelegem de ce a tă
răgănat luarea unor măsuri hotărite 
pentru lichidarea deficientelor. Sau 
poate că se așteaptă incheierea cam
paniei după care să se facă o even
tuală ședință de analiză ?

recoltaseră peste 52 000 hectare 
griu.

De remarcat faptul că, Îndată după 
încheierea secerișului în unitățile 
din sud forța mecanică este diri
jată cu operativitate in centrul si 
nordul .județului, unde secerișul a in- 
cenut mal tirziu. Astfel, toate cela 
2i’O combine C—12, la care se adau
gă și combinele C—1 și C—3, lucrea
ză acum in unitățile agricole din ca
drul consiliului intcrcooperatist Balș, 
Bpbiccști. Brebeni, Găneasa, Vilce- 
le, Dobrun etc. In acest fel, atit for
ța mecanică, cit și timpul de lucru 
sint mai bine folosite. Hotărirea me
canizatorilor din județ este de a 
încheia secerișul griului pină la 28 
iulie a.c. Totodată, pină la aceeași 
dală, conform indicațiilor biroului 
comitetului județean de partid, 
angajamentului cooperatorilor, ur
mează să se livreze la fondul cen
tralizat al statului cantitățile prevă
zute de griu. Cum decurge această 
acțiune ? întrebarea am adresat-o 
tov. Octavian Negrilă. șeful unei 
baze de recepție din județ, care ne-a 
spus : „Fată de 22 000 tone, am pre
luat aproape 15 000 tone. Pentru ca

primirea să decurgă operativ, am 
creat mai multe guri de descărcare, 
astfel incit mijloacele de transport 
nu s-au aglomerat si au putut fi 
folosite eficient".

Intr-adevăr, numeroase unltăU nu 
livrat, in totalitate, cantitățile de 
griu prevăzute la fondul de stat. 
Mai mult chiar, sint cooperative a- 
grlcole care s-au angajat să vindă 
statului cantități suplimentare de ce
reale. Astfel, cooperatorii din Do- 
brosloveni au hotărit să livreze la 
fondul de stat 1 700 tone griu fată 
de 1 400 tone cit erau prevederile 
planificate. Și incă o remarcă. Griul 
recoltat este transportat din cimp di
rect în bazele de recepție.

Urmează, așadar, o săptămină ho- 
tăritoarc pentru incheierea secerișu
lui. pentru livrarea cantităților pre
văzute de grîu la fondul de stat. Ex
periența dobindită, analiza atentă a 
realizărilor și măsurile adoptate de 
biroul comitetului județean do 
partid asigură îndeplinirea acestor 
sarcini.

Emlllan ROUĂ
corespondentul „Scînteii'

Iosif POP

Aceasta înseamnă întrajutorare!
Pe meleagurile Oltului secerișul 

griului a intrat in faza finală. Da
torită măsurilor luate de biroul co
mitetului județean de partid privind 
concentrarea forței mecanice mai în- 
tii in sudul județului, acolo unde 
griul a ajuns mai rapid la maturi
tate, numeroase unități au în
cheiat secerișul pe toate suprafețele 
planificate. Pină luni, 22 iulie, griul 
a fost recoltat de pe circa 52 000 
hectare din cele 87 177 hectare cul
tivate in cooperativele agricole din 
județ. De asemenea, pină la aceeași 
dată au încheiat secerișul griului Ur 
nitătile din raza de ^ctlvițate; a 
S.M.A. Ștefan cel 1 Mare. Buciriișu', 
Corabia. Izbiceni. ~ ’ •
nești, Vlădila, 
nești. Caracal și Vișina, 
realizări 
vut și 
Vrăncea și Vâsli1... . ..... ...
prijinul tovarășilor lor din Olt pen-

VÎLCEA *

miriște nici

[FAPTUL 
'DIVERS
| Intervenție 
I salvatoare
' In timpul execuției unei iu- 
Icrări la întreprinderea de cio

rapi din Sebeș-Alba, muncitorul 
Nicolae Munteanu a fost ridi-

■ cat cu troliul la o înălțime de 
I 17 metri. La un moment dat, 
I cablul care ridicase scaunul pe 
1 care se afla muncitorul a inceput 
Isă se deruleze. Prăbușirea aces

tuia părea iminentă, Sesizind 
pericolul, un alt muncitor, Ni- 

Icolae Dicu, a acționat fulgeră
tor. Riscindu-și propria-i viață, 
a prins cu miinile cablul de la 
troliu și a tras cu toată puterea 

Ide el pentru a micșora viteza 
de cădere a scaunului. Datorită 
prezenței sale de spirit, a fost

I evitat un accident cu consecințe 
tragice.

I Mai multă

I grl]a
’ nu strică...
Iln ultimul timp, la sediile or

ganelor de milifie din județul

I Brașov s-au prezentat mai mulfi 
cetățeni care au depus diverse 
obiecte și sume de bani găsite 
pe străzi, in autobuze, prin 

I parcuri... Ultimii doi care au
predat miliției jxjrtmonee cu 
diferite sume de bani : Victor 

IStoian din Brașov, care a găsit 
un plic cu bani in fața comple
xului II, cartierul Steagul Ro
șu1' (care l-ai pierdut ?), șl Io- 

I nuț Bucutea, elev la grujjul șco- 
I Iar auto. Gesturi, fapte simple, 
» firești. Cum tot atit de firesc 
Iar fi ca păgubașii să nu uite 

vorba din bătrini că o grijă mai 
mult e un necaz mai puțin.

| Naufragiații 
| din... salcie

Deși se anunțase că circulația 
I pe drumul dintre comuna Turnu- 
I Roșu și Podul Olt (județul Si- 
■ biu) este oprită, datorită unui 

puternic șuvoi de apă care tre
cea peste el, autoturismul 
l-SB-5 096, condus de proprieta
rul său, Ioan Cdfn Haupt, din 
Cisnădie, și in care se mai aflau 
trei copii și un alt cetățean, a 
încercat totuși să înainteze. 
N-a apucat bine să ajungă au
toturismul la mijlocul șuvoiului, 
că acesta l-a și transformat în- 

| tr-o barcă pe valuri, ducindu-1 
I la vale vreo 200- de metri, după ■ 
I care La abandonaL agățat.intr-o 
ț salcie. .rNdroc că7 bietul autotiL 
I rism in derivă a fost observat 
I la timp de sătenii din Turnu- 

Roșu -care au sărit in ajutorul 
| „naufragiaților", salvindu-i.

După un 
control

Serviciul evidentă populației 
din cadrul Inspectoratului mu
nicipiului București al Minis
terului de Interne a efectuat, 
in cîteva locuri din Capitală, 
un control privind modul in care 
sint respectate prevederile Le
gii nr. 5/1971 cu privire la ac
tele de identitate. Lăsind la o 
parte faptul că au fost găsiți 
destui cetățeni cu buletinele ex
pirate sau deteriorate, controlul 
a depistat un număr de 776 per
soane neincadrate în cimpul 
muncii. La intrebarea : „De ce 
nu munciți ?“, unii dintre... tăie
torii de frunză au răspuns că 
„au babacii grijă", sau că 
„n-am găsit incă o muncă Ia 

I capacitatea mea" (care ?), sau că
„o să mai reflectez", „o să...“. 
Fără nici un „o să...", la sesi
zarea. miliției, organele locale 
competente i-au luat în eviden
ță pe cei 776 de pierde-vară și, 
imediat, 418 dintre ei au și fost 
încadrați in diferite întreprin
deri. Urmează și ceilalți.

Feriți linia!»
în gară, ca la gară : lume 

multă, vinzoleală, gălăgie. Unii 
pleacă, alții vin. Din cind in 
cirul, cite un ceferist avertizea
ză : „Vă rugăm feriți liniaaa !u 
Lumea din gară de la Alba Iu
lia se ferește, trenul trece, se 
apropie altul și din nou : „Fe
riți liniaaa !" Numai loan Io- 
van din Alba Iulia, strada Ge
menilor 32, n-aude, n-a vede : 
el se plimbă hai-hui, printre 
șine, ca pe bulevard. Deodată, 
un tren intră cu viteză in gară, 
fluierind amenințător. Speriat, 
Iovan se aruncă bolovan înlă
turi, exact in clipa in care tre
nul trecea în viteză pe lingi 
el. Din căzătura orbească, io
van nu s-a ales numai cu spe
rietura, ci și cu fracturi multi
ple, fiind internat de urgență 
la spital. Deci, „Feriți li
niaaa !..."

Făptașul 
a fost prins

In rubrica noastră de joi, I 
18 iulie, cu titlul „Cine poate da 1 
amănunte" relatam că intr-o li
vadă din comuna Leordeni (Ar
geș) fusese descoperit cadavrul 
unei tinere fete care nu avea I 
asupra sa nici un fel de acte, 
ceea ce îngreuna investigațiile ' 
organelor de anchetă. Iată că I 
ieri ni s-a comunicat de la 
Inspectoratul județean Argeș al | 
Ministerului de Interne că vic
tima a fost identificată. Este 
vorba de Zamfira Țulufidu, in 
virstă de 24 de ani. necăsătorită, 1 
cu domiciliul flotant in Tîrgo- I 
viște. Totodată, a fost descoperit | 
și făptașul. Se numește Petre | 
Ivașcu, originar din Rătești- . 
Argeș, care a fost arestat ime- 5 
diat.

Rubrica redoctotd de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteli-

un spic
cum lanurile au imprumu-In județul Vilcea există o mare 

varietate de condiții naturale, ceea 
ce influențează, in bună măsură, 
desfășurarea campaniei de recoltare. 
Așa se explică faptul că in timp ce 
în cooperativele agricole din Fău
rești. Drăgășani, Crețeni, Olanu ș.a. 
se lucrează din plin la recoltarea 
griului, in unitățile din zonele co- 
linare. printre care cele din Alunu, 
Mateești, Pesceana, Giulești, aceas
tă lucrare nici nu a inceput. După 
cum ne relata tov. Ilie Boagiu, di
rector adjunct la direcția agricolă 
județeană, circa 4 000 ha cu griu nu 
sint mecanizabilc și vor fi recolta
te manual. In toate unitățile au fost 
formate echipe de secerători. Pină 
luni. 22 iulie, s-au recoltat 3 000 ha 
cu griu. Totuși, viteza zilnică de re
coltat este mai mică decit s-a prevă
zut. Iată de ce, în toate unitățile, rit
mul de lucru trebuie să se intensi
fice 1 în următoarele zile. Cum se 
muncește in unitățile fruntașe, care 
au recoltat și cele mai mari supra
fețe cu griu ?

Am ajuns la cooperativa agricolă 
din Șutești in zorii zilei. Era de
vreme. dar munca începuse de mult 
..Acum, programul de lucru nu il 
mai facem noi. tine să ne spună me
canizatorul Constantin Mihăiescu, pe 
care l-am întilnit lucrind pe o com
bină C—3. Lanurile de griu sint cele 
care ne arată cind trebuie să înce
pem lucrul și cind putem merge a-

casă". Si ___ _________ ____
tat acum culoarea aurului, din zori 
si oină seara toate forțele sint con
centrate in cimp. In urma combi
nelor lucrau fără întrerupere prese
le de balotat paie.

In ritm intens se lucrează șl la 
cooperativa agricolă din Prundeni, 
unitate care a început prima recol
tarea griului. Pe șeful secției de me
canizare, tov. Aurel Paraschiv, il gă
sim in cimp, lucrind pe o combină. 
Era ora prinzului și tinea locui unui 
mecanizator care servea masa. După 
cum ne relata tov. Maria Moldovan, 
inginera-șefă a cooperativei agricole, 
zilnic participă la recoltat peste 100 
de oameni, in afara . mecanizatorilor. 
De ce atit de multi ? „Avem supra
fețe destul de mari cu grîu căzut și 
după combine rămin multe spice ne
recoltate. ne explică Ion Stancu, pre
ședintele cooperativei agricole. Așa 
că. in urma fiecărei combine, lucrea
ză cite 3 cooperatori care seceră spi
cele căzute. De asemenea, am for
mat echipe de cite zece oameni care 
seceră griul căzut pe porțiuni mai 
mari. Este, intr-adevăr, un consum 
mai mare de forță de muncă,' dar 
nu avem ce face. Vrem ca nici un 
spic să nu rămină nerecoltat".

Cu aceeași hotărire se lucrează în 
toate cooperativele agricole unde 
griul s-a copt și a inceput secerișul.

tru a stringe mai repede recolta de 
pe cimp. „Am dori — ne spune to
varășul ing. Vasile Ciuciu, directo
rul direcției agricole județene — să 
ne exprimăm și cu acest prilej mul
țumirea noastră, a biroului comite
tului județean de partid, a tuturor 
mecanizatorilor si cooperatorilor din 
Olt pentru sprijinul acordat de ju
dețele VTancea și Vaslui".

In zilele de 19 și 20 iulie și in ju
dețul Olt a plouat. Acolo unde can
titatea de apă căzută a fost mai 
mică, secerișul a fost reluat, ieri, cu 
toate forțele. La cooperativa agri- 
coiă Teslui, dc „ pildă, luni, 22 iulie, 
toate cele 6 cbmbinfe C-l și C-3, la 
care se adaugă și 3 combine C-12 so
site de la Ștefan cel Marc, erau in 
lan. Au recoltat peste 40 hectare. 
Ieri s-a lucrat și in alte unităti agri
cole : Curtișoara, Fălcoiu, Voineâsa, 
Găvăncști, Bobicești etc. Pină aseară, 
in cooperativele agricole din județ

Ion TEODOR
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18; 20,

teatre

Ștefan DIN1CA 
corespondentul „Scînteli'

• Teatrul Național (sala mică) : 
Părinții teribili — 19.30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu** (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Cadouri muzi
cale — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogatâ-n frumu
seți — 18,30.
• Circul de stat : Spectacol sus
ținut dc Circul Mare din Moscova 
— 19,30.

• Inamicul public nr. 1 : COTRO 
CENI — 14; 16; 18; 20.
• Contesa Walcwska : FLOREAS- 
CA — 15.30; 18; 20,30, GRADINA 
TITAN — 20.30.
• Valea prafului de pușcă : 
CRÎNGAȘI — 16; 18,15, MUNCA — 
9: 11.15; 13.3'0; 16; 18; 20.
• La est de Java : MIORIȚA — 
9: 11.30; 17,30; 20.15.
• Trei scrisori secrete : MIORI
ȚA - 15.
• Desculț In parc : MOȘILOR — 
15,30: 13. la grădină — 20,15.

f. Farsa tragică : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 16; 18; 20.
• Afacerea Domlnlcl : FLACARA 
— 15.30; 18; 20,15.
• Luminile orașului : ARTA — 
15,30; 17,45; 20. la grădină — 20,15, 
GRADINA AURORA — 20.15.
A B. D. In alertă : GRADINA VI
TAN — 20,15.

Rusânești. Stoe- 
Radomirești. Stoică- 

__  - La aceste 
un aport deosebit au a- 
meacnizatorii din județele 
i Vaslui, care au venit in

Astăzi se 
la Mamaia 
noua ediție a Con
cursului national de 
muzică ușoară. De-a 
lungul anilor, con
cursul s-a impus ca 
una dintre cele mai 
populare manifestări 
muzicale, care polari
zează interesul a mii 
de iubitori ai muzicii, 
care, de atitea ori. a iz
butit să lanseze cintece 
inspirate, cu valoare 
educativă, îndrăgite de 
tineret. Să ne aducem 
aminte doar de citcva 
dintre melodiile ce au 
fost premiate la ediția 
trecută : „Dulce, dulce 
Românie", „De-a co
lindat aceste locuri ci
neva", melodii 
s-au impus incă 
primul moment, care 
au căpătat o largă cir
culație, cintece închi
nate țării și frumuseții 
pămîntului nostru. A- 
semenea exemple de
monstrează posibilită
țile largi ale muzicii 
ușoare, puterea cinte- 
cului cu mesaj, ce 
transmite idei majore, 
nobile sentimente. Și 
in acest an spectatorii 
și telespectatorii aș
teaptă să asculte cit 
mai multe melodii in-

spirate care să 
patria, care să 
bească despre aspira
țiile omului de azi, 
despre succesele lui, 
despre dragoste și ti
nerețe.

In etapa finală au 
intrat — din cele 209 
lucrări prezentate ini
țial — 30 de cîntece. 
De-a lungul celor pa
tru seri de concurs, 
ele vor fi prezentate 
publicului în două va
riante de interpretare, 
de către cei mai cu- 
noscuți interpreți de 
muzică ușoară, a corn- 
paniati de orchestra 
de estradă a Radiote- 
lcviziunii, dirijată de 
Sile Dinicu, de către 
grupurile vocale „Tru
badurii primăverii" și 
„Studio 8". Printre 
compozitorii - concu- 
renți, alături de George 
Grigoriu, Petre Mi- 
hăescu, 
lovschi, 
veanu, ___ .
Aurel Manolache, Te- 
mistocle Popa, Gelu 
Solomonescu, Marius 
Țeicu, Florin Bogardo, 
Ion Cristinoiu, Edmond 
Deda, Mihai Dumbra
vă. semnalăm cițiva ti
neri, aflați pentru pri
ma oară pe podiumul 
teatrului de vară

la Mamaia : Dan Ște- 
fânică, Andrei Proș- 
teanu, Marcel Drago- 
mir și Mlhăi Constan- 
tinescu. Melodiile in
trate in concurs au 
fost inspirate de poe
ziile lui Mihai Emi- 
nescu, de versuri a- 
parținind. lui Mircea 
Blok. Alexandru Man
di, Mihai' Maximilian, • 
Eugen Rotaru, Mihai 
Dumbravă, Aurel Fe
lea, Sașa Georgescu, 
Aurel Storin, 
Grigoriu și 
Iorgulescti.

v Concursul 
patru concerte 
lecție in cadrul cărora, 
după piesele prezen
tate in întrecere, vor 
avea loc o serie de 
microrecitaluri susți
nute de soliștii noștri 
de muzică ușoară. Ju
riul — al cărui pre
ședinte de onoare este 
compozitorul Ion Du
mitrescu — compus 
din compozitori, mu
zicologi. poeți, la care 
se adaugă un juriu al 
publicului, va comu
nica rezultatele con
cursului cu prilejul 
concertului .final de 
duminică seara.

La 21 de kilometri de orașul 
Aleșd, in apropiere de Pădurea 
Neagră, renumita așezare a 
sticlarilor bihoreni, cooperația 
de consum a amenajat, intr-un 
vechi castel, un elegant com
plex turistic, sugestiv denumit 
„Poiana Florilor". Tot mai nu
meroșii oaspeți români și de 
peste hotare care poposesc la 
complexul „Poiana Florilor" 
sint plăcut impresionat! de con
dițiile ce li se oferă pentru un 
popas dintre cele mai reconfor
tante. Complexul asigură găz
duire în camere elegante și cu 
gust mobilate, iar restaurantul 
acestuia pune la dispoziție o 
gamă largă de specialități cu
linare bihorene. Tot aici, coope
rația de consum a amenajat săli 
de lectură și jocuri distractive, 
loc de parcare pentru autotu
risme. Un plus de atracție ofe
rit de complexul turistic „Po
iana Florilor" : cadrul natural 
de o rară frumusețe din mun
ții Plopișului. la 800 metri al
titudine.

Rețeaua unităților prestatoare 
de servicii ale cooperației meș
teșugărești din județul Alba se 
dezvoltă de la un an la altul. 
Astfel, in primele 6 luni din 
acest an. volumul prestărilor 
de servicii către populație a 
crescut, comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut, cu 6,4 
milioane lei. Rezultate bune în 
depășirea planului semestrial la 
acest indicator au fost obținute 
de cooperativele meșteșugărești 
„Record“-Aiud, „Motul“-Cim- 
peni, „Infrățirea“-Blaj, „Uni- 
rea“-Sebeș și „Meșteșugarui"- 
Teiuș. în acest an, in mai multe 
orașe din județul Alba au fost 
Înființate noi activități presta
toare de servicii.

— In municipiul Alba Iulia — 
ne informa tovarășul Mănăllă 
Radu, președintele U.J.C.M. — 
au fost înființate unităti pen
tru reparat umbrele și ascuțit 
obiecte tăioase, iar la Roșia 
Montană, vechi centru minier, 
a inceput activitatea un atelier 
pentru reparații radio și tele
vizoare. Pentru punerea in va

loare a unor resurse materiale 
existente in zona Munților A- 
puseni, in orașul Cimpeni și 
comuna Scărișoara s-au deschis 
un atelier de timplărie și, res
pectiv. un atelier pentru diver
se articole de uz casnic din 
lemn, specifice acestei zone. De 
asemenea, în orașul Cugir s-a 
înființat un atelier pentru re
parat obiecte de uz casnic. în 
perioada următoare se vor În
ființa noi unități prestatoare de 
servicii pentru populație, în
deosebi pentru reparatul obiec
telor de uz casnic, pentru lo
cuitorii din Zlatna, Abrud și 
Roșia Montană, servicii de re
parații auto și motorete in Blaj 
și Cimpeni. In Alba Iulia șe 
va înființa un serviciu pentru 
îngrijirea copiilor preșcolari, 
unde se vor preda și limbi 
străine, iar pe lingă unitățile de 
curățătorie chimică vor funcțio
na și servicii pentru execuția 
unor mici reparații și cusut 
nasturi.
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Tovarășului Leonid Ilici Brejnev 
Stcrctar prnerai al Comilelului Cantral 

al Partidului Comim.l al Uniunii Sorietic»

Tovarășului Nikolai Viktorovici Pod pom fi 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului Alexei Nikolaevici Kosîghin 
Președintele Conciliului de Miniștri 

•l Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

CU aniversării Cronica zilei

Dragi tovarăși. MOSCOVA

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
•I Consiliului de Stat ți al Guvernului Republicii Socialiste România, al 
poporului român si a) nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, 
membrilor echipajului navei cosmice ..Soiut-14- — Pavel Popovtci și 
Iuri Artiuhin — savanților, cadrelor tehnico-inginereșfi, muncitorilor, 
tuturor oamenilor sovietici, cele mal călduroase felicitări cu prilejul în
cheierii cu succes a zborului în comun al navei cosmice ..Soiuz-14“ și al 
s'ației orbitale .Saliut-3” și îndeplinirii amplului program de experiențe 
ți cercetări tehnico-științifice.

Poporul român a urmărit cu viu interes si se bucură din toată Inima 
de acest nou ?i remarcabil succes al științei și tehnicii sovietice, care re
prezintă un nou și important pas In cercetarea Cosmosului.

Folosim și acest prilej pentru a vă ura dumneavoastră, popoarelor 
Uniunii Sovietice noi și tot mai mari succese în construirea societății 
comuniste, în explorarea spațiului cosmic, spre binele oamenilor sovie
tici. civilizației umane, al colaborării prietenești șl păcii între popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului 

Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste 

România

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Maiestății Sale Imperiale Haile Selassie I
Împăratul Etiopiei

ADDIS-ABEBA

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere. Ziua națională 
t Etiopiei, îmi este deosebit de plăcut să adresez Maiestății Voastre 
Imperiale cele mai calde felicitări și urări de sănătate personală, viață 
îndelungată, de pace si prosperitate poporului etiopian prieten.

îmi exprim și cu acest prilej convingerea că bunele relații existente 
între țările noastre vor cunoaște o dezvoltare ascendentă, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste 

România

Tovarășului Luboinir Strougal
Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

PRAG A

Aflînd de urmările tragice ale accidentului de la instalațiile de dis
tribuire a gazelor de la Combinatul chimic „Prietenia cehoslovaco-sovie- 
tică" din Zăluzi, vă adresez, în numele Guvernului Republicii Socialiste 
România și al meu personal, expresia profundei noastre compasiuni.

Vă rog, de asemenea, să transmiteți urări de însănătoșire grabnică 
celor vătămați, iar familiilor îndoliate cele mai sincere condoleanțe.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

vremea
Ieri tn țară : Vremea s-a menținut 

răcoroasă. Cerul a fost variabil, mai 
mult acoperit, în nordul Moldovei, in 
Transilvania. Maramureș. Cnsana șl 
Banat, unde au continuat sft cadă ploi. 
In cursul dupâ-amlezii s-au semnalat 
descărcări electrice și averse de ploaie 
pe alocuri in Oltenia, sud-vestul Tran
silvaniei și Muntenia. Vlntul a suflat 
moderat, cu intensificări temporare in 
Oltenia șl. pe alocuri, tn rona de mun
te. La ora H, temperatura aerului osci

la între îl grade la Huedin si 23 de 
grade la Tecuci. In București : Vremea 
a fost răcoroasă^ tu 'cerul Schimbător. 
Temperatura maximă a fost de 24 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 
23 și 26 iulie. In țară : Vreme tn curs 
de ameliorare. Cerul va fi variabil, 
mal mult noros în estul țării, unde vor 
cădea averse locale de ploaie, mai ales 
în cursul după-amiezilor. In rest, aver
se Izolate. Vint potrivit. Temperatura 
în creștere. Minimele vor fi cuprinse 
intre 8 și 18 grade. Iar maximele între 
20 șl 30 de grade. In București : Vreme 
in curs de ameliorare. Cer schimbă
tor. favorabil ploii de scurtă durată 
după-amiază. Vint potrivit. Tempera
tura In creștere.

Zilei renașterii Poloniei
Cu prilejul cclci de-a 30-a aniver

sari a Zilei renașterii Poloniei, 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești, Wladlslaw Wojtasik, a oferit 
luni o recepție.

Au participat tovarășii Manea 
Mănesțu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. a! P.C.R., prlm- 
minlslru al guvernului, Janos Fazc- 
kaa, membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vîccprim- 
mlnlstru al guvernului, Ghcorghe 
Pană, membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Maria

Groza, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, George Macovescu, 
Nicolae Agachl, loan Avram. Virgil 
Acfarian. Mihai Sudor, miniștri, 
membri ai C.C. al P.C.R., conducă
tori ai unor instituții centrale șl or
ganizații obștești, oameni de știință, 
artă șl cultură, generali și ofițeri su
periori, ziariști.

Au luat parte șefi al misiunilor di
plomatice acreditați la București șl 
alți membri al corpului diplomatic.

(Agcrpres)

Mesa je de condoleanțe in legătură cu încetarea 
din viață a tovarășului Miron Constantinescu

In legătură cu încetarea din viață 
a tovarășului Mlron Constantinescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România, Ciu 
De. președintele Comitetului Per
manent al Adunării Naționale a Re
prezentanților Ponulari a Republicii 
Populare Chineze, și Ciu En-Iai, 
premierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze, au a- 
dresat o telegramă tovarășului

Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, iar Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român i-au fost adresate te
legrame de cfttro Comitetul Central 
al Partidului Comunist din Cuba șl 
Comitetul Central al Partidului Co
munist din Grecia.

A exprimat prlntr-o telegramă 
condoleanțe Marii Adunări Națio
nale Annemarie Rcnger, președinta 
Bundestagului R.F. Germania.

Lucrările Conferinței internaționale 
a florii-soareiui

Luni dimineața au început în Ca
pitală lucrările celei de-a șasea 
Conferințe internaționale a florii- 
soareiui. Reuniunea este consacrată 
cunoașterii progreselor înregistrate 
In acest domeniu in cercetarea știin
țifică, producția și industrializarea 
florii-soareiui — valoroasă cultură 
oleaginoasă care joacă un rol tot 
mai important in economia agricul
turii mondiale — schimburilor de 
experiență și dezvoltării colaborării 
intre țări in problemele aflate pe a- 
genda de lucru a conferinței.

Programul consfătuirii include 
110 comunicări științifice ce vor fi 
prezentate in plen și pe secții de 
specialitate. Această importantă ma
nifestare reunește peste 300 de per
sonalități științifice, specialiști în 
cultivarea $i prelucrarea industrială 
a florii-soareiui din 37 de țări. Iau 
parte, de asemenea, reprezentanți ai 
Programului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare, ai Organizației Națiuni
lor Unite pentru Alimentație fi A-

gricultură și al Centrului de Infor
mații al O.N.U. la București.

Lucrările au fost deschise de prof. 
Nicolae Giosan, președintele Acade
miei de Științe Agricole și Silvice, 
președintele Comitetului Național de 
organizare a conferinței.

în numele președintelui Reoublicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost transmis partici- 
pantilor la reuniune un cordial șl 
prietenesc salut de către primul mi
nistru al guvernului. Manea Mănes- 
cu, care a urat, totodată, succes de
plin lucrărilor conferinței.

Conferința a fost apoi salutată de 
D. Gandy — S.U.A.. C. Remussi — 
Argentina, H. G. Khavidi — Iran, 
B. Devarajan, reprezentantul O.N.U. 
pentru programul de dezvoltare in 
România, N. I. Dvoreadkin — 
U.R.S.S. și A. Cauderon — președin
tele Comitetului internațional al 
florii-soareiui — Franța.

Dezbaterile conferinței continuă în 
plen și pe secții de specialitate.

(Agerpres)

Cu prilejul Zilei naționale a Etio
piei. George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, a trimis o tele
gramă de felicitare ministrului de 
externe etiopian, Zawdle Gebrc Se
lassie.

♦
Ministrul afacerilor externe Al Re

publicii Socialista România, George 
Macovescu, a primit tin mesaj de 
răspuns la telegrama de compasiune 
transmisă ministrului relațiilor ex
terne al Republicii Ecuador, Antonio 
Jose Lucio Paredes, In legătură cu 
recentele Inundații care s-au abă
tut asupra regiunilor orientale ecua- 
doriene șl care au provocat însem
nate daune materiale și pierderi de 
vieți omenești.

♦
Cu prilejul celei de-a XXX-a ani

versări a Zilei renașterii Poloniei, 
Wladislaw Wojtasik, ambasadorul 
acestei țări la București, a. rostit, 
luni seara, o cuvintare la posturllo 
noastre de radio și televiziune.

♦
Luni dimineața a părăsit definitiv 

țara noastră Li Mfn Su, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Democrate Co
reene in Republica Socialistă Româ
nia.

★
Luni după-amiază a sosit In Capi

tală o delegație a Centralei coopera
tivelor agricole de reformă agrară 
(CECORA) din Columbia. condusă 
de dr. Jorge Alberto Villamizar Ca- 
jiao, director general, care, la invi
tația Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, va face 
o vizită de documentare in țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Ti
tus Podcscu, ' vicepreședinte al 
U.N.C.A.P.

★
La invitația Uniunii Naționale a 

Cooperativelor Agricole de Produc
ție a sosit in țara noastră o dele
gație a Partidului d* Centru din Fin
landa, condusă de Kauko Juhantalo, 
membru al Consiliului Director al 
Partidului de Centru.

Oaspeții finlandezi vor vizita o- 
biective agricole șl industriale din 
țara noastră.

(Agerpres)

La întreprinderea 
„Clujeana"

p w tĂrhT' socIauste-r*~

R. S. CEHOSLOVACĂ

Tradiția și noul

Pentru depunătorii 
care-șL petrec vacanța. In sta
țiunile de odihnă de lâ munte, 
sau de pe litoral, Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni a luat 
o serie de măsuri care să asigu
re tuturor solicitanților servicii 
operative și de calitate. Astfel, 
in stațiunile de pe litoral au 
fost detașați un număr impor
tant de lucrători de la unitățile 
C.E.C. din țară. Aceasta a creat 
condiții ca programul unităților 
C.E.C. din toate stațiunile de

odihnă să fie prelungit și adec
vat in-funcție de-jafluența public 
cului. De asemenea, s-au deschis 
în unele stațiuni și zone turisti
ce ghișee C.E.C. sezoniere, iar 
pentru scurtarea duratei de e- 
fectuare a operațiunilor in li
bretele de economii au fost 
simplificate tehnica de lucru și 
circuitul documentelor. în co
laborare cu unitățile P.T.T.R. 
s-a asigurat îmbunătățirea ser
virii denunătorilor C.E.C. 
prin ghișeele acestor unități.

Zilele acestea, reprezentanți ' 
ai unor firme din diferite țări | 
au vizitat combinatul de piele 
și încălțăminte „Clujeana", in I 
vederea încheierii de contracte . 
pentru anul viitor. De altfel, 
luna iulie este destinată. in | 
fiecare an, pregătirii programe
lor de fabricație și a colecțiilor 1 
de încălțăminte pentru anul ur- , 
mător, care începe cu serii 
scurte incă din trimestrul IV al i 
anului in curs. Pentru 1975,
creatorii de la ..Clujeana" au 1 
pregătit circa 2 000 de modele , 
de încălțăminte șl alte bunuri ■ 
de larg consum, care sint puse 
la dispoziția reprezentanților 
comerțului pentru contractările 
ce vor avea loc în luna august. 
Din multitudinea de modele 
expuse in sala de mostre se re
marcă cele destinate (iqere- 
t”lui, modele ușoare, trainice, 
elegante.

A’exandru MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii"

La Praga sau Ostra
va, la Bratislava sau 
Mlada Boleslav, In 
discuțiile purtate cu 
muncitori sau cu ca
dre de conducere din 
întreprinderi s-au fă
cut in repetate rindurl 
referiri la „calenda
rele" anilor socialis
mului, ai perioadei Is
torice caracterizate 
printr-un amplu efort 
constructiv, prin preo
cupări multilaterale pe 
plan economic și so
cial. prin progrese și 
realizări majore In 
toate sectoarele de 
activitate șl. mai ales, 
prin schimbările În
noitoare ce le-au ge
nerat.

...Aici, la Mlada Bo
leslav, in apropierea 
capitalei cehoslovace, 
se află reședința pro
ductivă a autoturisme
lor „Skoda". Asculți 
cu interes istoria fa
bricii, practic începu
tă cu cițiva ani înain
tea secolului nostru. 
Deși veche, fabrica se 
află aici in „casă no
uă". Halele pe care le 
vizităm iși etalează 
modernitatea : ca in
tr-un fel de raliu 
suspendat, zeci de au
toturisme trec pe dea
supra noastră in pro
cesul asamblării lor. 
Aici se fixează moto
rul, in altă parte — 
transmisiile și legă
turile electrice. In alta 
— roțile și iată că la 
mai puțin de două 
minute un nou auto
turism primește cartea 
de bord. La ora prin- 
zului, cind ne aflam 
in fabrică, un panou 
electronic indica: „ora 
12,30 ; plan 270 — fa
bricat 273“. Pină la 
sfirșitul zilei urmau să 
fie realizate peste 
plen 8—10 mașini. E- 
vidont, cum ne asigu
rau și gazdele, ziua 
respectivă nu consti
tuia o excepție. „Ori
cum — ne spunea di

rectorul adjunct al în
treprinderii — planul 
reprezintă pentru noi 
o limită inferioară a 
obligațiilor de muncă. 
Forța colectivului nos
tru se măsoară prin 
producția suplimen
tară realizată In con
diții de calitate ire
proșabilă". Semnifica
tiv este șl fantul că, 
dacă în centrala „Sko- 
dei" planul poate fi 
îndeplinit și chiar de
pășit. o contribuție

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

importantă o au toate 
cele 130 de unități 
furnizoare de Diese și 
subansamble. în acest 
sens se poate spune 
că „Skoda" este nu 
numai marca unui 
produs reușit, ci și o 
emblemă «a hărniciei 
tuturor acestor colec
tive. Am amintit de 
acest amănunt nu in
timplător. Pe lingă 
calitate, o trăsătură e- 
sențială a activității 
unităților furnizoare 
este punctualitatea, 
expresie a discipli
nei superioare. Așa 
se explică cum .via
ța maximă a stocu
rilor de piese este de 
numai o jumătate de 
zi ! Mecanismul de 
ceasornic al cooperă
rii interuzinale este 
aici o realitate.

...La Bratislava am 
vizitat un mare com
binat chimic. Nu des
pre modul cum aceas
tă întreprindere asi
gură necesarul între
gii țări la anumite 
produse am vrea să 
relatăm in rlndurile 
de față — deși per
formanța este, desi
gur, notabilă. 'Ceea ce

frapează cu deosebire 
aici este ambiția co
lectivului de a realiza 
cu propriile forțe o 
seamă din sarcinile 
legate de sectoare a- 
parent detașate de 
specificul pur al chi
miei. Intr-o ramură 
cum este chimia asis
tăm la o uzură mora
lă a produselor deose
bit de rapidă. Produ
se care sint azi „la 
modă" — ca noutate, 
eficiență sau idee teh
nologică — in scurt 
timp devin depășite. 
Fie că esta vorba de 
producția de fire și 
fibre, de cauciuc sau 
antidăunători. de pro
duse farmaceutice șau 
îngrășăminte ș.a. — 
care alcătuiesc profilul 
de producție al combi
natului din Bratislava, 
ritmul de Înnoire tre
buie să fie mereu ac
celerat pentru a fi in 
pas cu competitivita
tea. Pornind de la a- 
semenea realități și 
cerințe obiective s-a 
născut ideea elaborării 
de tehnologii noi, in
tegrate — de la pro
iectarea lor pină la 
execuția și montarea 
utilajelor. în labora
toare șl ateliere spe
cial amenajate, chi- 
miști, electricieni, au- 
tomatiști, mecanici, 
metalurgiști șl con
structori elaborează, 
intr-o fructuoasă con
lucrare, tehnologii noi, 
pe care le materiali
zează in propria uni
tate și în alte unități 
interesate.

Sint cîteva Însem
nări făcute in numai 
două unități din Ce
hoslovacia, unități care 
la fel ca alte zeci și 
sute din țara prietenă, 
onorindu-și o reputație 
bine stabilită, iși fău
resc în anii socialis
mului o nouă tradiție, 
superioară.

Viorel SALAGEAN

Izbinzi pe frontul 
reconstrucției si dezvoltării

7 7

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORP-S SPORT • SPORT

ADNOTĂRI LA SĂPTĂMÎNA SPORTIVĂ
TENIS: „Cupa Davis"

ROMÂNIA-FRANȚA 3-2
FOTBAL;

O Echipa noastră s-a calificat în finala grupei euro
pene A • llie Năstase, același mare tenisman, a adus 
punctul victoriei • Meciul România-ltalia : între 2 șl 4 

august, la Mestre
Teri, tn ultima zi a meciului 

România—Franța, n-a fost loc pen
tru noi surprize. Mai lntii, Jauffret 
l-a Învins pe Toma Ovici cu 3—1 
(6—2, 6—4, 4—6, 7—5). totuși, acesta 
c n urmă, după un început mai șovă
ielnic, a avut o revenire spectacu
loasă, ciștigind cel de-al treilea set. 
De asemenea, in ultimul set jucă
torul român a condus la ghemuri cu 
3—1. iar dacă a cedat in final, aș 
zice că aceasta s-a lntimplat din 
cauza insuficientei 6ale experiențe 
in concursurile internaționale de an
vergură. Oricum. Toma Ovici și-a 
făcut datoria in echipa reprezentati
vă a tenisului nostru, el aduclnd 
acea egalare a scorului din prima zi 
a meciului, adică exact In momentul 
cind formația României avea mai 
mare nevoie de un punct.

Cu atit mai mult se cere subliniat 
aportul lui Ovici in obținerea victo
riei, cu rit ieri ne-am dat cu totii 
seama de valoarea inaltă a tenisu
lui pe care-1 joacă Pierre Barthes. 
La scorul general de 2—2 ș-au a- 
flat pe teren față in față llie Năs
tase și Barthes, intr-o confruntare 
decisivă pentru soarta întregii par
tide. Acum se știe că rezultatul a 
fost de 3—0 (6—2, 6—2, 6—3), In fa
voarea „asului" român, dar meciul 
nu a fost o simplă formalitate pen
tru llie Năstase. în primele seturi 
s-au schimbat mingi excepționale, 
ambii rivali demonstrind o varietate 
bogată de procedee tehnice, cum se 
Intilnește numai la tenismanil de 
clasă internațională. Au fost două 
seturi de o calitate superioară tutu
ror celorlalte din partida România— 
Franța. în această confruntare. Bar
thes a aruncat in luptă cam totul — 
de la servicii teribile pînă La stopuri 
fine ți precise. N-a avut insă deloc 
tu-ce*. fiindcă de partea cealaltă a 
«leului se găsea un llie Năstase m 
cum ne obișnuise in toți anii dm 
urmă — dezinvolt la mingile cele 
mai grele . agil si inventiv cu atit 
mai mult eu rit francezul ii crea si
tuații de joc pe muche_ de cuțit. Pe 
scurt, numai un llie Năstase putea 
ieri să pună friu jocului de clasă al

lui Barthes șl să-l infringă chiar cu 
un scor detașat. Ultimele două mo
mente „de revoltă" ale celui învins 
au avut loc in setul trei la scorul 
de un ghem la zero in favoarea lui, 
Barthes s-a opus cu disperare ega- 
lârii. provocind nu mai puțin de șase 
prelungiri, pentru ca abia după al 
șiptelea avantaj In favoarea lui 
Năstase să cedeze ; ceva mai tirzlu. 
el obține un break cu care ia con
ducerea (cu 3—2) la ghemuri, dar 
de aici încolo n-a mai avut înco
tro și a trebuit să se resemneze ca 
urmare a jocului inventiv șl foarte 
eficace practicat de român. Setul și 
meciul s-au încheiat Intr-o manieră 
specifică lui Năstase cind e in bună 
dispoziție : francezul a servit nă
prasnic, iar jucătorul nostru i-a răs
puns printr-o minge imposibilă, care 
a mușcat zgura la numai cițiva cen
timetri de linia de fund In interio
rul terenului !

Deci, România—Franța 3—2, intr-o 
partidă cu merite pentru Năstase, 
cu merite pentru Ovici, dar să nu 
uităm că cel de-al treilea punct, atit 
de important in meciurile „Cupei 
Davis", a fost adus de cuplul Ți- 
riac-Năstase. Să facem, prin urma
re. și acea subliniere cu totul spe
cială ce i se cuvine lui Ion Tiriac 
pentru revenirea lui Încununată de 
succes in echipa reprezentativă a 
României. Căci noi am avut Intr- 
adevăr o echipă : Țiriac-Năstase-O- 
vici...

Iată această formație reprezenta
tivă a noastră intrată in finala gru
pei europene A. Meciul final, adică 
România—Italia, va avea loc la Mes- 
tre-Veneția, pe o bază nou construi
tă și a cărei inaugurare internațio
nală se va produce cu această oca
zie. După cum imi declara Paolo 
Bartoni (observator la jocul de la 
București), federația italiană a pro
pus ca meciul România—Italia să 
aibă loc Intre 2 șl 4 august. Cum și 
federația română e de acord cu da
tele respective, probabil 6e va obți
ne aprobarea federației internațio
nale pentru această reprogramare. 
Și astfel, formația română va pomi 
curind șă-i Înfrunte pe Panatta și 
Bertolucci la ei acasă. Sperăm ? De
sigur că sperăm intr-o victorie...

Valeria MIRONESCU

Tn semifinalele zonei europene a 
„Cupei Davls", Ja Donețk echipa 
U.R.S.S. a clștigat cu 4—1 meciul cu 
formația Iugoslaviei. în ultimele 
două partide de simplu au fost în
registrate următoarele rezultate teh
nice : Kakulia (U-R-S-S.)—Jovanovici 
(Iugoslavia) 6—2, 8—4, 6—0 ; Metre- 
veli (U.R.S.S.)—Piliri (Iugoslavia) 
8—4. 7—5, 8—6. Echipa U.R.S.S. va 
lntllni in finala grupei selecționata 
Cehoslovaciei, care a dispus la 
MQnchen cu 3—2 de echipa R.F. 
Germania.

La Baastad, echipa Italiei a ob
ținut victoria cu 3—2 In partida cu 
Suedia și s-a calificat in finala gru
pei A, urmlnd să lntllnească pe te
ren propriu selecționata României. 
In ultima partidă a intllnlrii, Borg 
(Suedia) a redus din handicap, in- 
vinglndu-1 cu 6—4, 6—8, 7—5, 8—3
pe Panatta.

CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMA
Proba maseulină de floretă pe e- 

ehipe din cadrul campionatelor mon
diale de scrimă de la Grenoble s-a 
Încheiat cu victoria formației U.R-S.S., 
învingătoare cu 8—8 in finala 
susținută cu selecționata Poloniei, 
deținătoarea titlului olimpic. Medalia 
de bronz a revenit echipei Franței, 
care a Întrecut cu 8—8 Italia. Pe 
locurile următoare a-au clasat e-

chipele Ungariei, R. F. Germania șl 
României.

în proba de sabie pe echipe, for
mația României a Învins in preli
minarii cu 14—2 selecționata Japo
niei și cu 12—4 pe cea a Cubei. în 
competiția feminină de floretă, Ilea
na Gvulal. Suzana Ardeleanu și 
Magdalena Bartoș au fost eliminate 
In sferturile de finală.

Medalii de aur pentru 
tricolorii studenți

în 1966. cind F.I.S.U. (Federația 
Internațională a Sportului Universi
tar), împreună cu U.E.F.A., a orga
nizat prima dată un turneu pentru 
reprezentativele studențești, titulatu
ra acestuia a fost ușor de dat : Cam
pionatul european universitar de 
fotbal. La edițiile următoare insă, 
a fost ceva mai complicat, fiindcă 
s-au invitat si formații de pe alte 
continente, dar, cum niciodată nu 
s-au Înscris toate reprezentativele 
(si nici n-au participat toate cele 
Înscrise), competiția n-a putut încă 
primi caracteristica și titulatura de 
mondială — fiind denumită, in com
promis. internațională. Ca si recent, 
in Franța, unde — cu toate că pe 
lingă reprezentativele europene au 
participat și selecționatele din Uru
guay și Indonezia — s-a desfășurat 
„Al 4-lea campionat internațional u- 
niversltar de fotbal". Ciștigătoare — 
după cum se știe incă de ieri — 
reprezentativa studențească a Româ
niei (in finală : 4—1 cu Bulgaria).

Așadar, tricolorii noștri studenti se 
întorc de la Nisa (locul de desfășu
rare a finalei) cu medaliile de aur» 
ceea ce — fără să fie o performantă 
nemaiintilnită — este, cu certitudi
ne. un frumos ’și aplaudabil șucces 
international.

...Pentru că nu este primul (avem 
convingerea că nici ultimul) succes 
românesc In această competiție de 
amploare șl de tradiție : 1966, in
Spania — locul III (după Spania șl 
Iugoslavia) : 1970. In Iugoslavia — 
locul IV (dună U.R.S.S., Spania și 
Franța) ; 1972, la Constanta — locul 
I (Înaintea Iugoslaviei si Cehoslova
ciei) : 1974. În Franța — din nou Io-, 
cui I (înaintea Bulgariei și Luxem
burgului). Etc...

...Pentru că urmează, in această 
vară, unui alt șucces (cam trecut cu 
voderea) care a fost ciștigarea cam
pionatului balcanic pentru tineret. 
(Sint. deci, două succese meritorii 
care sperăm să „prindă" bine fotba
lului nostru intrat pe pista consa
crării).

...Pentru că din nou confirmă, pe 
plan international, valoarea școlii 
românești de fotbal universitar (tara 
noastră fiind singura in lume cu 5 
teamurl universitare In divizia „A“,

si a doua — după Argentina — in 
care studenții sint campioni).

...Pentru că a fost obținut in de
plasare. .și după o perioadă ..non
stop". pentru cei mal multi dintre 
jucătorii noștri.

...Pentru toate acestea, și pentru 
multe altele, adresăm aplauzele noas
tre scrise tuturor tricolorilor stu- 
denți : Jivan, Niculescu, Cazan, Păl- 
tinișan, Tănăsescu, Chihaia. Mehe- 
dintu, Mulțescu, Dașcu, Ion Constan
tin, Petrescu, Ștefan. Porațchi. Bo- 
loni, Lgța. Marica, Leșeanu și Cri- 
san.

Nu este intimplător, am adăuga, 
faptul că acest lot a fost condus de 
doi dintre cei mai priceputi antre
nori tineri. Constantin Cernăianu (de 
la Universitatea Craiova) și Ion Io- 
nescu (de la Politehnica din Timi
șoara), cunoscuțl și apreciați, tot
odată, și pentru succesele obținute 
recent cu echipele lor de club in 
camDionatuI intern.

Iată, prin urmare, că preocuparea 
continuă a forurilor care îndrumă 
fotbalul nostru universitar — 
U.A.S.C.R.. F.R.F. și M.E.I, — cu
noaște. pentru a doua oară consecu
tiv. roadele așteptate.

Aplaudind acest succes. 6ă aștep
tăm ca următorul campionat de fot
bal al țării (prima etapă, la 11 au
gust) să ne aducă și el bucurii. Să 
așteptăm...

G. MITROI

Azi, la Constanța

ROMÂNIA-JAPONIA
Stadionul „1 Mai" din Constanța 

găzduiește astâ-seară o interesantă 
intilnire internațională de fotbal intre 
primele reprezentative ale Japoniei 
și României. Meciul va incepe la 
ora 19,30, ultima parte a jocului 
urmind să fie transmisă la radio pe 
programul J, incepind de la ora

Pentru a exemplifi
ca drumul de adinei 
transformări economi
ce și sociale străbă
tut de Egipt în cele 
peste două decenii 
care au trecut de la 
revoluția din 23 iulie 
1952 — prin care a 
fost abolit regimul mo
narhic feudal, inaugu- 
rindu-se o eră nouă 
in milenara istoric a 
„(ării Nilului" — He- 
luanul constituie un 
semnificativ punct de 
referință. Odinioară 
o mică stațiune bal
neară, el a deve
nit, ca urmare a 
eforturilor stăruitoare 
depuse de poporul e- 
giptean, un puternic 
centru economic, ini
ma industriei grele a 
R.A.E. Aici se află 
marele complex side
rurgic care la sfirșitul 
lunii iulie va trăi un 
moment de deosebită 
însemnătate: încheie
rea primei faze a lu
crărilor de construc
ție și inaugurarea 
unor noi capacități 
de producție.

Ca urmare a inau
gurării noilor secții, 
producția va crește de 
la 300 000 la 900 000 
tone oțel anual. He- 
luanul iși va mări 
totodată gama sorti
mentelor, livrind eco
nomiei naționale oțe
luri pentru industria 
de nave, șine de cale 
ferată și alte produse 

de mare necesitate.

In anii de după re
voluție, pe Întinsul 
țării au apărut nume
roase alte obiective 
economice, care au 
făcut ca valoarea 
producției realizate de 
sectorul industrial al 
Egiptului să crească 
de peste cinci ori. 
Uzina de sodă de la 
El Mex, realizată in 
cooperare cu țara

CORESPONDENTA 
DIN CAIRO

noastră, uzina de alu
miniu de la Nag Ha- 
mady, fabrica de în
grășăminte chimice de 
la Talkha, noua țesă- 
torie a societății 
„Misr" de la Heluan, 
alte unități care vor 
intra in funcțiune în 
cursul acestui an sint 
destinate să asigure 
o mai bună valorifi
care a resurselor na
turale ale tării.

Eforturi susținute se 
depun, de asemenea, 
pentru refacerea fa
bricilor și uzinelor din 
regiunea Canalului de 
Suez, distruse in tim
pul războiului. Presa, 
radioul și televiziu
nea relatează zilnic 
despre acțiunile ce se 
desfășoară pentru 
construcția orașelor

Port-Said, Ismailîa, 
Suez, ca și despre 
cursul operațiunilor de 
dominare a canalului 
în urma acordului de 
dezangajare militară. 
Zilnic, spre Suez se 
îndreaptă zeci de con
voaie cu cetățeni care 
se reîntorc la casele 
lor. Cinci milioane de 
lire au fost alocate 
pentru realizarea pla
nului urgent de re
construcție.

In ultimele zile, e- 
forturile specialiștilor 
egipteni și străini pen
tru deblocarea cana
lului și normalizarea 
vieții in orașele din 
preajma sa au fost 
încununate de două 
importante succese. La 
14 iulie s-a încheiat 
prima traversare a ca
nalului de către o na
vă, iar la 16 iulie, la 
Port-Said a ancorat, 
pentru prima dată du
pă șapte ani. o navă 
comercială. Este vorba 
de vasul „Abou Sim
bol", avind la bord 
2 500 tone de mărfuri.

...La Suez, la He
luan, la Alexandria, 
pretutindeni, poporul 
egiptean desfășoară in 
aceste zile aniversare 
o activitate neobosită 
pentru a grăbi proce
sul de reconstrucție și. 
dezvoltare a țării sale, 
pășind cu succes îna
inte pe calea deschisă 
de revoluția din 1952.

Nicolae N. IUPU

PRONOEXPRES
CÎȘTIGURILE TRAGERII 

DIN 17 IULIE 1974
EXTRAGEREA I : Categoria 3 : 7.20 

variante a 7 207 lei ; cat. 4 : 33,75 
a 1 538 lei ; cat. 5 : 66,75 a 777 lei ; 
cat. 6 : 3 036,25 a 40 lei.

Report categoria I : 302 081 lei și 
port categoria 2 : 51 891 lei.

EXTRAGEREA a II-a : Categoria
2 variante 25% a 50 000 lei 
cat. B : 12,70 a 3 872 lei ; ca 
C : 37.10 a l 325 lei ; cat. D 
1 750.20 a 60 lei : cat. E : 97.( 
a 200 lei; cat. F: 2 414,20 a t 
lei.

Report categoria A : 166 078 lei.

! Meșteșugarii suceveni se prezintă
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Uniunea județeană a coopera
tivelor meșteșugărești Suceava 
șl-a sporit In acest an nu numai 
volumul producției, ci și re
țeaua de desfacere a acesteia. 
Numărul unităților de desfacere 
a crescut an de an. ajungind 
acum, de-a lungul principalelor 
trasee turistice, la 13. La 
Gura Humorului, bunăoară, 
unitățile de prezentare și de 
desfacere amplasate în cele 
două complexe meșteșugărești 
pun la dispoziția turiștilor din 
țară și de peste hotare o gamă 
largă de produse realizate de 
neintrecuții meșteri de la coope
rativa de artă populară și arti
zanat „Sucevita" din Rădăuți. 
Costumele naționale, țesăturile 
cu alesături. articolele de arti
zanat din lemn, covoarele, al
bumele cu motive populare, pe 
care sint imprimate celebrele 
monumente istorice și de artă.

sint foarte solicitate de către 
amatorii de suveniruri.

— Pentru a răspunde cu și 
mai mare operativitate, cerințe
lor cumpărătorilor — ne spune 
tovarășul Dumitru Galeș, vice
președinte al U.J.C.M. Suceava 
— o serie de unități dș prezen
tare și desfacere a produselor 
noastre au fost amplasate . In 
imediata vecinătate a monu
mentelor istorice. Un asemenea 
magazin funcționează la Voro- 
neț, un altul la Putna, iar la 
Marginea unul s-a înființat chiar 
in incinta atelierului unde se 
fabrică renumită ceramică nea
gră. Trebuie menționat și faptul 
că. in ultimele luni, am trimis 
in magazinele noastre 124 de 
noi produse, care se bucură de 
o bună primire din partea cum
părătorilor.

Gh. PARASCAN 
corespondentul „Scinteii**

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
V
I
I
I
I

l



PAGINA 8 SClNTEIA — marți 23 iulie 1974

Evoluția evenimentelor din Cipru
• A fost acceptată Rezoluția Consiliului de Securitate privind încetarea focului
• Președintele Makarios despre necesitatea aplicării integrale a rezoluției ® Se
cretarul general al O.N.U. declară că ciocnirile militare continuă © Conlerința tri

partită pentru examinarea problemei cipriote se va întruni miercuri la Geneva

CU PRILEJUL CELEI DE-A 30-A ANIVERSĂRI

A RENAȘTERII POLONIEI

Parada militară de la Varșovia
După cum s-o anunfaf. Consiliul de Securitate, întrunit fn noap

tea de simbdfd spre duminică pentru a analiza situația creată In Ci
pru după debarcarea in insulă a forțelor militare turcești și începe
rea ostilităților, a adoptat In unanimitate un proiect de rezoluție, ale 
edret principale cereri sint următoarele :

• să înccleze Imediat Intervenția militară străină In Republica Ci
pru :

© ca un prim pas, toate părțile aflate in conflictul actual să înce
teze focul ;

• să fie retras nelntirzlat din Cipru întregul personal străin, care 
«o află acolo altfel docil in baza unor acorduri internaționale, Inclu
siv personalul militar a cărui retragere a fost cerută de președintele 
Republicii Cipru, arhiepiscopul Makarios ;

• toate statele să respecte suveranitatea, independența șl integri
tatea teritorială a Ciprului ;

• toate statele să manifeste o extremă reținere șl să se abțină de 
la orice acțiune care ar putea să agraveze șl mal mult situația ;

• Grecia. Turcia și Marca Rritanie — puteri garante ale acordu
rilor internaționale privitoare la Cipru — să înceapă imediat nego
cieri pentru restaurarea păcii, precum și a guvernului constituțional al 
Ciprului*

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres).
— După cum relatează agenția 
France Presse, la sediul din New 

‘York al Națiunilor Unite s-a anun
țat că, printr-o scrisoare trimisă se
cretarului general al O.N.U., luni 
dimineață, primul ministru al Turciei, 
BDlent Ecevit, a confirmat accepta
rea de către guvernul turc a încetă
rii focului in Cipru, la 22 iulie, ora 
14,00 G.M.T., in conformitate cu ce
rerea conținută in rezoluția adopta
tă de Consiliul de Securitate.

ATENA 22 (Agerpres). — Guvernul 
Greciei a anunțat luni dimineața, in 
mod oficial, că a acceptat propune
rea de Încetare a focului in Cipru 
in ziua de 22 iulie, ora 14.00 (G.M.T.)
— informează agențiile France Presse 
și Reuter.

NICOSIA 22 (Agerpres). — Postul 
de radio Nicosia al autorităților in
stalate după lovitura de stat — cap
tat la Beirut și Tel Aviv și reluat de 
agențiile Associated Press, Reuter și 
United Press International — a 
transmis ordinul juntei militare că
tre Garda Națională privind inceta- 
rea focului in Cipru la 22 iulie, ora 
14.00 G.M.T., in conformitate cu pre
vederile rezoluției Consiliului de 
Securitate.

• NAȚIUNILE UNITE. — Cu o 
tntirziere de citeva ore, pentru a 
permite deiegaților țărilor membre 
să continue consultările neoficiale. 
Consiliul de Securitate s-a întrunit 
luni după-amiază pentru a examina 
problema cipriotă in lumina recen
telor evenimente. In cadrul ședinței 
a luat cuvintul secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, care a de
clarat. intre altele, că efectivele ac
tuale ale forțelor O.N.U.. din Cipru, 
6lnt insuficiente pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin. El a anunțat 
că intenționează să ceară guvernelor 
care au trupe in componența forțe
lor O.N.U., din Cipru, suplimentarea 
acestor contingente.

• WASHINGTON. — Președintele 
legal al Ciprului, arhiepiscopul Ma
karios. sosit, luni la amiază, la Wa
shington, unde urmează să aibă con
vorbiri cu secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, și cu mem
brii Comisiei pentru afaceri externe 
a Senatului american, a declarat că 
încetarea focului in Cipru, convenită 
pentru luni, 22 iulie, ora 14,00 G.M.T., 
reprezintă o realizare importantă, dar 
aceasta constituie „doar primul pas 
către reîntoarcerea la o situație 
■normală**. ..Ceea ce este important 
este ca rezoluția Consiliului de Secu
ritate să fie transpusă in viață, In 
întregime, de către toate părțile in
teresate**.

• NAȚIUNILE UNITE. — Secre
tarul general al O.N.U., Kurt Wald
heim. a declarat, in cadrul Consiliu
lui de Securitate, luni după-amiază, 
că după ora 14.00 G.M.T., cind a 
intrat in vigoare încetarea focului 
în Cipru, operațiunile militare in a- 
ceastă țară continuau. Intre altele, el 
a menționat că aviația turcă a bom
bardat in două raiduri aeroportul 
din Nicosia. Kurt Waldheim a pre
cizat. pe baza rapoartelor primite de 
la comandantul forțelor O.N.U. in 
Cipru, generalul Prem Chand, și de 
la reprezentantul său special in 
insulă, ambasadorul Luis Weck- 
mann-Munoz, că incidentele mili
tare continuă și în alte părți ale 
Ciprului. In zona aeroportului din 
Nicosia, o bombă, lansată de avioa
nele turcești, a căzut in dispozitivul 
forțelor Națiunilor Unite.

Agențiile France Presse, United 
Press International. Reuter și Asso
ciated Press relatează, din Nicosia, 
că, la citeva ore după intrarea in 
vigoare a încetării focului, atit In 
capitala cipriotă, cit și in alte loca
lități din insulă continuau lupte 
sporadice intre forțele turcești și 
trupele juntei militare.

• GENEVA. — Purtătorul de cu
vin! al Oficiului O.N.U. din Geneva, 
citat de agenția France Presse, a a- 
nunțat că Misiunea permanentă a 
Marii Britanii a informat oficial Na
țiunile Unite că reuniunea tripartită 
in problema Clorului va începe 
miercuri după-amiază. la palatul Na
țiunilor. După cum s-a anunțat, la 
conferința tripartită vor participa 
miniștrii de externe ai Marii Brita
nii, Greciei și Turciei — țâri sem
natare ale acordurilor din 1960 pri
vind statutul Ciprului.

• ANKARA. — Primul ministru al 
Turciei, Biilent Ecevit, a declarat, 
luni după-amiază, in cadrul unei 
conferințe de presă, la Ankara, că 
„încetarea focului in Cipru este in 
prezent în vigoare**.

Premierul Ecevit a făcut apel la 
trupele Națiunilor Unite staționate 
In Cipru să prevină incidentele din
tre ciprioții turci și cei greci, după 
Încetarea focului. Ecevit a spus că 
ministrul de externe turc, Turan 
Giînes, va pleca azi la Geneva.

o PRAGA. — Expunindu-și, luni, 
poziția in legătură cu situația din 
Cipru. GUVERNUL R. S. CEHO
SLOVACE a condamnat cu hotărire 
încercările din afară de a lichida 
independența Ciprului și și-a expri
mat solidaritatea și sprijinul față de 
guvernul legal al președintelui Ma
karios și eforturile acestuia in di
recția menținerii independenței și 
suveranității Republicii Cipru, a po
liticii sale de nealiniere. Guvernul 
cehoslovac aprobă Rezoluția Consi
liului de Securitate al O.N.U. din 20 
iulie 1974 și declară că este gata 
să contribuie in mod activ, pe mă
sura posibilităților sale, la grabnica 
înfăptuire a prevederilor ei.

• HAVANA. — Intr-un mesaj adre
sat de PREȘEDINTELE REPUBLICII 
CUBA, Osvaldo Dorticos Torrado, 
președintelui legal al Ciprului, arhi
episcopul Makarios, sint exprimate 
solidaritatea, simpatia și sprijinul de
plin pe care guvernul cubanez le 
acordă poporului cipriot, In aceste 
momente deosebit de dramatice pe 
care le trăiește. Mesajul reafirmă, 
totodată, botărirea guvernului cuba
nez de a-1 sprijini pe președintele 
Makarios „in tot ce va fi necesar 
pentru ca principiile independenței 
naționale și voinței populare să fie 
restabilite in Cipru".

VARSOVIA 22 (Corespondență de 
la Gh. Ciobanu). — La 22 iulie, la 
Varșovia a avut loc o paradă mi
litară, organizată cu prilelul celei 
do-a 30-a aniversări a renașterii Po
loniei. In tribuna centrală s-au aflat 
conducerea de partid și de stal po
loneză. în frunte cu E. Gierek. II. Ja
blonski șț p. Jaroszewicz, veterani 
ai mișcării muncitorești și ai lupte
lor pentru eliberarea Poloniei. Erau 
nrezenți. de asemenea, șefii delega
țiilor din țările socialiste, invitate 
să participe la manifestările prile- 
luite de cea de-a 30-a aniversare.

Era prezent Ștefan Voitec, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, vicepreședinte al Con
siliului Național al F.U.S.. care con
duce delegația Frontului Unității 
Socialiste din România la festivitățile 
de la Varșovia.

Parada a fost deschisă de coloa
nele de infanterie in care se aflau 
militari si subunități din toate re
giunile militare, precum si repre
zentanți ai diferitelor școli militare. 
Au urmat formațiunile de aviație,

parada fiind Încheiată de trupele 
motorizate.

După parada militară a avut loc 
demonstrația tineretului, prin fața 
tribunelor trecind peste 80 000 tineri, 
participant! la reuniunea națională a 
tineretului polonez, caro s-a desfă
șurat la Varșovia.

în aceeași zi. Comitetul Central al 
P.M.U.P., Consiliul de Stat si Con
siliul de Miniștri au oferit o recep
ție. Au participat conducerea superi
oară de partid șl de stat, reprezen
tanți ai organizațiilor de masă, oa
meni de ștlintă și cultură, ziariști. 
Au fost prezente delegațiile din ță
rile socialiste, Invitate la manifestări.

★
Tovarășul Ion Traian Stefănescu, 

prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretului, 
membru al delegației Frontului Uni
tății Socialiste, care participă la ma
nifestările legate de cea de-a 30-a 
aniversare a Zilei renașterii Polo
niei. a avut o intilnire cu Stanislaw 
Ciosek, președintele Consiliului Cen
tral al Federației Uniunilor Socialis
te ale Tineretului Polonez.

Personalitatea președintelui 
Nicolae Ceausescu 

prezentată intr-o emisiune specială 
a televiziunii elvețiene

Președintele Mexicului:

„Este necesară reorganizarea relațiilor interamericane"
BUENOS AIRES 22 (Agerpres). — 

într-o declarație de presă făcută 
înaintea plecării sale spre Brasilia 
— următoarea etapă în cadrul tur
neului prin America Latină — pre
ședintele Mexicului, Luis Echeverria, 
a subliniat comunitatea punctelor 
de vedere evidențiate de convorbirile 
purtate, la Buenos Aires, in legătură 
cu diverse probleme din domeniile 
vieții politice, economice și sociale. 
El s-a pronunțat pentru intensifica
rea schimburilor economice și comer-

ciale la nivelul întregii Amerlci La
tine. Șeful statului mexican s-a refe
rit la necesitatea creării unei noi or
ganizații a țărilor americane, care să 
plece de la realitățile actuale, și al 
cărei sediu permanent să nu mai fie 
plasat la Washington, ca in cazul 
O.S.A. Președintele Echeverria a re
marcat ca un fapt deosebit de pozi
tiv realizarea de relații economice 
Intre Cuba și tot mai multe țări lati- 
no-americane.

Preocupări politice după 
remanierea guvernului japonez

Recenta remaniere a 
guvernului japonez 
constituie o reflectare 
a profundelor frămin- 
tări politice din ulti
mul timp. Ea survine 
după demisiile in se
rie ale fostului vice- 
premier Takeo Miki. a 
ministrului de finanțe. 
Fukuda, și a minis
trului de stat Shigeru 
Kori. Demisia lui 
Miki, după cum re
levă presa niponă, nu 
intrase In calculele 
postelectorale. iar cea 
a fostului ministru de 
finanțe, cunoscut ca 
rival al premierului 
Tanaka, deși previzi
bilă. era așteptată cel 
mai devreme in toam
nă. Ambii și-au mo
tivat hotărirea de a 
părăsi cabinetul prin 
dorința de a-si consa
cra eforturile unor 
gchimbâri in cadrul 
Partidului liberal-de
mocrat, de guvernă- 
mint. avlnd In vedere 
regresul Înregistrat la 
recentul scrutin pen
tru Camera consilieri
lor.

Transferat de la Mi- 
jiLsIerul de Externe la 
cel de finanțe. Ma
sayoshi Ohira. consi
derat unul dintre cei 
mai buni experți ai 
P.L.D. in probleme 
economice și diploma
tice. a declarat că. In 
noua sa calitate, va 
menține. In linii ge
nerale. actuala politică 
de restricții finan
ciare. in scopul com
baterii inflației. El a 
arătat că economia 1a- 
poneză se află intr-un 
stadiu „delicat**. su
bliniind că va acorda 
prioritate stabilizării 
politicii economice și 
a prețurilor. în legă

tură cu aceasta, presa 
de aici subliniază că 
guvernul nipon va fi 
confruntat in conti
nuare cu probleme 
complexe, avind in 
vedere efectele infla
ției asupra nivelului 
de trai al populației și 
scăderea ritmului de 
dezvoltare a econo
miei.

La rindul său. noul 
ministru de externe, 
Toshio Kimura, a de-

CORESPONDENȚA 
DIN TOKIO

clarat în prima sa con
ferință de presă că 
Japonia trebuie să-și 
adapteze activitatea 
diplomatică la schim
bările intervenite oe 
plan internațional. Din 
acest punct de ve
dere. a subliniat el, 
vor avea loc unele re
considerări in DOlitica 
externă niponă, dar 
direcțiile ei principale 
vor fi menținute.

în această atmosfe
ră de frămintări, par
tidele de stingă iși 
concentrează in pre
zent eforturile in di
recția definirii unor 
poziții comune fată de 
marile probleme afla
te la ordinea zilei. Un 
rol tot mai însemnat 
joacă P.C. din Japo
nia. Este de remar
cat faptul, a că
rui largă semnificație 
o subliniază presa ni
ponă. că. drept urma
re a avansului înre
gistrat in scrutinul de 
la 7 iulie. Partidului 
Comunist din Japonia

i-a fost repartizat, 
pentru intiia oară, un 
post de președinte de 
comisie permanentă 
in Camera consilieri
lor. In propunerile pe 
care P.C. din Japonia 
le-a prezentat Partidu
lui Socialist se subli
niază că „rezultatele 
alegerilor pentru Ca
mera consilierilor și 
situația Dostelectorală 
arată că a devenit din 
ce in ce mai impor
tantă și mai presantă 
sarcina națională de 
promovare a unor ac
țiuni unite, în cadrul 
și in aJara Dietei, in 
probleme ca: crețurile 
si nivelul de trai, sar
cina urgentă de pre
venire a revizuirii in 
sens negativ a consti
tuției. stabilirea unui 
front unit al forțelor 
progresiste, lupta uni
tă pentru transforma
rea administrației na
ționale".

P.C.J. a aprobat su
gestia făcută de pre
ședintele Partidului 
Socialist, Tomomi Na
rita. de a se organiza 
o conferință a condu
cătorilor celor patru 
partide din opoziție, 
respectiv P.C.J.. P.S.J.. 
Komeito și P.S.D.. 
precum și propunerea 
de a se convoca o con
ferință a secretarilor 
generali ai acestor 
partide. Comuniștii 
propun, la rindul lor, 
ca in cadrul apropia
tei sesiuni extraordi
nare a Dietei să fie 
organizată o nouă 
dezbatere in problema 
preturilor și, in spe
cial. a creșterii costu
lui serviciilor publice.

Paul DIACONU

Conferința pentru securitate și cooperare In Europa

Larg ecou al propunerilor romanești 

privind nerecurgerea la forță
GENEVA 22 (Agerpres). — Partlcîpanții la Conferința pentru secu

ritate șt cooperare in Europa de la Geneva au continuat negocierile 
susținute asupra propunerilor românești de măsuri destinate să facă 
efectivă nerecurgerea la forță șl la amenințarea cu forța.

Recunoscînd importanța adoptării 
unui complex de măsuri in mai mul
te domenii ale relațiilor dintre state 
— politic, militar, economic, cultu
ral — care să creeze un climat de 
securitate și să excludă folosirea 
forței pe continentul european, de
legațiile participante și-au exprimat 
acordul cu privire la ideile propuse 
de delegația României, privind res
pectarea efectivă și consacrarea in 
noi forme a obligației de a nu se 
recurge la folosirea forței, la orice 
manifestări de forță împotriva altor 
state, depunerea de eforturi pentru 
reglementarea tuturor diferendelor

prin mijloace pașnice, ca șl pentru 
realizarea dezarmării. Participant! 
au convenit să dea expresie, in do
cumentul conferinței, propunerii ro
mânești privind abținerea de la ori
ce acte de constrângere economică 
împotriva exercitării de către state 
a drepturilor inerente suveranității. 
Numeroși reprezentanți au arătat că 
asemenea acte sint de natură să cre
eze stări de tensiune și conflict, să 
aducă atingere gravă independenței 
și dezvoltării libere a statelor par
ticipante, să pericliteze securitatea 
și cooperarea in Europa.

agențiile
de presă transmit;

Și-a încheiat vizita la 
Conakry Nguyen Thl Binh, nu- 
nistrul afacerilor externe al Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud. Nguyen 
Thi Binh a fost primită de președin
tele țării, Sekou Toure, și a avut 
convorbiri cu ministrul afacerilor ex
terne, Fily Cissoko. Ministrul de ex
terne al G.R.P. al R.V.S. a luat par
te la un miting popular, la Conakry, 
în cadrul căruia s-a referit la Viet
namul de sud.

Delegația Partidului So
cialist din Chile, condusa de 
secretarul general al C.C. al P.S. din 
Chile, Carlos Altamirano, a fost pri
mită la Phenian de Kim Ir Sen, se
cretar general al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea.

Lucrările Consiliului Na
țional al Partidului Demo- 
crat-Creșiin din Italia s au 
Încheiat duminică, prin votul asupra 
unui document care aprobă actuala 
politică guvernamentală și acordă 
sprijin secretarului general al parti
dului, Amintore Fanfani. Se aprecia
ză insă că dezbaterile au evidențiat 
disensiunile intre diferitele curente 
ale democrat-creștinilor, un puternic 
curent de stingă revendicînd o serie 
de modificări in structura partidului, 
precum și schimbarea liniei politice.

Miniștrii de externe ai 
țărilor Pieței comune s “u 
întrunit luni, la Bruxelles, reuniu
nea fiind consacrată cu prioritate 
pregătirii intilnirii de la Kingston 
(Jamaica) — 25—26 iulie — dintre 
reprezentanții Pieței comune și ai 
celor 44 de țări din Africa, zona Ca
raibilor și Pacific, in vederea nego
cierii unor noi acorduri de coope
rare economică și financiară.

Compania generală egip
teană a petrolului <E-GP-c-> 
a semnat, duminică, citeva acorduri 
cu companiile americane „Mobil 
Oil“, ,,Amoco" și „Union Oil of Ca
lifornia" privind concesionarea unor 
teritorii submarine pentru explorări 
petroliere, informează agenția M.E.N.

Demisia primului mi
nistru etiopian, Endalkachew 
Makonnen, a fost acceptată de îm
păratul Haile Selassie — s-a anun
țat la Addis Abeba. Michael Imru, 
ministrul problemelor sociale și eco
nomice in vechiul guvern, a fost de
semnat in funcția de șef al guver
nului.

Deficitul balanței comer
ciale a Norvegiei, in ?rimele 
șase luni ale acestui an, a fost de 
aproape două ori mai mare în com
parație cu aceeași perioadă a anu
lui trecut. Potrivit datelor publicate 
de Direcția centrală de statistică din 
Norvegia, deficitul comercial al ță
rii a atins, in prezent, 6 01$ milioane 
coroane.

Pledoarie, pe strâzlle Londrei, pen
tru imbunâtâțlrea condițiilor de cir

culație a bicicletelor

india Eforturi pentru aplicarea măsurilor
de dezvoltare economică

DELHI 22 (Corespondentă de la 
I. Puținelu). — Timp de trei zile, la 
Delhi s-au desfășurat lucrările se
siunii anuale a Comitetului pe în
treaga Indie al Partidului Congre
sul Național Indian (C.N.I.) de gu- 
vernămint. Tema esențială a dezba
terilor a constituit-o analiza situa
ției economice și politice a țării, pe 
baza unor rezoluții adoptate anterior 
de comitetul de lucru al partidului. 
Participants s-au pronunțat in spri
jinul recentului program guverna
mental de măsuri excepționale în 
vederea combaterii Inflației, pentru 
utilizarea mai rațională a resurselor 
naturale și sporirea producției in ra
murile de bază ale economiei.

în cuvintul rostit la încheierea se-

siunli, primul ministru Indira Gandhi 
a făcut apel la întărirea unității de 
acțiune a partidului in ce privește 
alegerea priorităților șl la o mai mare 
fermitate in aplicarea, în primul rind 
de către cadrele de conducere, a mă
surilor preconizate, pentru depășirea 
dificultăților economice actuale. în 
prezent se impune utilizarea la ma
ximum a capacităților 'existente, in
tr-un deplin spirit de disciplină — a 
spus Indira Gandhi.

Participant! la sesiune au aprobat 
numirea. de către biroul grupului 
parlamentar al partidului, a minis
trului agriculturii, Fakhruddin Aii 
Ahmed, drept candidat al Congresu
lui Național Indian la viitoarele ale
geri pentru funcția de președinte al 
țării, programate la 17 august.

In dezbaterea Conferinței 0. N. U.
de la Caracas

PROTECȚIA 
MEDIULUI MARIN

CARACAS 22 (Agerpres). — în ca
drul lucrărilor Conferinței O.N.U. 
asupra dreptului mării, luind cuvin
tul, cu prilejul dezbaterilor privind 
protecția mediului marin și preve
nirea poluării acestuia, delegatul ro
mân a reliefat importanța deosebită 
pe care țara noastră o acordă, in 
general, protecției mediului ambi
ant și măsurilor concrete luate in 
acest scop, in ultimii ani. El a ară
tat că, la elaborarea normelor pri
vind cooperarea internațională in 
domeniul protejării mediului marin, 
trebuie sâ se țină seama de un an
samblu de factori — sursele de po
luare, situația specifică și posibili
tățile tehnice și financiare ale dife
ritelor grupuri de state, în specia! 
ale țărilor in curs de dezvoltare, ca
racterul unitar al oceanului mondial 
și, concomitent, existența unor tră
sături specifice in cazul unor mări 
închise sau semiînchise. Reprezen
tantul român s-a pronunțat în fa
voarea elaborării unor regimuri spe
ciale pentru astfel de mări — in
clusiv pentru Marea Neagră — care 
să asigure un grad sporit de protec
ție a mediului marin.

BERNA 22 (Cores
pondență de la C. 
Vlad). — Televiziunea 
elvețiană a dedicat, 
duminică scara, o emi
siune a programelor 
salo prezentării per
sonalității președinte
lui Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu, și realită
ților României con
temporane. Emisiunea 
evocă pe larg viața și 
activitatea conducăto
rului partidului și sta
tului nostru, pe fun
dalul mutațiilor innoi- 
toare cunoscute de so
cietatea românească pe 
parcursul celor trei 
decenii care au trecut 
de la eliberarea țării. 
Emisiunea a debutat, 
in acordurile imnului 
de stat al României, 
cu secvențe din acti
vitatea desfășurată de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu In cadrul 
Congreselor și Confe
rințelor Naționale ale 
partidului, al altor re
uniuni și consfătuiri 
ce au avut loc in 
acești ani la Bucu
rești, cu prilejul vizi-

telorși al lntllnlrllor de 
lucru ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in 
diferitele județe ale 
țării, precum și cu o- 
cazia călătoriilor efec
tuate de șeful statului 
român in numeroase 
țări ale lumii.

în cadrul emisiunii 
a fost prezentat un 
film biografic, care e- 
vocă cele mal sem
nificative momente 
ale vieții șl acti
vității revoluționare 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in strinsă 
interdependență cu 
cele mai însemnate 
momente ale evoluției 
politice, economice și 
sociale ale României. 
Comentariul sublinia
ză rolul de prim or
din și contribuția pre
ședintelui României 
socialiste la elaborarea 
și realizarea politicii 
partidului și statului 
nostru in toate dome
niile.

Emisiunea a cuprins, 
de asemenea, interviul 
acordat de nreședin- 
tele Nicolae Ceaușescu 
pentru televiziunea

elvețiană ziaristului 
Eric A. Peschler, la 
27 aprilie a.c.

Programul a fost în
tregit de o sugestivă 
prezentare In imagini 
a României, sub as
pectul dezvoltării sale 
Istorice din cele mai 
vechi timpuri și pină 
astăzi, snațiul cel mai 
mare fiind acordat 
realităților contempo
rane ale țării, dezvol
tării sale economice șl 
sociale.

Prezentînd publicu
lui elvețian emisiu
nea. periodicul „TV 
Radio Zeitung" a pu
blicat, pe coperta in- 
tii, o fotografie din 
România, iar in pa
ginile sale, bogat ilus
trate cu imagini, din 
țara noastră, un ma
terial privitor la dez
voltarea societății ro
mânești de azi, ca
re subliniază, de a- 
semenea, aportul ho- 
tăritor al președinte
lui Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea și infăo- 
tuirea politicii interne 
și externe a partidului 
și statului nostru.

Convorbiri economice româno-bulgare
SOFIA 22 (Agerpres). — La Ruse 

a avut loc o intilnire intre ministrul 
industriei construcțiilor de mașini 
grele din România. loan Avram, și 
ministrul construcțiilor de mașini și 
metalurgiei din Bulgaria, Toncio 
Ciakirov, In cadrul căreia a fost a-

nallzat stadiul colaborări! tehnico- 
științifipe și economice dintre cele 
două ministere și au fost adoptate 
măsuri pentru îndeplinirea hotăriri- 
lor luate in cursul recentelor con
vorbiri dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov.

Reuniunea ECOSOC

In apărarea intereselor

GENEVA. — în ultimele zile. Co
mitetul Economic al ECOSOC a 
dezbătut implicațiile activităților so
cietăților multinaționale asupra dez
voltării,și relațiilor ..economice inter
naționale, problemă care a suscitat 
un viu interes in rindul delegațiilor 
participante.

Luind cuvintul în cadrul dezbate
rilor, delegatul român, după ce a fă
cut o analiză a raportului elaborat 
de un grup de experți internaționali, 
a subliniat preocuparea pe care nu
meroase țări in curs de dezvoltare au 
manifestat-o față de implicațiile ne
gative pe care le-au avut asupra 
lpr activitățile acestor societăți. El a 
reliefat, totodată, necesitatea ca 
O.N.U. să acorde o atenție sporită 
măsurilor de ordin practic de natură 
sâ protejeze interesele economice și 
politice vitale ale țărilor in curs de 
dezvoltare pe teritoriul cărora ac
ționează asemenea societăți. Referin- 
du-se la propunerea grupului de ex
perți, de creare in cadrul O.N.U. a 
unei comisii pentru societățile multi
naționale, reprezentantul țării noastre 
a apreciat că acest organism ar tre
bui să aibă un caracter interguver- 
namental, constituit pe o bază geo
grafică cit mai largă și echitabilă, 
spre a fi in măsură să țină seama 
cit mai complet de interesele speci
fice ale diverselor țări membre ale 
O.N.U.
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Sondele-fantomd 
și mirajul profiturilor

Presa americană s-a 
ocupat pe larg de o 
afacere frauduloasă de 
mare anvergură, in 
care este implicată o 
companie petrolieră 
fantomă „Home Stake 
Production Co" din 
Tusia (statul Oklaho
ma). Însăși înființa
rea companiei, in 1964, 
a constituit o escro
cherie, fiind denun
țată, la vremea res
pectivă, de cei în 
drept, dar tribunalele 
din Oklahoma, aglo
merate cu sute de 
procese, au aminat 
judecarea conducăto
rilor firmei, ca apoi 
să-i piardă din' vedere 
ani de-a rindul.

Intre timp, afacerile 
firmei au început să 
prospere. Ademeniți 
de profiturile exorbi
tante promise — 500
la sută ! — șt știind 
că sumele investite in 
explorările petroliere 
nu sint supuse impo
zitelor, mulți amatori 
de îmbogățire rapidă 
s-au grăoit să inves
tească in așa-zise „o- 
perațli de explorări $1 
exploatări petroliere'' 
sume mai mari sau 
mai mici, in total 
130 000 000 dolari, din 
care doar o parte in
fimă a fost folosită 
pentru investiții, intre 
altele, pentru cumpă
rarea unor sonde cu 
rol... decorativ ; aces
tea nu aveau puțuri și 
funcționau — zi și 
noapte — in gol, pen
tru a da impresia că 
sint in exploatare. Oa

menii companiei obiș
nuiau să-i aducă pe 
prezumtivii lor cllenți 
in apropierea „timpu
lui de -sonde", pentru 
a-i convinge că au 
de-a face cu o compa
nie .serioasă și pros
peră". Din primele 
milioane primite sub 
formă de investiții, 30 
la sută au fost retur- 
nate unor cllenți, aleși 
pe sprinceană, sub for
mă de „profituri", res
tul fiind rezervat... 
pentru conturile perso
nale ale escrocilor.

Faptul că „Home 
Stake" plătea aseme
nea profituri enorme 
a avut rezonanța aș
teptată nu numai in 
rindurile micilor deți
nători de capital, dar 
și in cele ale cercuri
lor financiar-bancare
— dornice de a-și ro
tunji ciștigurile — ca 
și in lumea scenei și 
ecranului. Printre alții, 
s-au lăsat atrași dc 
mirajul unor profituri 
fabuloase asemenea 
oameni de afaceri 
versați ca Walter 
Wriston, președintele 
celei mal mari insti
tuții bancare din S.U.A.
— „First National City 
Bank" — sau Fred 
Borch, expreședinte al 
cunoscutei firme „Ge
neral Electric Co", 
despre care era de 
presupus că este greu 
să fie induși în eroa-, 
re, precum și fostul 
guvernator al statului 
Florida, Claude Klrk, 
senatorul republican 
Jacob Javits, regizori 
fi producători de fil

me etc. „New York 
Times" scrie că „lista 
celor care s-au lăsat 
escrocați de „Home 
Stake" arată ca un 
anuar al personalități
lor marcante ale sce
nei politice, de afa
ceri șl culturale ame
ricane".

Cind, în fine, justi
ția s-a sesizat cu mare 
intirziere, escrocii s-au 
declarat imediat in 
stare de faliment. Po
trivit legii, conducerea 
companiei a fost pre
luată de o comisie de 
tutelă numită de tri
bunal. Bineințeles, in 
seifurile firmei nu s-a 
mai găsit un ban, ast
fel că cel păgubiți nu 
au nici o șansă de a-și 
recupera sumele inves
tite. Evident, cei mai 
loviți sint micii pose
sori de aefiuni, care 
iși văd toate econo
miile irosite.

Autoritățile in drept 
au publicat o declara
ție in care avertizează 
publicul împotriva 
curselor întinse la tot 
pasul de diverși afa
ceriști necinstiți — 
ceea ce firește nu-i 
poate consola pe pă
gubași. Unele ziare se 
întreabă insă, nu fără 
malițiozitate, cum a 
fost posibil ca busi- 
nessmani cu experien
ță să se fi lăsat atit 
de ușor înșelați. In 
fond, răspunsul este 
simplu : goana după 
profituri lesnicioase.

C .ALEXANDRO  AIE
Washington

Ol PREIUTINDEWI
• DEPOZIT NATURAL 

DE VITAMINE. p5"- 
rea specialiștilor japonezi, la 
care s-au raliat biologi din In
dia și Australia, dintre toți peș
tii marini, tonul conține cea 
mai măre cantitate de vitamine. 
In mușchii săi și in stratul de 
grăsime există întregul complex 
de vitamine naturale, dar mai 
ales din grupa vitaminelor A și 
B, inclusiv vitaminele atit de 
pare B 12 șl B 15. Ficatul său 
conține mult mai multe vi
tamine decit ficatul de rechin șj 
poate deveni o materie primă 
excelentă pentru industria far
maceutică.

• CINEGETICĂ. In ul- 
timil ani, fauna sălbatică din 
Ungaria a cunoscut o adevărată 
„explozie de prolificitate". Ani
malele au invadat pur și simplu 
terenurile agricole din preajma 
pădurilor provocind importante 
stricăciuni. Din acest motiv s-a 
hotărit ca pină in anul 1980 să 
fie reduse efectivele de cerbi de 
la 38 000 la 20 000, cele de mis
treți de la 17 000 la 10 000, iar 
cele de căprioare de la 173 000 
la 63 000. Un adevărat permis de 
„liberă trecere" care nu poate 
decit să bucure pe vinători.

• IDENTIFICARE IN- 
STANTANEE. to3tilutul 
de cercetări de mașini și sis
teme dirijate din Perm, U.R.S.S., 
a fost realizată o mașină pe 
bază de scheme integrale, capa
bilă să identifice și să prezinte 
in numai 10 secunde oricare din 
cele un milion de microfilme 
aflate in depozitul ei. Clișeul 
căutat poate fi proiectat, la o 
scară bineînțeles mult mai 
mare, pe un ecran 6au se poate 
obține, după el, o copie mărită. 
Această mașină iși găsește o 
largă aplicare in institutele de 
cercetări științifice și de proiec
tare și la serviciile de informare 
ale diferitelor ramuri ale econo
miei naționale.

• AMBARCAȚIUNE IN- 
TR-0 VALIZA, o
țiune cu două locuri, care poate 
transporta o greutate totală de 
150 kg, se poate replia pină Ia 
dimensiunile de 0,70 m lungime, 
0,45 metri lărgime și 0,25 m 
înălțime. Greutatea este de nu
mai 9,5 kg. Transportabilă in
tr-o valiză ce încape perfect în 
portbagajul unui autoturism, 
ambarcațiunea, confecționată din 
polipropilenă, a fost fabricată 
de o firmă specializată din 
R.F. Germania.

• IUTE CA VINTUL. 
Un vehicul absolut nou in ce 
privește concepția a fost inven
tat de James Amick și fiul său, 
d'Ann Arbor (Michigan). Vehi
culul — acționat prin forța viri- 
tului — seamănă cu un mic a- 
viort și este dotat cu un dispo
zitiv care captează vintul. El ira- 
lunecă" pe trei patine și este 
confecționat din fibre de sticlă. 
„Velierul" terestru, deocamdată 
experimentat și folosit pentru 
sport, dezvoltă o viteză de 80 
km pe oră, în cazul in care vi
teza vintului atinge 40 km pe 
oră.

• 3 548 ANI ÎNCHI
SOARE. Un mlsit necinstit 
din Madrid, care se Îndeletnicea 
cu vinzarea de apartamente 
inexistente, a fost condamnat Ia 
o pedeapsă cu închisoare de... 
3 548 ani. Cifra a rezultat prin 
înmulțirea pedepsei cerute pen
tru un singur caz cu numărul 
total al păgubașilor — 4 358. Se 
pare că aceasta reprezintă un 
record absolut in analele pe
nale.
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