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LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, Marea 
Adunare Națională s-a reunit in 
plen, vineri- 26 iulie, in cadrul celei 
de-a 12-a sesiuni a celei de-a Vl-a 
legislaturi a forului legislativ su
prem al țării.

Intîmpinați cu vii aplauze de depu- 
tați si invitați, in lojile oficiale au 
luat loc tovarășii : Nicolae Ceaușescu. 
Emil Bodnaraș, Manca Mănescu. Ma
xim Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas. Petre I.upu. 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană. Gheorghe Rădulescir. Leonte 
Răutu. Gheorghe Stoica. Virgil Tro- 
fin. Ilie Verdeț, Vasile Vilcu. Ștefan 
Voitec. în loja din stingă se aflau 
membrii Consiliului de Stat.

La lucrările sesiunii participa 
membri supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., membri

ai C.C. al P.C.R.. miniștri, oameni ai 
muncii, reprezentanți ai vieții știin
țifice și culturale, conducători de in
stituții centrale și organizații obștești, 
ziariști români și corespondenți al 
presei străine.

De asemenea, sint prezenți șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați la 
București.

Lucrările au fost deschise de tova
rășul Ilie Murgulescu, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale.

Deputății și invitații au. păstrat un 
moment de reculegere in memoria 
tovarășului Miron Constantinesru, 
președinte al M.A.N., vechi militant 
al mișcării comuniste și muncitorești, 
revoluționare din țara noastră, și a 
deputatului Alexandru Codarcea, 
cn-e au încetat din viață in interva
lul ce a trecut de la ultima ședință 
plenară a Marii Adunări Naționale.

Deputății au aprobat apoi urmă
toarea ordine de zi : ,

— Alegerea președintelui Marii A- 
dunări Naționale.

— Proiectul legii pomiculturil.
— Proiectul de lege privind pisci

cultura și pescuitul.
— Proiectul legii drumurilor.
— Proiecte de legi pentru aproba

rea decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat.

Marea Adunare N^țopală a ljotârit, 
totodată, 'ca celelalte proiecte de legi 
înscrise anterior pe ordinea de zi — 
privind remunerarea după calitateo 
și cantitatea muqcli și sistematiza
rea teritoriului și a localităților ur
bane și rurale — să fie prezentate 
spre dezbatere in următoarea sesiu
ne. dat fiind că la aceste documente 
s-au făcut propuneri de îmbunătățire 
in urma cărora sint in curs de defi
nitivare.

La primul punct al ordinii de zi a 
luat cuvintul tovarășul Manea Mă
nescu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, primul ministru 
al guvernului, care, din însărcinarea

conducerii partidului, a Consiliului 
Național al F.U.S., a propus ca in 
funcția de președinte al Marii Adu
nări Naționale să fie ales tovarășul 
Nicolae Giosan, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Academiei de 
științe agricole și silvice.

Deputății au ale'k ■ Io «n-animita<e. 
pe tovarășul Nicolae Giosârt in func
ția de președinte al Marii Adunări 
Naționale, eliberindu-1 apoi din cea 
de membru al Consiliului de Stat.

Luind cuvintul, președintele Marii 
Adunări Naționale a exprimat cele 
mai vii și sincere sentimente, înalta 
stimă și prețuire, profunda mulțu
mire și recunoștință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Comitetului Central al Partidu
lui. Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, deputaților, pen
tru înalta răspundere ce i-a fost a-
(Continuaroîn pag a Il-a)

Hotărâre unanimă de a munci mereu mai
I spornic pentru creșterea avuției naționale,

pentru bunăstarea poporului

Mesaje adresate tovarășuluiNicolae Ceaușescu, C.C. alP.CR.
a lll-a)

AU REALIZAT
PLANUL PE 7 LUNI
Industria județului Maramureș

Industria Județului Maramureș a înde
plinit sarcinile de plan pe primele șapte 
luni ale anului. Calculele arată că. pină 
la finele lunii, oamenii muncii din această 
parte a țării vor realiza o producție- 
ir.arfă suplimentară valorind circa 112 
milioane let Față de sarcinile la zi ale 
cincinalului, industria maramureșanâ a 
realizat un spor de producție in valoare 
de un miliard lei. La obținerea acestui 
succes și-au adus o contribuție deosebită 
colectivele din industria minieră, metalur
gică. constructoare de mașini și din con
strucții.

Industria județului Brăila
Antrenați in ampla Întrecere socialistă 

ce se desfășoară pe intreg cuprinsul na- 
triei pentru îndeplinirea cincinalului Îna
inte de termen, oamenii muncii din in
dustria județului Brăila au realizat vineri 
uit melc cantități din cadrul sarcinilor de 
product ie-marfă prevăzute pentru cele 
c-,anului curent. Colectivele 
industriale brăilene vor obține nină la 
fincie lunii iulie, in cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării patriei și 
celui de-al Xl-lea Congres al partidului, 
o producție suplimentară in valoare de 
110 milioane lei. constind in laminate 
fmite pline din otel, celuloză, hirtie. ci
ment. confecții și altele. Incepind de du- 
min.că. unitățile industriale din iudei vor 
lucra in contul lunii august și la produc
ția globală. realizind suplimentar o pro- 

•ucțîe in valoare de 105 milioane lei.

Sint, așa cum se știe, 
fiu al unui sat din apro
pierea Dunării. Ca scrii
tor și ziarist am 
mereu legătura, mai bine 
de jumătate de veac, cu 
lumea satului natal și cu 
lumea satelor din diferi
te alte regiuni ale țării. 
Despre sat și oamenii sa
tului am scris mii de pa
gini de publicistică mili
tantă și citeva cărți care 
nu au rămas nebăgate în 
seamă de nenumărațli ci
titori din țară și de peste 
hotare. Mă gindesc. in a- 
ceste zile cind se împli
nește un sfert de veac de 
la punerea pietrei de te
melie a primelor coope
rative agricole de produc
ție din țara noastră, la 
marele și luminosul drum 
străbătut de oamenii 
muncii de la sate. Dar 
mai am de scris despre 
această lume și dacă tim
pul îmi va îngădui voi 
mai scrie, pentru că una 
a fost satul de ieri — și 
numesc sat de ieri 
tul de pînă acum 30 
ani — și '' 
tul 
care 
sat 
puțin să-l 
oraș; ori. șl mai bine, ni
mic să nu-l mai despartă^ 
de oraș. Am fost. dacă 
vreți, martorul uimitoare
lor schimbări care au a- 
vut loc nu numai la orașe 
dar și la sate, in acești 
30 de ani trăiți de la eli
berarea patriei de sub

finut

alta este 
nostru de 

vrem să fie 
socialist, pe 

despartă

sa
de 

sa- 
astăzi, 

un 
care 

de

Scriitori pe meleagurile natale
dominația fascistă. pe 
care eu aș mai numi-o fi 
dominația bunului plac, a 
corupției, a celui 
adine întuneric.

S-a scris mult — si ar 
fi bine să se scrie și mai

mai

certe datorate partidu
lui și harnicului nos
tru popor îndrumat șl 
condus de partid. Sint a- 
cestea, cum am mal spus 
și mai înainte, realizări 
certe. Puțin ar fi făcut

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri 
28 iulie, pe tovarășul Piotr Jarosze- 
wicz, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Popu
lare Polone, care face o vizită ofi
cială de prietenie In tara noastră.

La întrevedere au participat tova

rășii Manea Mănescu, Janos Fazekas, 
Emilian Dobrescu, ministru secretar 
de stat, prim-vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării, Cor
nel Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Aurel Duca, am
basadorul României la Varșovia.

Au luat parte, de asemenea, to
varășii Tadeusz Pyka, prim-vicepre
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, Stanislaw Trepczynski,

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Wladyslaw Wojtasik, amba
sadorul Poloniei la București.

Cu acest prilej, oaspetele a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cald salut din partea tovarășului 
Edward Gierek, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, iar poporului
(Continuare în pag. a V-a)

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Aș dori să exprim satisfacția mea, a conducerii noastre 

de partid și de stat pentru relațiile bune dintre România 
și Polonia, dintre partidele noastre, să apreciez că vizita 
pe care o face tovarășul prim-ministru in România se 
înscrie in tendința de dezvoltare a colaborării dintre 
țările noastre, a dezvoltării colaborării generale dintre 
țările socialiste, reprezintă o contribuție la creșterea 
forței socialismului și a rolului său in soluționarea ma
rilor probleme ale vieții internaționale.

Sper că cei doi prim-mlniștri au reușit să ajungă la 
înțelegeri bune, că vor pune bazele unei colaborări pen
tru perioada următoare, in multe domenii de activitate, 
pornind de la faptul câ progresul rapid al economiilor 
noastre oferă bune condiții pentru aceasta și ne va da

posibilitatea să participăm și mai activ, atit la îndepli
nirea Programului complex al C.A.E.R., cit si la dezvol
tarea colaborării cu alte state, la participarea intensă la 
întreaga activitate de dezvoltare a cursului spre destin
dere in Europa și in întreaga lume.

Cu aceste ginduri, aș dori să ridic paharul pentru o 
strinsă colaborare intre partidele și popoarele noastre, 
in sănătatea tovarășului Gierek, prim-secretar al Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez, in sănătatea tovară
șului prim-ministru Jaroszewicz : urez poporului prieten 
polonez succese tot mai mari in realizarea programului 
de dezvoltare intensă economico-socială pe calea socia
listă. pentru dezvoltarea prieteniei ; in sănătatea dv. a 
tuturor 1 (Aplauze).

Toastul tovarășului Piotr Jaroszewicz
Aș dori să vă mulțumesc îu modul ccl mai cordial, in 

numele întregii delegații, pentru acesl toast prietenesc.
La Varșovia, la inlilnirea dumneavoastră cu tovarășul 

Gierek, s-a stabilit sarcina de. a se dezvolta intr-un 
ritm mai rapid și substanțial raporturile noastre. Vizita 
mea are drept scop de a face totul pentru a crea toate 
condițiile necesare de a realiza această sarcină justă, care 
este in interesul ambelor noastre popoare, partide si țări.

Aș vrea să vă mulțumesc in modul cei mai cordial, 
tovarășe Ceaușescu, pentru că ați , primit' delegația 
noastră.

.Am cunoscut țara dumneavoastră șl ne bucurăm că 
România se prezintă Ia cea de-a XXX-a aniversare a 
sa cu rezultate mari, istorice. Dezvoltarea dinamică a 
țării dumneavoastră, ca și dezvoltarea dinamică a Po
loniei creează premise favorabile înaintării noastre. Ne 
pronunțăm pentru dezvoltarea pe multiple planuri a re
lațiilor noastre pe linie de partid, de stat, parlamentară, 
a organizațiilor obștești.

Vreau, de pe acum, să vă felicit în modul ccl mal

cordial cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări, pentru 
puternica dezvoltare a țării dumneavoastră.

Noi, pînă in anul 1990, ne-am propus să dublăm pu
terea Poloniei — din punct de vedere al volumului pro
ducției, al forței ei actuale, din punct de vedere politic 
și economic, Noi vă dorim din țoală inima să triplați 
puterea României. Flecare succes al dumneavoastră ne 
bucură pentru că el este o forță a comunității noastre so
cialiste, fiecare pas pe care i| întreprindeți ne îndeamnă 
și pe noi să’facem un pas asemănător. Această întrecere 
socialistă este minunată, nobilă și necesară.

Vreau să vă asigur, tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
partea polonă va face tot cc-i posibil — și avem posibi
lități mari — ca să putem elabora un program amplu 
de apropiere, de încredere, al unor relații tot mai bune 
pe linie de partid, pe linie de stat.

Ridic paharul in sănătatea dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, tovarășe președinte. în sănătatea celor
lalți tovarăși din conducerea României, in sănătatea tu
turor prietenilor români .' (Aplauze)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe vicepreședintele Parlamentului

indonezian, Mohammad
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general, al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, la 26 
iulie, pe Mohammad Isanemi, vice
președinte al Parlamentului indone
zian. președintele general al Parti
dului Democratic Indonezian, care 
face o vizită in țara noastră, la in
vitația Marii Adunări Naționale.

Vicepreședintele Parlamentului in
donezian a fost însoțit de ambasa
dorul Republicii Indonezia la Bucu
rești, Daeng Mahangung Mursalin.

împărtășind deosebita satisfacție
Ir.'.rioaspe- 

a arătat că ii revine plăcuta
pentru această întrevedere, 
tele " ■ ’ ”

pre satul de ieri și satul 
de astăzi, fără să faci 
apel și la amintiri, atunci 
cind intr-adevăr le ai. Să 
încep, deci, să dau dru
mul firului pentru cîteva 
minute. In satul meu de

SATUL ROMÂNCSC
SAT SOCIALIST

muit — despre realizările 
materiale ciștigate de ță
rănime in acești ultimi 30 
de ani : școli, case de 
nașteri, spitale, case noi. 
drumuri îngrijite, pe a- 
locuri asfaltate, radio in 
fiecare casă, televizoare 
etc., etc. Toate acestea și 
încă multe altele — prin
tre care și recenta măsu
ră privind majorarea ve
nitului garantat ce se a- 
sigură membrilor coope
rativelor agricole de pro
ducție — sint realizări

însemnări
de Zaharia STANCU

partidul nostru comunist 
dacă ne-am ți mulțumit 
numai cu atiiea. Realiză
rile care se văd sirii nu
mai realizări de început 
Ele arată insă drumul pe 
care va merge înainte, 
către socialism si comu
nism, satul nostru, po
porul nostru.

Este greu să scrii des-

pe Călmățul existau încă 
pină in 1920 — deci in 
primii ani de după cel 
dinții război mondial — 
ccl puțin o duzină de 
bordeie. In satele vecine 
erau și mai multe. Exista, 
pentru o mare parte din 
Valea Câlmățuiului. un 
punct sanitar. Mai exista, 
tot pentru un șir de sale, 
o moașă comunală. Scoli : 
una singură, cu doi învă
țători. Șl așa mai depar
te. Astăzi, satul nu mai 
e sat decit pe jumătate

sută 
noi,, 
con-

Mai mult de 60 la 
din familii au case 
arătoase, frumoase. __
fortabile. Aproape la fie
care trei case eizistă un 
televizor. Case fără radio 
nu se mai află. In sat vin 
zilnic ziare și reviste, o(J- 
menii sint. în curent cu 
politica partidului și cu 
politica mondială. Este 
uimitoare cantitatea de 
cunoștințe politice ale oa
menilor de toate virstele. 
Uimitoare este si cantita
tea de cunoștințe literare 
și artistice. Nu lipsește 
nici televiziunea, iar in
fluența ei asupra cetățe
nilor este; o spunem fără 
ezitare, covirșitoare.

în apropiere de satul 
meu natal s-a întemeiat, 
în. anii din urmă, un 
combinat chimic de mari 
proporții. O mare parte 
din bărbații din sat, mai 
ales cei tineri, lucrează 
acolo și și-au schimbat a- 
proape cu totul modul de 
viață, făcind iarăși cu a- 
ceasta un mare pas inai- 
inle. Satul românesc de
vine pe zi ce trece mai 
mult un sat socialist.

Dar, despre toate aces
tea voi scrie de la fața 
locului, in chiar această ■ 
vară, o serie de articole 
și de cintece de bucurie. 
Pentru că in vara aceasta 
sărbătorim cei 30 de ani 
de la eliberare. Si tot in 
această vară, pregătim cel 
de-al Xl-lea Congres al 
dragului nostru partid co
munist.

misiune de a transmite președinte- . 
lui Nicolae Ceaușescu un cordial 
salut din partea generalului Suhar
to,. președintele Republicii Indone
zia. împreună cu urări de prosperi
tate poporului român.

La rindul său. președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să, 
transmită generalului Suharto sa
lutări călduroase și cele mai bune 
urări de progres și fericire poporu
lui indonezian.

In timpul întrevederii a fost ex
primată satisfacția pentru buna e- 
voluție a relațiilor dintre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Indonezia, interesul ambelor țări de 
a extinde cooperarea dintre ele in 
diverse domenii. Îndeosebi in cel e- 
conomic, Totodată, s-a manifestat 
dorința de a depune eforturi pen
tru identificarea de noi căi și for
me de conlucrare reciproc avanta
joasă. In acest cadru a ,fost rele
vată importanța vizitelor reciproce, 
inclusiv pe linie parlamentară, pen-

Isanemi
tru mai buna cunoaștere șl Înțele
gere, pentru valorificarea tuturor 
posibilităților in vederea intensifi
cării raporturilor bilaterale.

Abordindu-se unele aspecte . ale 
actualității internaționale, a fost e- 
vidențiată necesitatea continuării e- 
forturilor din partea tuturor' state
lor. indiferent de mărime și siste
mul lor politic sau social-economic, 
pentru soluționarea problemelor ma
jore ale contemporaneității, pentru 
consolidarea cursului spre destin
dere. înțelegere și cooperare intre 
popoare, pentru promovarea unei 
politici noi și instaurarea unei noi 
ordini economice, pentru edificarea 
unei lumi mai bune, mai drepte.

In context a fost evidențiat rolul 
tot mai mare ne care il au parla
mentele și parlamentarii In promo
varea colaborării internaționale, in 
slujba cauzei păcii și securității in
ternațional?.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
ambianță de cordialitate.

Mîndrie 
și împliniri

Prefața la „EREN 74“
Acum 30 de ani : o țară pustiită de război, cu eco

nomie agrară înapoiată, cu puținele și vechile între
prinderi distruse sau în prag de ruină...

...Cit s-a putut transforma o țară într-un răstimp atit 
de scurt î Cea reușit să înfăptuiască geniul creator al 
poporului liber ? Unde ne-a condus drumul rodnic al 
industrializării ?

Sint întrebări mari — dar, așa cum marea se reflectă 
’intr-o picătură, tot astfel răspunsul lor isi găseste 
oglindire in EXPOZIȚIA REALIZĂRILOR ECONOMIEI 
NAȚIONALE 1974.

(Reportajul în pagina a IV-a)
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LEGEA POMICULTURII
Pomicultura, datorit! caracterului 

6 însușirilor șale economice. Rre o 
deosebită importanță pentru crește
rea potențialului agriculturii și inten- 
sivizarea acesteia, contribuind la va
lorificarea cu eficiență economică 
sporită a condițiilor naturale favo
rabile de climă și sol din țara noas
tră.

Tn contextul măsurilor privind dez
voltarea multilaterală și armonioasă 
a agriculturii noastre socialiste se 
impune acordarea unei atenții deose
bite față do patrimoniul pomicol, al 
cărui scop principal este satisfacerea 
consumului de fructe al populației, 
asigurarea cu materie primă a indus
triei prelucrătoare și sporirea dispo
nibilităților pentru livrare la export.

Pentru îndeplinirea acestui scop, 
d*  mare importanță pentru econo
mia noastră națională, pomicultura 
este chemată să producă fructe in 
cantități tot mai mari, de calitate su
perioară. din cele mai valoroase so
iuri. cu coacere eșalonată in timp, 
pentru prelungirea perioadei de con
sum, din speciile de mare interes e- 
conomic, mult solicitate atit pe pia
ța internă, cit și la export, in stare 
proaspătă și conservată.

In lumina acestor considerente, 
pentru valorificarea cit mai comple
tă a condițiilor naturale și folosirea 
eficientă a fondurilor de investiții la 
înființarea plantațiilor, dotarea teh
nică. construirea capacităților de 
păstrare, condiționare și prelucrare 
a fructelor se cere o riguroasă fun
damentare științifică și folosirea sus
ținută a progresului tehnic, in vede- 
rca creșterii randamentului si spo
ririi eficienței economice a pomicul
turii.

Pentru realizarea acestor obiective. 
Ministerul Agriculturii. Industriei 
Alimentare și Apelor, Academia de 
științe agricole și silvice prin Insti
tutul de cercetări pentru pomicultu
ră și stațiunile experimentale, cit si 
catedrele de specialitate din învâță- 
mintul superior agricol, au obligația 
de a-și intensifica activitatea in di
recția obținerii de soiuri noi și se
lecții clonale valoroase, cu Însușiri 
de producție și de calitate superioa
re celor existente In cultură, la toa
te speciile pomicole ; verificării, în 
condițiile țării noastre, a soiurilor și 
portaltoilor din sortimentul mondial 
si extinderea In cultură a celor cu 
caracteristici deosebite ; perfecționă
rii sistemului și metodelor de pro
ducere a materialului săditor pomi
col garantat, autentic și sănătos; sta
bilirii tehnologiilor moderne de În
ființare și întreținere a plantațiilor 
de pomi, arbuști fructiferi și căpșuni. 
In condiții de aplicare a unui grad 
avansat de mecanizare și chimizare; 
găsirii și promovării formelor supe
rioare de organizare a producției si 
a muncii in pomicultură : stimulării 
și dezvoltării acestei activități de 
producție la gospodăriile populației.

In vederea realizării acestor mă
guri. Marea Adunare Națională a Re
publicii Socialiste România adoptă 
prezenta lege :

CAPITOLUL I

Patrimoniul pomicol
SECȚIUNEA I

Dispoziții generale
Art. 1. — în Republica Socialistă 

România, conservarea și dezvoltarea 
patrimoniului pomicol, ridicarea va
lorii biologice și a potențialului pro
ductiv al plantațiilor constituie o 
obligație pentru toate organizațiile 
socialiste și locuitorii patriei noas
tre deținători de pomi.

Pomii și arbuștii fructiferi din 
plantații în masiv sau răzleți, de ori
ce fel, cit și pepinierele pomicole, 
alcătuiesc, in totalitatea lor. patri
moniul pomicol al țării.

Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor răspunde de 
îndeplinirea planului de dezvoltare a 
pomiculturii și creșterea producției 
de fructe. In acest sens. împreună 
cu comitetele executive ale consi
liilor populare județene și al muni
cipiului București, va lua toate 
măsurile pentru ridicarea potenția
lului de rodire a plantațiilor exis
tente și Înființarea de noi plantații 
moderne, potrivit programului de 
dezvoltare a pomiculturii.

Art. 2. — Cultura pomilor și ar
buștilor fructiferi se dezvoltă cu 
precădere In zonele și bazinele po- 

.micole consacrate, îndeosebi in zo
na colinară, cit și In jurul centrelor 
mari de consum, pe terenuri ame
najate corespunzător cerințelor de 
executare mecanizată a lucrărilor.

La plantare se vor folosi speciile 

șl «olurile de pomi $1 arbuști fruc
tiferi. potrivit zonării acestora, sta
bilită dc Ministerul Agriculturii. In
dustriei Alimentare și Apelor.

Art. 3. — Ministerul Agriculturii. 
Industriei Alimentare și Apelor, îm
preună cu Academia de științe agri
cole și silvice, cu consultarea orga
nelor centrale interesate, a comite
telor executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului 
București, elaborează programul de 
dezvoltare in perspectivă a pomicul
turii. pe zone naturale de producție 
și bazine specializate, cit și in pro
fil teritorial, ținind seama do nevoi
le economiei.

4rt. 4. — Ministerul Agriculturii. 
Industriei Alimentare și Apelor, prin 
Academia de științe agricole și sil
vice și Comisia de stat pentru în
cercarea și omologarea soiurilor, răs
punde de îmbunătățirea continuă a 
sortimentului pomicol și introducerea 
în producție a soiurilor noi cu în
sușiri calitative și economice supe
rioare.

Art. 5. — Academia de științe a- 
gricole și silvice coordonează activi
tatea Institutului de cercetări pen
tru pomicultură, a stațiunilor expe
rimentale pomicole, cit și activitatea 
de cercetare a cadrelor didactice de 
la catedrele de specialitate din în- 
vâțămintul superior agricol si răs
punde de realizarea programelor de 
cercetare, precum și de elaborarea 
unor tehnologii superioare de pro
ducție. specifice fiecărei specii po
micole.

An. 6. — Ministerul Agriculturii. 
Industriei Alimentare și Apelor. îm
preună cu comitetele executive ale 
consiliilor populare județene si al 
municipiului București, organizează 
evidența patrimoniului pomicol și 
răspund de utilizarea eficientă a 
plantațiilor pomicole deținute de 
toate organizațiile socialiste, precum 
și de activitatea de îndrumare in 
plantarea și exploatarea pomilor și 
arbuștilor fructiferi de către gos
podăriile populației.

SECȚIUNEA A II-A

Producerea, circulația, 
folosirea și controlul 
calitâ|li materialului 

săditor
Art. 7. — Producerea materialului 

săditor pomicol se asigură de Minis
terul Agriculturii. Industriei Ali
mentare și Apelor prin rețeaua de 
pepiniere organizate in unități agri
cole de stat, autorizate potrivit legii.

Pepinierele pomicole iși vor or
ganiza și desfășura activitatea în 
concordantă cu nevoile de material 
săditor necesar realizării programu
lui de dezvoltare a pomiculturii, în
tocmit pe fiecare județ și munici
piul București.

Art. 8. — Este interzisă produce
rea și folosirea de material săditor 
din alte specii și soiuri și în alte 
proporții decit cele stabilite de că
tre Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor, in concordanță 
cu programul de dezvoltare a pomi
culturii.

Art. 9. — Pepinierele vor fi or
ganizate și Înzestrate corespunzător 
pentru a produce material săditor de 
calitate superioară, liber de boli și 
dăunători. Acestea sint obligate să 
evidențieze in registrul de pepinieră 
cantitatea și autenticitatea materia
lului produs, tehnologia aplicată și 
destinația dată.

Unitățile care produc sau cele care 
livrează materialul săditor răspund 
de autenticitatea și calitatea acestuia 
și vor suporta, potrivit legii, daune
le provocate unităților beneficiare 
prin livrarea de material necores
punzător.

Materialul săditor elită, liber de 
viroze, destinat pentru înmulțire 
— portaltoii, ramurile altoi, buta
șii. drajonii, stolonii de căpșuni — 
va fi asigurat de către Academia de 
științe agricole și silvice prin Insti
tutul de cercetări pentru pomicultu
ră și stațiunile experimentale, cara 
răspund de aceasta.

Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor va asigura. In 
procesul de producție, circulație și 
folosire, controlul de calitate al ma
terialului săditor, potrivit legii.

Art. 10. — Preluarea materialului 
săditor pomicol de la pepiniere și 
desfacerea acestuia către beneficiari 
se asigură de către unitățile de spe
cialitate ale Ministerului Agricultu
rii, Industriei Alimentare și Apelor, 
pe bază de contracte încheiate, de 
regulă, pe lungă durată.

SECȚIUNEA A II! a 
înființarea plantațiilor 

de pomi ți arbuști 
fructiferi

Ari. 11. — Sînt destinate pentru în
ființarea plantațiilor dc pomi și ar
buști fructiferi :

a) terenurile situate In bazinele 
pomicole specializate și alte suprafe
țe care, prin lucrările de zonare a 
producției agricole, sint destinate 
producerii fructelor :

b) terenurile rezultate In urma de
frișării plantațiilor imbătrinite ori 
neproductive și' care urmează a fi 
replantate imediat sau după o pe
rioadă de odihnă ;

c) terenurile nisipoase, care pot fi 
valorificate intensiv prin plantații 
pomicole.

Pentru întregirea plantațiilor po
micole existente, in zonele și bazi
nele consacrate pot fi folosite, in 
condițiile legii, si alte categorii de 
terenuri, situate intre plantații, care, 
potrivit proiectelor de organizare si 
amenajare a teritoriului, se valori
fică eficient prin cultura pomilor și 
arbuștilor fructiferi.

Art. 12. — Organizațiile agricole 
socialiste pot înființa plantații de 
pomi și arbuști fructiferi numai pe_ 
baza autorizației de plantare, elibe-’ 
rată de către organul agricol jude
țean, cu respectarea prevederilor din 
proiecte și a normelor tehnice sta
bilite de Ministerul Agriculturii. In
dustriei Alimentare și Apelor.

înființarea plantațiilor pomicole se 
va face cu executarea prealabilă a 
lucrărilor de organizare și amenaja
re a teritoriului, corespunzător ne
voilor acestora, asigurîndu-se reali
zarea tuturor lucrărilor de prevenire 
și combatere a eroziunii solului.

Ari. 13. — Plantațiile noi se vor 
executa de către organizațiile agri
cole socialiste pe bază de studii >i 
proiecte de execuție. Se va urmări 
prin întregirea plantațiilor existente 
și înființarea plantațiilor noi. să se 
organizeze intr-o măsură cit mai 
mare unități specializate, dotate cu 
toate utilitățile necesare desfășurării 
eficiente a procesului de producție 
și valorificare.

Ministerul Agriculturii. Industriei 
Alimentare și Apelor va asigura, 
prin organele sale teritoriale, ca 
prin lucrările de refacere, întregire 
și creare de noi plantații pomicole 
să se realizeze bazine încheiate și 
specializarea producției de fructe, 
urmărind aplicarea unitară și com
plexă a soluțiilor tehnice in întoc
mirea proiectelor și executarea lu
crărilor de înființare a plantațiilor, 
în organizarea fermelor pomicole 
specializate, cit și in efectuarea de 
către acestea a tuturor lucrărilor de 
întreținere și exploatare a planta
țiilor pomicole, conform tehnologii
lor, pentru obținerea unei producții 
și a unei eficiente economice ridi
cate.

Art. 14. — Plantările de pomi și 
arbuști fructiferi la gosppdărij|e( 
populației se vor face potriVft pia
nului de dezvoltare a producției a- 
gricole în profil teritorial. ținini 
seama de prevederile programului 
din zonă, cu respectarea normelor 
tehnice și a recomandărilor organe
lor agricole de specialitate, in scopul 
asigurării necesarului de fructe pen
tru consumul local și pentru fon
dul de stat.

Comitetelor executive ale consilii
lor populare le revine sarcina de a 
sprijini gospodăriile populației în 
realizarea plantărilor de pomi din 
toate speciile, dind prioritate cireși
lor. vișinilor, nucilor, caișilor, arbuș
tilor fructiferi și căpșunilor, asigu- 
nnd totodată înfrumusețarea curți
lor, localităților și Îmbunătățirea con
dițiilor de mediu.

Art. 15. — Defrișarea pomilor și 
arbuștilor fructiferi din plantațiile in 
masiv, cu excepția celor neproduc
tivi, care trebuie inlocuițl și a celor 
de pe terenurile scoase, potrivit le
gii, din producția agricolă, este In
terzisă pentru toate categoriile de 
deținători.

Defrișarea plantațiilor intrate în 
declin și neeconomice de pe terenu
rile proprietate de stat sau obșteas
că se va face numai pe bază de au
torizație eliberată de organul agri
col județean, cu respectarea preve
derilor legale privind casarea mij
loacelor de bază.

Plantațiile în masiv intrate In de
clin, necorespunzătoare, aparținind 
gospodăriilor populației, vor putea fi 
defrișate, după caz, numai cu apro
barea comitetelor executive ale con
siliilor populare comunale, orășenești 
6au municipale, care sint obligate să 
asigure concomitent realizarea plan
tării unui număr cel puțin echivalent 

de pomi sau arbuști fructiferi, penr 
tru a nu diminua patrimoniul pomi
col din unitatea teritorial-admlnis- 
trativfi.

SECȚIUNEA A IV-A 

întreținerea pomilor 
și arbuștilor fructiferi

Art. 16. — Deținătorii de pomi șl 
arbuști fructiferi sint obligați să 
execute, la timp și corespunzător 
normelor tehnice, lucrările de îngri
jire necesare : tăierile anuale de 
formare și fructificare, lucrarea și 
fertilizarea anuală a solului, comba
terea bolilor și dăunătorilor, com
pletarea golurilor și înlocuirea pomi
lor debili, imbătriniți sau fără pro
ducție.

Ministerul Agriculturii. Industriei 
Alimentare și Apelor, prin Academia 
de științe agricole și silvice, răspunde 
de elaborarea și îmbunătățirea per
manentă a tehnologiilor de cultură 
pentru fiecare specie pomicolă, co
respunzător metodelor avansate de 
mecanizare $i chimizare, care să asi
gure obținerea de producții mari, de 
calitate superioară și cu economici
tate ridicată.

Organizațiile agricole socialisfp 
răspund de aplicarea tehnologiilor 
stabilite de Ministerul Agriculturii. 
Industriei Alimentare și Apelor și de 
luarea tuturor măsurilor necesare 
realizării parametrilor tehnico-eco- 
nomict proiectați la înființarea plan
tațiilor.

Art. 17. — Combaterea bolilor ui 
dăunătorilor in pomicultură consti
tuie o sarcină obligatorie pentru 
toate organele și organizațiile socia
liste. precum și pentru toți locuitorii 
tării, deținători de pomi și arbuști 
fructiferi.

Ministerul Agriculturii. Industriei 
Alimentare și Apelor, împreună cu 
Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții și comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare județene sau al municipiului 
București, după caz. vor întocmi 
programe comune de tratamente și 
combatere a bolilor și dăunătorilor 
pentru zonele limitrofe intre plan
tațiile pomicole și fondul forestier.

Acțiunile de combatere a bolilor 
si dăunătorilor se vor face în mod 
organizat prin unități de stat specia
lizate. care vor aplica tratamentele 
unitar, pe zone și bazine pomicole, 
pentru toți deținătorii de pomi și 
arbuști fructiferi, sub îndrumarea și 
controlul organelor agricole de spe
cialitate. la termenele și in condițiile 
stabilite de acestea.

Tratamentele se Vor face cu mij
loacele tehnico-materiale și finan
ciare ale statului, beneficiarii ur- 
mind să plătească o taxă fixă, anual.

Cultivatorii de pomi și arbuști 
fructiferi care contractează vinzarea 
de fructe la fondul de stat vor be
neficia de înlesniri privind costul tra
tamentelor. in raport cu valoarea 
producției livrate, potrivit condițiilor 
ce vor fi prevăzute În contract.

Art. 18. — Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, Mi- 
riMei*ĂV  IndU^Crie?’ Construcțiilor de 
Mașini Grele și comitetele executive 
ale consiliilor populare județene, prin 
întreprinderile de industrie locală, 
vor asigura, fiecare potrivit profilului 
său, producerea tractoarelor, mașini
lor agricole, aparaturii și uneltelor 
specifice pomiculturii. prevăzute In 
sistema de mașini, conform •prevede
rilor programelor anuale, cit și Îm
bunătățirea permanentă a acesteia, 
pentru a ridica economicitatea meca
nizării lucrărilor de înființare și în
treținere a plantațiilor, de îngrijire 
a pomilor, precum și cele de recol
tare. transport, condiționare, păstrare 
și valorificare a fructelor.

Art. 19. — Ministerul Industriei 
Chimice va asigura producerea canti
tăților și sortimentelor de pesticide 
de mare eficacitate, pentru aplicarea 
tratamentelor de combatere a bolilor 
și dăunătorilor în pomicultură, potri
vit nevoilor stabilite de comun acord 
cu Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare si Apelor.

SECȚIUNEA A V-A

Cultura șl protecția 
nucului

Art. 20. — Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor si 
Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții, împreună 
cu comitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București răspund de luarea măsu
rilor de extindere a culturii nucului 
în toate zonele favorabile și de plan
tare în locali'tăți, pe aliniamentele 
șoselelor și drumurilor, folosind ma
terial săditor selecționat, conform 

prevederilor programului de dezvol
tare a culturii nucului In țar*  
noastră.

Ministerului Economiei Forestiere șl 
Materialelor de Construcții II revine 
sarcina de a-sl asigura 1n mal mare 
parte nevoile de material lemnos de 
nuc, necesar unităților de industriali
zare, prin plantarea de nuci pe te
renuri din fondul forestier.

Contravaloarea materialului sădi
tor livrat din pepinierele statului 
unităților agricole socialiste, gospodă
riilor populației, întreprinderilor și 
instituțiilor care se angajează să cul
tive nuci va fi suportată de la 
buget.

Art. 21. — Distrugerea sau degra
darea nucilor este interzisă.

Tăierea și transportul arborilor de 
nuc. din afara fondului forestier, se 
face numai pe bază de autorizație 
de tăiere șl transport, emisă de or
ganele agricole județene sau ale mu
nicipiului București și numai în ur
mătoarele cazuri :

a) nuci care au cel puțin 1/3 din 
coroană uscată ;

b) nuci aflați pe suprafețe pe car» 
s-a autorizat construirea de obiective 
sau plantarea cu pomi ori vită de 
vie și a căror tăiere nu se poate 
evita ;

c) nuci dezrădăcinați din cauze 
naturale.

Art. 22. — Autorizația de tăiere și 
transport a arborilor de nuc în ca
zurile prevăzute la art. 21 se elibe
rează numai dacă proprietarul sau 
cel care ii are in administrare di
rectă ori, in folosință se obligă să 
planteze pe teren propriu sau pe te- 
renfll repartizat de Organele locale 
ale administrației de stat, in terme
nul stabilit de acestea, trei .nuci ti
neri pentru fiecare nuc ce urmează 
a fi tăiat.

Art. 23. — Exploatarea nucilor și 
a plantațiilor speciale de nuc dim 
fondul forestier, pentru obținerea de 
material lemnos, se va face potrivit 
prevederilor amenajamentelor silvice.

Art. 24. — Valorificarea lemnului 
de nuc se face numai către unitățile 
Ministerului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții, care, la 
solicitarea deținătorilor, vor asigura, 
in condițiile legii, și operațiunile de 
tăiere și transport.

SECȚIUNEA A VI-A

Cultura și protpeția 
dudului

Art. 25. — Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor. Mi
nisterul Economiei Forestiere și Ma
terialelor de Construcții, împreună cu 
comitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București vor lua măsuri de extin
dere a culturii dudului prin planta
rea acestuia pe marginea șoselelor, 
drumurilor și căilor ferate, in curțile 
gospodăriilor populației, prin înfiin
țarea plantațiilor intensive in unită
țile agricole socialiste, in toate zonele 
favorabile, folosind material săditor 
hibrid și altoit.

Plantațiile de dud Intensive se vor 
Înființa sțib îndrumarea tehnică a.or
ganelor agricole sau' silvice, pe te
renuri corespunzătoare, cu respecta
rea tehnologiei de plantare. Întreți
nere și exploatare, stabilită de Minis
terul Agriculturii. Industriei Alimen
tare și Apelor.

Plantarea duzilor pe aliniamentele 
șoselelor, drumurilor și căilor ferate 
se va face cu acordul și sprijinul 
Ministerului Transporturilor și Tele
comunicațiilor.

Ari. 26. — Comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și al 
municipiului București vor lua mă
suri de înființare a plantațiilor de 
dud intensive pe terenuri agricole 
proprietate de stat afectate școlilor 
de cultură generală pentru practica 
productivă sau diferitelor așezăminte 
și pe alte terenuri rezerve de stat, 
situate in vatra satului, care pot fi 
destinate acestui scop.

Art. 27. — Materialul săditor de 
dud se va asigura de către pepiniere 
specializate, organizate potrivit pro
gramului de dezvoltare a sericicultu
rii. din hibrizii și soiurile de dud 
înscrise in lista oficială a soiurilor și 
hibrizilor de plante agricole.

Art. 28. — Contravaloarea materia
lului săditor de dud destinat înfiin
țării de plantații intensive, livrat din 

.p.epinierele statului unităților agri
cole socialiste, școlilor și altor insti
tuții va fi suportată de la buget.

Art. 29. — Plantațiile de dud. duzii 
de pe marginea șoselelor, drumurilor 
și căilor ferate, cit și din fondul sil
vic ’reprezintă sursa de furajare a 
viermilor de mătase și se vor exploa
ta exclusiv in acest scop, de către 
crescătorii care au încheiat contracte 
pentru creșterea viermilor de mătase, 
pe baza repartizării făcute de către 
comitetul executiv al consiliului 
popular local.

Art. 30. — Pentru asigurarea bazei 
furajere a creșterii viermilor de mft- 
ta'e se interzice tăierea coroanei du
zilor In perioada de iarnă- Lucrările 
de tăiere se vor executa 1n lunile 
mlfl — iunie, după recoltare.a frun
zelor. potrivit tehnologici stabilite de’ 
către Ministerul Agriculturii, Indus
triei Alimentare și Apelor.

Art. 31. — Defrișarea duzilor din 
plantațiile intensive, cu excepția ce
lor calamitati sau uscați. se va putea 
face numai cu autorizație eliberată 
de către comitetele executive ale 
consiliilor populare județene, muni
cipale, orășenești sau comunale, 
după caz.

Ari. 32. — Deținătorii plantațiilor 
d' duzi sau ai duzilor răzleți sint 
obligați să asigure combaterea omizii 
păroase a dudului, in condițiile sta
ir lite de organele de specialitate, sub 
Ir drumarea tehnică și controlul 
acestora.

CAPITOLUL II

Organizarea și 
valorificarea producției 

pomicole
SECȚIUNEA I

Organizarea 
producției pomicole

Art. 33. — In scopul asigurării con
dițiilor necesare sporirii producției 
de fructe și îmbunătățirii calității 
acesteia, prin introducerea și gene
ralizarea tehnologiilor moderne și fo
losirea rațională a bazei tehnico- 
materiale. Ministerul Agriculturii. 
Industriei Alimentare și Apelor, cu 
sprijinul comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene șl al 
municipiului București, va promova 
sistemul de organizare și retribuire, a 
muncii in acord global, organizarea 
producției pomicole în ferme specia
lizate și alte forme superioare de 
organizare a producției și a muncii 
In pomicultură.

Art. 34. — In zonele și localitățile 
cu condiții favorabile extinderii 
pomiculturii se pot constitui, potrivit 
legii, asociații ale producătorilor in
dividuali. Pentru dezvoltarea pro
ducției de fructe, acestea vor bene
ficia de sprijinul statului, constind 
din : acordarea gratuită de asistență 
tehnică de specialitate, credite de 
investiții pentru înființarea de noi 
plantații, refacerea și modernizarea 
celor existente, credite de producție, 
precum și aprovizionarea cu mate
riale, unelte și mijloace mecanice 
necesare executării lucrărilor in 
plantații, asigurarea valorificării pro
ducției prin contractarea și pyeluarea 
acesteia.

SECȚIUNEA A II A

Valorificarea fructelor
Art. 35. — Valorificarea fructelor se 

face prin unități socialiste speciali
zate, cit si direct de. către produdă- 
tori. cu respectarea prevederilor 
legale.

Art. 36 — Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor răs
punde de organizarea și realizarea, 
intr-o concepție unitară, in cadrul 
zonelor și bazinelor pomicole, a ca
pacităților necesare pentru condițio
narea. păstrarea și industrializarea 
fructelor, asigurind o valorificare su
perioară a acestora pentru întreaga 
agricultură. *

CAPITOLUL III

îndrumarea și stimularea 
dezvoltării pomiculturii

Art. 37. — Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor va 
Înființa, ca organ consultativ, in 
cadrul consiliului producției vegetale, 
Comisia națională pentru pomicultu
ră. avind, în principal, următoarele 
atribuții :

a) elaborarea de propuneri pentru 
orientarea și zonarea pomiculturii in 
perspectivă, In funcție de necesitățile 
consumului intern de fructe In stare 
proaspătă, pentru industrializare și 
lărgirea exportului ;

b) avizarea programului de dezvol
tare a pomiculturii și a principalelor 

măsuri tehnice șt economice privind 
pomicultura.

Componenta Comisiei naționale 
pentru pomicultură și modul de lu
cru al acesteia se stav 'esc de către 
Consiliul de conducere al Ministeru
lui Agriculturii. Industriei Alimen
tare și Apelor.

Art. 38. — în «copul stimulării ex
tinderii culturii pomilor si arbuștilor 
fructiferi, respectării sortimentelor 
stabilite pentru consum intern șh 
export. îngrijirii exemplare a plan-' 
taliilor. intrării la timp pe rod și cu 
potențial superior de producție a noi
lor plantații. Ministerul Agriculturii. 
Industriei Alimentare și Apelor va 
organiza plantații și livezi model po 
terenurile organizațiilor agricole so
cialiste și ale gospodăriilor popu
lației. va institui concursuri pentru 
desemnarea celor mai bune fprme. 
unități si producători individuali, in 
faze județene și pe țară, și va acorda 
premii, distincții si alte stimulente.

Ari. 39. — Pentru mobilizarea tu
turor cetățenilor țârii la dezvoltarea 
culturii pomilor și arbuștilor fructi
feri și a oroductiei de fructe. Minis
terul Agriculturii, Industriei 'Alimen
tare si Apelor va organiza anual, 
împreună cu comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și al 
municipiului Buctirești „săptămîna 
pomiculturii*/,  perioadă în care se 
vor realiza' acțiuni susținute de 
plantări de pomi, lucrări de între
ținere a livezilor și pomilor, in fie
care localitate.

CAPITOLUL IV

Răspunderi și sancțiuni
Art. 40. — încălcarea dispozițiilor 

prevăzute In prezenta lege atrage 
răspunderea disciplinară, contraven
țională. materială, civilă sau penală, 
după caz.

Art. 41. — Livrarea cu știință sau 
din neglijență de material săditor 
pomicol necorespunzător standarde
lor de stat sau normelor interne, să- 
virșită în condițiile art. 248 sau 249 
din Codul penal, constituie infrac
țiune și se pedepsește, după caz. po
trivit prevederilor acestor articole.

Art. 42. — Vinzarea fără autoriza
ție a materialului săditor pomicol 
din soiurile și hibrizii cu regim de 
licență către cetățenii străini 6au 
întreprinderi străine constituie in
fracțiune și se pedepsește potrivit 
art. 302 din Codul penal.

Art. 43. — încălcarea prevederilor 
art. 21 și 24 din prezenta lege cu 
privire la tăierea și valorificarea nu
cului constituie infracțiune și se pe
depsește cu amendă.

Art. 44. — Faptele care constituie 
contravenții la dispozițiile art. 6, 7, 
8. 9, 10. 12. 13, 15. 16. 17. 22. 31 și 32, 
precum și ,a!te contravenții la dis
pozițiile prezentei legi vor fi stabili
te și sancționate prin hotărire a Con
siliului de Miniștri.

Amenzile pot fi aplicate șl per
soanelor juridice. ■<■.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale
Art. 45. — Criteriile de repartiza

re pe teritoriu a speciilor și soiuri
lor de pomi și arbuști fructiferi, mo
dul de efectuare a studiilor și lucră
rilor pentru stabilirea bazinelor po
micole. introducerea și ținerea la zl 
a evidenței patrimoniului pomicol,' 
modul și condițiile de eliberare a.au- 
turiza'ici de înființare a plantațiilor 
pomicole, preoțim și de defrișare a 
acestora, regulile pentru efectuarea 
lucrărilor agrotehnice de bază și de 
combatere a bolilor și dăunătorilor, 
regulile pentru păstrarea, prelucra
rea și valorificarea fructelor, pre
cum și alte măsuri de executare a 
prezentei legi se stabilesc prin nor
me tehnice obligatorii, emise de mi
nistrul agriculturii, industriei aii-4 
mentare și apelor.

Art. 46. — Prezenta lege intră !n 
vigoare la 30 de zile de la data pu
blicării in Buletinul Oficial al Repu
blicii Socialiste România.

Art. 47. — Dispozițiile contrare 
prezentei legi, prevăzute în Decretul 
nr. 134/1954, privind protecția nucu
lui și valorificarea lemnului de nuc, 
publicat în Buletinul Oficial nr. 20 
din'29 aprilie 1954, Hotărirea Consi
liului de Miniștri nr. 305/1964, pri
vind unele măsuri pentru extinderea 
plantațiilor și creșterea producției 
de nuci, și valorificarea -rațională a 
lemnului de nuc, publicată in Colec-' 
ția de hotărîri și dispoziții ale Con
siliului de Miniștri nr. 23 din 2 iu
nie 1964, 'precum și orice alte dispo
ziții contrare, se abrogă.

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. D 

cordată și a asigurat că se va stră
dui ca. împreună cu ceilalți tovarăși 
din Biroul Marii Adunări Naționale, 
cu SDrijinul tuturor deputaților să 
fie îndeplinite cu cinste obligațiile 
ce revin forului legislativ suprem al 
țării.

In continuarea lucrărilor, din însăr
cinarea Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și a Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste, deputatul Vasile Vilcu a 
propus alegerea In funcția de mem
bru' al Consiliului de Stat a tovară
șului Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, vice
președinte al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor ; Ma
rea Adunare Națională s-a declarat 
de acord cu această propunere și 
l-a ales in funcția de membru al 
Consiliului de Stat

Marea Adunare Națională a trecut 
apoi la dezbaterea unor importante 
proiecte de legi privind dezvoltarea 
pomiculturii. a pisciculturii și pes
cuitului, acte normative care se în
cadrează in ansamblul măsurilor în
treprinse de partid și stat pentru 
dezvoltarea multilaterală și armo

nioasă a agriculturii noastre socia
liste.

Atit expunerea de motive la aceste 
legi, prezentată din însărcinarea Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia. de deputatul Angelo Miculescu, 
ministrul agriculturii, industriei ali
mentare și apelor, raportul comisii
lor permanente ale M.A.N., care au 
examinat și avizat cele două proiec
te de legi supuse dezbaterii, înfăți
șate de deputatul Dumitru Coliu, 
președintele Comisiei pentru agricul
tură și silvicultură, cit și interven
țiile deputaților Adalbert Crișan, Du
mitru Petrescu, Cecilia Dițescu, Teo
dor Coman, Mihai Suder. Teodor 
Maghiar au subliniat că, prin pre
vederile lor, proiectele de legi asi
gură cadrul juridip necesar dezvol
tării acestor sectoare de producție 
ale agriculturii, in concordanță cu 
politica partidului și statului nostru 
de valorificare superioară a tuturor 
resurselor țării. In dezbateri s-a re
levat, de asemenea, că adoptarea 
reglementărilor supuse examinării 
ilustrează consecvența cu care se în
făptuiește sarcina trasată de Congre
sul al X-lea și de Conferința Națio
nală din iulie 1972 de a asigura des
fășurarea pe baza legilor a activi
tăților din toate domeniile vieții e- 
conomice și sociale.

Prevederile primului proiect de 
lege stabilesc atribuțiile și răspun
derile tuturor factorilor chemați să 
contribuie la soluționarea în cele 
mai bune condiții a multiplelor 
probleme pe care le ridică extinde
rea pomiculturii in țara noastră, 
păstrarea și dezvoltarea continuă a 
acestui important patrimoniu al eco
nomiei naționale in seopui produce
rii de fructe in cantități tot mal 
mari, din cele mai valoroase soiuri, 
pentru asigurarea satisfacerii cerin
țelor populației, cit și ale industriei 
prelucrătoare și exportului.

In ce privește prevederile proiec
tului de lege privind piscicultura și 
pescuitul, s-a arătat că țin seama 
de condițiile existente in etapa ac
tuală. de ponderea sporită pe care 
trebuie s-o albă această ramură In 
ansamblul economiei naționale. Au 
fost subliniate, în mod deosebit, pre
vederile referitoare la obligativitatea 
Identificării și amenajării pentru 
piscicultura a terenurilor care se 
pretează acestui scop șl nu pot fi 
utilizate economic pentru producția 
agricolă, la măsurile privind folo
sirea intensivă a bazinelor piscicole 
existente, la asigurarea condițiilor 
pentru creșterea unor 6pecil valo
roase de pești. Dezbaterile au rele
vat că proiectul de lege creează ca

drul organizatoric adecvat Înfăptui
rii, intr-o concepție unitară, a po
liticii de dezvoltare și exploatare a 
fondului piscicol al țării.

Apreciind că, prin conținutul lor, 
proiectele corespund scopurilor pen
tru care au fost elaborate. Marea 
Adunare Națională a adoptat, cu u- 
nele amendamente, Legea pomicul
turii și Legea privind piscicultura și 
pescuitul.

In ședința de după-amiază, Marea 
Adunare Națională a luat in dezba
tere proiectul legii drumurilor, pre
zentat, din însărcinarea guvernului, 
de Traian Dudaș, ministrul transpor
turilor și telecomunicațiilor. Pre
ședintele Comisiei pentru industrie, 
construcții și transporturi a M.A.N.", 
Alexandru Sencovici, a expus ra
portul comisiilor permanente care au 
dezbătut și avizat proiectul de lege.

Expunerea. raportul comisiilor, 
intervențiile deputaților Gheor
ghe Blaj, Vasile Daju și Komi- 
ves Antoniu au relevat principiile de 
bază ale proiectului legii drumurilor 
In care se reflectă o nouă concepție 
privind dezvoltarea, exploatarea și 
administrarea într-un mod unitar a 
Întregii rețele de drumuri a țării, 
constituind un instrument legislativ 
de o importanță deosebită pentru sa
tisfacerea cerințelor de transport ru

tier ale economiei naționale și ale 
populației. Ținind seama de impor
tanța deosebită a drumurilor pentru 
toate ramurile economiei naționale, 
se prevede ca, in viitor, dezvoltare^ 
și sistematizarea întregii rețele de 
drumuri să se realizeze pe bază de 
studii, prognoze și programe funda
mentate pe cunoașterea temeinică a 
volumului de transporturi rutiere, in 
concordanță cu cerințele economiei 
naționale și ale populației, precum 
și cu necesitatea valorificării superi
oare a resurselor materiale de pe 
întreg teritoriul țării.

Supus votului. Marea Adunare Na
țională a aprobat în unanimitate 
proiectul legii drumurilor.

In încheierea ordinii de zi. secre
tarul Consiliului de Stat. Constantin 
Stătcscu, a supus spre adoptare, ca 
legi, decretele cuprinzind norme cu 
putere de lege emise, în conformi
tate cu prevederile Constituției’, după 
sesiunea a Xl-a a Marii Adunări 
Naționale.

Dintre acestea au fost menționate, 
in mod special, recentele acte ale 
Consiliului de Stat, privind majo
rarea cu începere de la 1 august 
1974, a retribuției personalului din 
unele ramuri și sectoare de activi
tate, a soldelor și retribuțiilor mili
tarilor, a venitului garantat ce ae 

asigură membrilor cooperativelor a- 
gricole de producție, precum și de
cretul privind majorarea, incepind 
cu anul școlar 1974/1975, a burselor 
studenților. După cum este cunoscut, 
aceste decrete au fost adoptate in 
baza Hotăririi Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român din 13 iunie 1974 
cu privire la majorarea eșalonată, 
pe ramurii și activități, a retribuției 
oamenilor muncii, hotărire care dă 
expresie politicii permanente a parti
dului de ridicare continuă a nive
lului de trai al poporului. Primite 
cu profundă satisfacție de oamenii 
muncii, angajați' plenar în înfăptui
rea programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te, măsurile adoptate asigură o creș
tere de circa 23 miliarde de lei anu
al a veniturilor unor largi categorii 
ale populației, precum și o propor
ție judicioasă între venitul minim 
și cel maxim, prin creșterea mai ac
centuată a veniturilor mici. în con
cordanță cu principiile echității so
cialiste promovate consecvent în În
treaga activitate a partidului.

O altă categorie de acte normative 
supuse Marii Adunări Naționale, e- 
laborate in spiritul hotăririlor adop
tate de Conferința Națională a Par
tidului Comunist Român din iulie 

1972 și de Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
din februarie-martie 1973, se referă 
Ia stabilirea unor structuri organiza
torice și funcționale adecvate, in ve
derea perfecționării activității tutu
ror organizațiilor socialiste, precum 
și pentru o mai judicioasă utilizare 
a cadrelor de specialiști.

Alte decrete, Înaintate spre adop
tare. ca legi, au ca obiect asigurarea 
condițiilor necesare consolidării eco- 
nomico-organizatorice a cooperative
lor agricole de producție, dezvoltă
rii și modernizării continue a agri
culturii socialiste, sporirii contribu
ției acesteia la progresul economiei 
naționale ; dezvoltarea cercetării 
științifice și invățămintului ; înfăp
tuirea politicii partidului și statului 
privind sistematizarea, actualizarea 
și perfecționarea normelor juridice, 
întărirea legalității șl ordinii de 
drept socialiste.

După raportul comisiilor perma
nente, prezentat de către deputatul 
Traian Ionașcu, președintele Comi
siei juridice a M.A.N., înaltul for 
legislativ a adoptat ca legi toate de
cretele înaintate Marii Adunări Na
ționale.

Ordineet de zi fiind epuizată, pre
ședintele M.A.N. a declarat închise 
lucrările sesiunii.

(Agerpres)



SClNTEIA — simbatd 27 iulie 1974 PAGINA 3

A TRAI MAI BINE ÎNSEAMNĂ A MUNCI MAI BINE!
este convingerea îndreptățită a oamenilor muncii care străbate

mesajele adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, C. C. al P. C R.
în numele eadrelor didactice, al 

tineretului studios din întreaga 
tară, vă exprimăm dumneavoastră 
personal, mult stimate tovarășe 
Ceaușescu, Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și gu
vernului, cea mai profundă recu
noștință pentru recentele măsuri 
privind majorarea retribuției învă
țătorilor. creșterea bursei studen
ților. ca și pentru celelalte măsuri 
privind majorarea retribuției oa
menilor muncii.

Creșterea substanțială a retribu
it?1. Învățătorilor incă din primul 
an de muncă, sporirea sumelor *-  
locate burselor studenților consti
tuie dovezi grăitoare ale grijii per
manente pe care o manifestați 
dumneavoastră, conducerea parti
dului, pentru crearea condițiilor din 
ce in cc mai bune de muncă și 
studiu tineretului, ca și slujitorilor 
școlii, pentru ca viața întregului 
nostru popor să fie. de la un an 
la altul, tot mai bogată, tot mai 
luminoasă.

Sintem profund convinși că ex
primăm gindurile și năzuințele e- 
ducatoarelor, învățătorilor, profeso
rilor. tuturor cadrelor didactice, ti
neretului care învață in școli și 
instituții de invățămînl superior 
de a se angaja și cu acest prilej 
să muncească cu dăruire, cu toata 
priceperea și stăruința lor pentru 
pregătirea cit mai temeinică știin
țifică. profesională și ideologică a 
elevilor si studenților, p? măsura 
cerințelor dezvoltării economice și 
sociale a patriei, pentru continua 
dezvoltare și perfecționare a școlii, 
pentru ridicarea continuă a nivelu
lui invățâmintului și legarea lui 
«trinsă cu cerințele practicii, pen

Părtași, prin muncă, la prosperitatea patriei. Mi- 
n»rii de la Lupeni nu-și cruță eforturile ca să scoată din subteran „la 
zi" cit mai mult cărbune peste plan : prevederile noului decret ne 
însuflețesc in și mai mare măsură. Noi știm că bunăstarea se reali
zează — aici, in Valea Jiului — sporind continuu producția de cărbune. 
Sectorul IV. în care lucrez, a dat peste plan, in actualul cincinal, mai 
mult de 30 000 tone de cărbune cocsificabil. Ne-am propus ca oină la 23 
August să extragem suplimentar peste 20 000 tone de cărbune. Par- 
ticipind din plin, fiecare dintre noi. la dezvoltarea multilaterală a so
cietății noastre socialiste, participăm, in fapt, la creșterea nivelului 
no<tru de trai. (\lexe FURDUI, secretarul comitetului de partid din 
sectorul IV E.M. Lupeni).

tru înfăptuirea întregii politici In
terne și externe a Partidului Co
munist Român, pentru realizarea 
programului de dezvoltare multila
terală economică și socială a Româ
niei. Semnează : Consiliul de con
ducere al Ministerului Educației șl 
Invățâmintului.

Grija permanentă a oartidului 
și statului nostru, a dumneavoas
tră personal, iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. pe care 
o purtați clasei noastre muncitoa
re întregului popor, constituie si 
pentru colectivul de muncă al 
Centralei de transporturi auto — 
se spune in telegrama acestui co
lectiv — un nou imbold, ca alături 
de ceilalți oameni ai muncii. să 
ne aducem o contribuție activă la 
dezvoltarea multilaterală a patriei 
noastre. Vă asigurăm că ne vom 
strădui să răspundem acestei 
griji printr-o activitate susținută, 
plină de răspundere, pentru a ne 
îndeplini și depăși angajamentele 
pe care ni le-am luat in vederea 
intimpinării mărețelor evenimente 
din acest an, cea de-a XXX-a a- 
niversare a eliberării patriei și 
Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român.

Colectivul de muncă al Șantie
rului naval Oltenița se anga
jează să răspundă măsurilor luate 
de către conducerea de partid, ac- 
ționind cu toată hotârirea, punind 
întregul său spirit de inițiativă, 
pasiune și pricepere pentru reali
zarea sarcinilor din actualul plan 
cincinal, iar în cinstea marilor e- 
venimente ce vor avea loc in via
ța partidului și statului nostru — 
sărbătorirea celei de-a XXX-a a- 
niversări a eliberării patriei și Con
gresul al XI-lea al P.C.R. — să 
obțină rezultate deosebite.

Sintem angajați ferm — se soune 
în telegrama muncitorilor de la 
întreprindere*  de construcții din 
prefabricate de beton București — 
in realizarea cincinalului înainte 
de termen. In frunte cu comuniș
tii. Întregul nostru colectiv de 
muncă si el beneficiar, de la 1 au
gust 1974. al majorării retribuției, 
este ferm hotărit de a răspunde 
prin noi fapte grijii partidului si 
statului nostru. în acest an vom 
realiza o producție globală supli
mentară de peste 15 milioane lei 

fată de ol*n  și angajamentele «su
mate. vom realiza «i preda la be
neficiari 120 apartamente peste 
plan si vom realiza beneficii su
plimentare in valoare de peste 5 
milioane lei. De asemenea, ne an
gajăm ca prin eforturile conjugate 
ale Întregului colectiv de muncă 
să realizăm cincinalul In 4 ani *i  
cinci luni.

Muncitorii, tehnicienii si inginerii 
din cadrul întreprinderii de piese 
turnate Cimplna, obiectiv nou 
construit, au luat cunoștință cu 
deosebită satisfacție de apariția 
decretului pentru majorarea retri
buției personalului din unele ra
muri si sectoare de activitate — se 
arată in telegrama acestui colectiv. 
Cu acest prilej, colectivul întreprin
derii se angajează ca. prin eforturi 
susținute, să reducă cu un an de 
zile termenele de punere în func
țiune a liniilor I și II oțel, să atin
gă parametrii proiectați la liniile 
III—IV puse in funcțiune ; să re
ducă cheltuielile materiale și să 
întărească disciplina in muncă.

în telegrama colectivului de 
muncitori, ingineri si tehnicieni de 
la Trustul de construcții — montaje 
Prahova se arată : înțelegem să 
răspundem grijii permanente pe 
care conducerea partidului o poartă 
constructorilor și întregului nostru 
popor, prin sporirea eforturilor, or
ganizarea mai bună și mai eficien
tă a muncii pe șantiere, scurtarea 
duratei de execuție a blocurilor 
de locuințe și a obiectivelor social- 
culturale. ridicind continuu calita
tea și cantitatea producției, incit 
rezultatele ce le vom obține să 

ducă la Îndeplinirea planului cinci
nal in 4 ani și jumătate.

In cinstea celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei și in 
intimpinarea celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, constructorii de pe șantie
re. in frunte cu comuniștii, vor 
realiza o producție de 4 milioane 
lei peste plan, vor preda înainte de 
datele contractuale peste 600 de 
apartamente și vor devansa cu 30 
de zile termenul de dare în folo- 
.'intâ a spitalului cu 700 de locuri 
din Ploiești.

Vă informăm. mult stimate 
tovarășe secretar general. că 
întregul colectiv al întreprin
derii de stofe din Brașov — 
se spune in telegrama adresată de_ 
colectivul de aici — intimpină re
centa hotărire cu depășiri sub
stanțiale ale angajamentelor. în
treprinderea noastră fiind in avans 
cu 2 luni și jumătate față de pre
vederile planului cincinal, și 
avind garanția realizării lui in 
patru ani și jumătate. Prin pune
rea in funcțiune înainte de termen 
a unor capacități de producție, ne 
angajăm ca pină la sfirșitul aces
tui an să realizăm suplimentar 
tesaturi in valoare de 3 milioane 
lei. sporind astfel angajamentul 
nostru anual de la 4 milioane la 
7 milioane lei producție peste 
plan.

Noi vedem în măsura luată pen
tru majorarea retribuției in ramu
ra industriei materialelor de con
strucții o nouă dovadă a grijii 
deosebite pe care partidul și șta- 
tul nostru o acordă oamenilor 
muncii — se spune in telegrama 
muncitorilor. Inginerilor, tehnicie
nilor și funcționarilor întreprinderii 

Angajament studențesc. AProa»e 10(1 mtrabril ,am|- 
lîei noastre beneficiem de majorarea retribuției : tatăl meu. care este 
ofițer, sora mea — studentă la Facultatea de farmacie — și eu — stu
dentă la Facultatea de merceologie a Academici de studii economice. 
Majorarea burselor noastre studențești reprezintă in fapt un avans pe 
care societatea ni-1 oferă pentru a învăța conștiincios, pentru a ne 
pregăti temeinic ia domeniul de studiu ales, pentru a deveni specia
liști de nădejde ai țării. Și nu beneficiem numai de burse. Avem la 
dispoziție. gratuit, săli de cursuri, laboratoare, ateliere, biblioteci. La 
terminarea facultății vom merge să lucrăm acolo unde vom fi repar
tizați. cu conștiința că îndeplinim o datorie de onoare fată de orin- 
duirea noastră atit de generoasă cu tineretul. (Constanța ALEXAN
DRU. studentă in anul I. Facultatea de merceologie din Academia de 
studii economice).

de prefabricata „Progresul” din 
București.

Colectivul nostru de muncă, in 
frunte cu comuniștii, este ferm ho
tărit să se situeze la înălțimea 
sarcinilor mari și complexe ce ii 
revin, să dea șantierelor patriei 
noastre prefabricate pentru locuin
țe. construcții industriale, agrozo
otehnice mai multe, de mai bună 
calitate și la un preț de cost cit 
mai scăzut.

Ne angajăm, mult stimate tova
rășe secretar general, să dăm peste 
plan prefabricate reprezentind
2 000 mc. onorindu-ne cuvintul dat 
— cincinalul in patru ani *i  jumă
tate.

în numele tuturor cooperatorilor, 
comitetul de partid si consiliul de 
conducere ale C.A.P. „Progresul'' 
Urlați sc angajează : să depună în
tregul lor efort și spirit de iniția
tivă. întreaga pricepere și pasiune 
pentru identificarea de noi resurse 
care să ducă la folosirea mai bună 
a fondului funciar și a mijloacelor 
materiale ale cooperativei, in ve
derea creșterii suplimentare a pro
ducțiilor agricole și animaliere.

Pe baza inițiativelor „Fiecare 
fermă agricolă — o unitate de pro
ducție model" și „Nici un petic 
de pămint nefolosit". se arată in 
scrisoare, ne angajăm să ob
ținem in cinstea celor două 
mari evenimente — a XXX-a ani
versare a eliberării patriei și Con
gresul al XI-lea al partidului — 
cel puțin 3 000 kg griu la hectar,
3 300 kg orz. 4 300 kg porumb boa
be. 9 000 kg struguri, peste 40 tone 
legume si altele, care vor duce la 
obținerea unei producții globale in 
valoare de 15 milioane lei, cu 2.5 
milioane lei mai mult decit preve
derile inițiale.

Ne angajăm — se spune în tele
grama colectivului de muncă al 
Combinatului petrochimic Brazi — 
să valorificăm mai bine materiile 
prime supuse prelucrării, să obți
nem produse cu un înalt grad de 
competitivitate, care să asigure in 
acest an un beneficiu suplimentar 
de peste 60 milioane lei.

Din telegrama comuniștilor si ce
lorlalți oameni ai muncii de la Re
gionala de căi ferate București : 
Vom realiza integral sarcinile pro
prii de transport pe 1974. fără res
tanțe. cu preluarea la transport a 
Întregii producții industriale si a- 
gricole realizate si prezentate de 
beneficiari. în acest sens ne vom 
intensifica eforturile pentru lichi
darea imobilizărilor de mijloace de 
transport in locomotive si vagoane, 
creșterea gradului de mecanizare * 
operațiunilor de intărcate-descâr- 
care, întreținerea corespunzătoare a 
parcului mijloacelor de transport, 
concomitent cu sporirea productivi
tății muncii, reducerea consumuri
lor specifice de combustibili, ener
gie și materiale, ceea ce va con
duce la realizarea si depășirea an
gajamentului luat in cinstea celor 
două mari evenimente din acest an. 
de a obține peste plan beneficii in 
,valoare de 4.5 milioane lei.

Colectivul de muncă al întreprin
derii noastre iși suplimentează an
gajamentele asumate in întrecerea 
socialistă cu 700 000 lei la valoarea 
producției globale. 50 000 lei 
valută livrări la export. 300 000 lei 
beneficii peste plan, se arată în te
legrama colectivului de muncitori, 
tehnicieni si ingineri de la între
prinderea „INTEX"--PăuleștL

Cooperatorii din Gherghița. jude
țul Prahova, se angajează : să mo
bilizeze întreaga forță de muncă 
de care dispun In vederea execu
tării la timp și de bună calitate « 
tuturor lucrărilor agricole, stringe- 
rea la timp și fără pierderi a re
coltelor. Prin aceasta asigurăm 
conducerea de partid șl de stat că 
eforturile ce le vom depune — se 
precizează mai departe în telegra
mă — vor fi concretizate In obți
nerea unei producții globale supli
mentare in valoare de 5 000 000 lei.

Vom obțin» peste plan 500 kg. 
porumb boabe la ha, 10 t. sfeclă de 
zahăr la ha. 200 kg. floarea-soare- 
lui la ha ți 800 litri lapte pe cap 
de vacă furajată, iar din sectorul 
industrial și prestări de servicii 
1 000 000 lei. Astfel, vom putea li
vra la fondul de stat peste plan 
cantitatea de 500 tone porumb, 
3.300 tone sfeclă de zahăr, 36 tone 
floatea-soarelui, 500 tone legume 
li 1 000 hl lapte. Ca urmare, veni
turile membrilor cooperatori vor 

„Voi depăși norma cu 20 la sută". Am 22 de ,nl 
lucrez în fabrică din ianuarie 1971, avind o retribuție tarifară lunară 
corespunzătoare categoriei I nivel bază, adică 1 051 lei. Ca toți tova
rășii mei de muncă, m-am bucurat aflind că. de la 1 august, noi. cei 
care lucrăm in industria textilă, vom beneficia de o majorare însem
nată a retribuției tarifare. In cazul meu este vorba de un spor sub
stanțial, care se ridică lunar la 336 lei ; într-un an voi primi in plus 
3 700 lei — adică aproape trei retribuții și jumătate mai mult față de 
nivelul actual. In ce mă privește, mă angajez ca la cele 4 mașini de 
tricotat la care lucrez să obțin zilnic o depășire a normei de 20 la 
sută, realizind in același timp numai tricotaje de calitate superioară. 
(Florie*  ZĂBAVA, muncitoare — fabrica de tricotaje „ZIMBRUL"- 
Suceava).

crește cu 15 la iută față de cel« 
planificate.

în telegrama colectivului de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
din întreprinderea mecanică de 
material rulant Bucurcștl-TrlaJ se 
spune printre altele : Vă asigurăm, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că întregul nostru co
lectiv, in frunte cu comuniștii, va 
depune toate eforturile in direcția 
creșterii eficienței întregii activi
tăți economice, iși va onora anga
jamentele asumate in întrecerea 
socialistă de a realiza actualul cin
cinal in 4 ani și 3 luni.

Sporire*  cuantumului burselor 
studențești — se spune, printre al
tele, in telegrama Consiliului 
U.A.S.C.R. din Institutul politehnic 
București — constituie pentru noi 
un nou și mobilizator imbold in ri
dicarea pe noi trepte a pregătirii 
profesionale și politice, conștienți 
fiind că ne vom aduce astfel a- 
portul la aplicarea în practică a 
vastului program de perfecționare 
a invățâmintului. la procesul de in
tegrare a acestuia cu cercetarea si 
producția. Dorim să vă an

Cuvîntul unul om cu 1 000 de copii. Bucuria m 
față de noile măsuri privind majorarea retribuției bănești se alătură 
celei trăite cu prilejul Zilei învățătorului, cind mi s-a acordat o gra
dație de meri'. Mă aflu in pragul celui de-al 40-lea an de cind lucrez 
in frumoasa și nobila profesie de dascăl. La chemarea partidului, pro
fesorii, învățătorii, toate cadrele didactice se simt mobilizați din plin 
la opera d° educație comunistă, patriotică a tineretului. Ca dascăl 
într-o ș'oală marc, cu peste 1 000 de elevi, voi face totul pentru a-mi 
educa elevii ca pe pronriii mei copii, inxuflindu-le pasiunea pentru 
fnune-i. dragest??. fierbinte față de patrie, popor și partid. (Traian 
DOEROTĂ. învățător Ia Școala generală nr. 4 Sibiu).

gurăm. stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom depune toate 
eforturile pentru îndeplinirea mă
rețului program al partidului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și. ca totdeau
na. și in acest an. cti adinei semni
ficații In istoria României socialis
te, vom fi in măsură să raportăm 
cu fruntea sus îndeplinirea exem
plară * tuturor sarcinilor care ne 
revin. ✓

Ne angajăm — se arătă în tele
grama colectivului de muncă al 
întreprinderii geologice dc pros
pecțiuni pentru substanțe minerale 
solide — ca prin întărirea ordinii 
și disciplinei In producție, gospo
dărirea cu eficiență maximă a bu
nurilor materiale ale Întreprinderii, 
creșterea productivității muncii și 
utilizarea unor metode moderne 
de cercetare geologică să cinstim 
cele două evenimente care însufle
țesc intregul nostru popor — a 
XXX-a aniversare a eliberării pa- 
triei și Congresul al XI-lea al 
partidului — prin realizarea pină 
la data de 23 August a angajamen
telor asumate pentru Întreg anul 
1974.

Animați de dorința sinceră de * 
ne aduce contribuția la măreața 
operă de construire a societății so
cialist? multilateral dezvoltate, scriu 
texfiliștli întreprinderii de stofe 
fine „Dorobanțul" din Ploiești, 
ne vom înzeci eforturile In Întrea
ga activitate de producție, expri

m!ndu-ne hotărîrea fermă de a de
păși angajamentele anuale asuma
te în întrecerea socialistă cu 100 
tone fire și 80 mii mp țesături fi
nite tip lină pieptănată.

Colectivul nostru de muncă — 
se 6pune In telegrama adresată 
d? muncitorii, inginerii șl teh
nicienii din întreprinderea textilă 
„Dunăreană" Giurgiu — este ferm 
hotărit să se situeze la înăl- 

Retribuția tarifară lunară, 
la nivel de bază, a maiștrilor
METALURGIE FEROASĂ A

ti mea sarcinilor mari si com
plexe ce ne revin și mulțumim din 
toată inima conducerii partidului, 
dumneavoastră personal, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
pentru grija ce ne-o purtați in ve
derea creșterii prosperității și bu
năstării întregului popor.

în textul telegramei adresate de 
către colectivul întreprinderii de 
construcții-monfaj nr. 4 București, 
se spune printre altele : Producă
tori de bunuri materiale, noi. con
structorii. sintem hotăriți să acțio
nam cu însuflețire pentru realiza
rea planului cincinal in patru ani 
și jumătate. Efortul nostru va fi 
îndreptat spre folosirea integrală a 
capacităților de producție, snorirea 
productivității muncii, reducerea 
cheltuielilor de producție, asigura
rea unei înalte eficie'nțe economice.

Raportăm conducerii de partid că 
In cinstea aniversării a 30 de 
ani de la eliberarea patriei, co
lectivul întreprinderii noastre va 
realiza cu 40 de zile Inainle 
de termen un număr de 200 apar
tamente, iar in cinstea Congresului 
al XI-lea al P.C.R. vom realiza 
planul de producție și angajamen
tele asumate pe anul 1974r

Retribuția tarifară lunară, 
la nivel de bază, a maiștrilor

TEXTILE

Au mai trimis telegrame: 
întreprinderea de cauciuc Tehni
ca nouă din București, întreprin
derea de ață șl filatură Odorhciul 
Secuiesc, Comisia inginerilor șl teh
nicienilor de la Combinatul petro
chimic Pitești, Exploatarea»minieră 
Filipeștii de Pădure. Uzina de re
parații București, Industria iutei 
București, Exploatarea minieră Lu
peni. Combinatul chimic Craiova. 
Centrul universitar Timișoara. In
spectoratul municipiului București 
*1 Ministerului de Interne, Comite
tul Uniunii sindicatelor din între
prinderile industriei ușoare. între
prinderea metalurgică Buzău, între
prinderea „Tinâra gardă" Bucu
rești. Exoloatarea minieră Aniroa- 
sa, C.A.P. „Unirea", comuna Bîrla, 
jud. Argeș. întreprinderea „IN'OX", 
Comandamentul trupelor de gră
niceri, C.A.P. Măgurele, sector 6 
București. întreprinderea „Munca 
texti’ă'*  București, Întreprinderea 
,.Vulcan“-București, Întreprinderea 
de comerț exterior „ARPIMEX", 
Comandamentul marinei militare, 
întreprinderea mecanică de utilaj 
tehnologic Buzău, S.M.A. Titu. 
Șantierul naval Giurgiu, Platforma 
termocentralei Rovinari. Combina
tul siderurgic Reșița, Combinatul 
siderurgic Hunedoara. întreprinde
rea dc utilaj petrolier Tirgovișfe, 
întreprinderea ..1 Mai‘‘-Ploiești. A- 
sociația studenților comuniști din 
Institutul de petrol și gaze Ploiești, 
Centrala de construcții căi ferate. 
Fabrica de chibrituri București, 
Centrala industrială siderurgică. în
treprinderea de distribuirea ener
giei electrice București. *î)epoul  de 
locomotive C.F.R. Brașov, precum 
și numeroase alte colective de oa
meni ai muncii.

Gata oricînd de strajă patriei. Fac par,e din generați» 
ofițerilor tineri ai armatei noastre populare. Văd in măsurile luate 
pentru majorarea soldelor o noua exoresie a grijii partidului, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. față de armată, față de cadrele ei, 
grijă pe care am simțit-o de cind am îmbrăcat haina militară.

Peste puțin timp voi avea un copil. Pentru soția mea și pentru 
mine aceasta constituie o mare bucurie. Știm că il vohi putea crește 
in condiții dintre cele mai bune.

îmi iau angajamentul in fața comandantului suprem al forțelor 
armate, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca, alături de ceilalți militari, 
să-mi consacru întreaga energie și putere de muncă pentru intărirea 
capacității de luptă a unității, potrivit misiunii nobile incredințate ar
matei noastre — apărarea cuceririlor revoluționare ale Doporului. Voi 
face totul ca plutonul pe care il comand să obțină titlul de subuni
tate de frunte. (Locotenent Ion DREPTATE).

J
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FAPTULI 
DIVERS! 
Mulțumire !

O scrisoare emoționantă am | 
primit ieri la redacție semnată . 
de un bătrin pensionar, L. la- I 
cob. din Bistrița, strada Vasile I 
Lupu 42. Povcstindu-ne că a in- • 
trat într-o cofetărie să cumpere 1 
o „sorbitură de răcoritoare", ne I 
împărtășește mihnirea care l-a I 
cuprins cind a văzut că n-are ■ 
cu ce plăti. Întrucit pierduse I 
pe stradă portmoneul cu acte și I 
cu toți cei 1 250 lei din cl. ■ 
„M-am duc acasă tare Bmărit. I 
Si. cum stăm eu așa. scotocin- I 
du-mi mintea pc unde l-aș fi I 
putut Pierde. mă pomenesc ■ 
cu un milițian la ușă. Cind I 
mi-am văzut portmoneul. și I 
actele, si bănuții, mai sa 
nu-mi vină să cred. Mi-a I 
sous că au fost găsiți de Emil I 
C-a dar și Pavel Dohotar. doi ti- ’ 
neri din Bistrița. Tare mult I 
v-as ruga aă le dați numele la I 
ziar, cu un cuvint de mulțumire | 
venit de la bătrânețe către ti- . 
perete* *.

• Turnurile din Navarone : SA
LA PALATULUI (seria de bilete 
5147) — 19. PATRIA — 9; 12,30; 
16; 19.30, CASA FILMULUI — 10; 
13.30; 19.
• Urmărește-mă!: SCALA — 1.15; 
11.30; 14; 16.30; 19: 21.15. CAPI
TOL - 9.30: 11.45; 14: 16,15; 18.30) 
20,45. la grădină — 20.15.
• De bună voie șl nesilit de ni
meni : CENTRAL — 9.15; 11,30;
1.1.45: 16; 18.43; 20,30.
• Vandana : BUCUREȘTI — 9; 
12,30; 16: 19,30, la grădină — 20.15, 
VICTORIA — 9: 12.15: 15.45; 19.15, 
MODERN — 9: 12: 16: 19. la gră
dină — 20.15. GRADINA DINAMO
— 20.15, GRADINA LUCEAFĂRUL
— 20.15.
• Păcală : LUMINA — 2; 121
16; 19.
• Cleopatra : FESTIVAL — 9.30;
15: 19. la grădină — 20. FAVO
RIT — 9.30; 15: 19.
• Tara lut Sannikov : GIULEȘTI
— 15.30; 18: 20.15.
• Duel pe autostradă : FERO
VIAR — 9; 11.15: 13.30: 15.45;
18.15; 20,30. MELODIA — 9: 11.15; 
13,30: 16: 18,15; 20,30, GLORIA — 
9; 11.15; 13,30: 19.
• Asediul : GLORIA — 16.30.
• Valea : VITAN — 13,30; 17.45; 
20.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45.
• Cat Ballou : DOINA — 11; 13.15; 
15.45; 18: 20,15.
• Joe Limonadâ i BUZESTI —

ții nu s-a mai lucrat niciodată la 
noi — ne spunea președintele co
operativei, Vaier Ferenți. Nu este 
chip să lucrăm citeva ore, că și 
vine ploaia peste noi". Aici, și pre
tutindeni, in cooperativele agri
cole sătmărene și in întreprinderile 
agricole de stat, mii și mii de țărani 
și mecanizatori depun eforturi sus
ținute pentru a strlnge recolta de orz 
de pe o suprafață de 9 900 ha. „In 
aceste zile — ne informează ing. 
Vasile Marcu, director adjunct al di
recției agricole, au sosit șenile și 
roti de direcție din orezăriile din ju
dețele Brăila și Ialomița cu care au 
fost echipate 29 de combine „Glo
ria". Aceasta este singura modalita
te de a folosi forța mecanizată la 
recoltat in condițiile excesului de 
umiditate. S-au făcut demersuri 
pentru a se suplimenta dispozitivele 
cu șenile pentru combine".

Se cuvine remarcat efortul orga
nizatoric al unor conduceri de coo
perative menit să ducă la folosirea 
cu maximum de randament a com
binelor pe șenile. La cooperativa a- 
gricolă Păulești, bunăoară, alături de 
mecanizatorii de pe combine a fost 
Dus cite un cooperator priceput spre 
a ajuta la efectuarea unor manevre 
dificile, precum și la ridicarea ma
sei combinei si curățirea ei de bu
ruieni si paie ori de cite ori se în
fundă cutitul. De asemenea, pentru 
a se relansa cit mai rapid combinele 
în lan. remorcile in care se descarcă 
orzul din buncăre sint navetate din 
nou În tarlale cu un transport pe 
șahile. în remorci, cooperatorii ni
velează și vintură fără încetare or
zul umed spre a-1 aduce In condiții 
cit mai aproape de cele cerute de 
bazele de recepție.

Sute de cooperatori, tineri si vlrst- 
nicl, au intrat cu coasele in tarla
lele cu orz. Alte echipe de coopera
tori lucrează la săparea si adincirea 
rigolelor pentru scurgerea apelor din 
lanuri. In aceste condiții, multă ab
negație dovedesc cooperatorii din 
Petin. Ambud, Amați. Păulești, Doba. 
Botiz. Mădăraș, Sătmărel, Cără- 
seu și din alte unități.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteli*

O zicală 
ca o mănușă <

..Spune-mi cu cine te împrie- I 
tenești. ca să-ți spun cine ești*'.  ■ 
O zicală care se potrivește ca o I 
mănușă și pentru Petrică Gheor- I 
ghiu, de prin părțile Botoșanilor. 1 
care se oploșise prin Arad, In I 
căutarea unuia de-o teapă cu I 
el. cu care să „lucreze1* (citește : I 
să fure) cu mănuși, adică fără ■ 
urme. In aceeași zi, P.G. și-a I 
găsit r.u unul, ci doi amatori de I 
pt?tlogării — ștefan Bartha și 
Iosif LucacL Tustrei și-au făcut I 
rost de mănuși medicinale și au I 
Început să „opereze**  mai întii I 
prin mașini, după care și-au ■ 
mutat locul acțiunii prin locuin- I 
țele oamenilor. Prinși asupra | 
faptului și arestați, cei trei aș
teaptă Intervenția chirurgJcală I 
(citește penală), după care li se I 
va prescrie tratamentul adecvat. I 
Fârt mănuși. i

Plus sau 
minus ?

42 de stive de ol din Prahovo I 
ou fost vizitate zilele acestea | 
de lucrători din cadrul In- 
spectoratului județean al Mi- I 
nisterului de Interne. Obiectul I 
vizitei : verificarea modului in I 
care se înregistrează cașul. nr- i 
da. bnnza și. mai ales, mate- I 
ria primă — laptele. încă de la | 
primele vizite s-a constatai pre- 
cum că ..materia primă" exis- I 
tentă in realitate (In plus} nu I 
corespunde cu cea din eviden- • 
te (in minus). Și astfel a ieșit I 
(n... evidentă că tn scripte nu I 
fusese inregi'lrată o cantitate | 
de lapte in valoare de 98 773 lei. . 
Evident că plusurile s-au sol- I 
dat cu minusuri sub formă de I 
amenzi din buzunarele ciobani- I 
lor. Prea o făcuseră de oaie. ■

Raliu 
primejdios

Proaspăt proprietar al autotu- I 
rismului 1—BN—1 647. Dumitru | 
Burduhosu. din comuna Lcșu 
(Bistrif-a-Năsăud). s-o urcat ia I 
volan și a pornit nerăbdător in I 
prima cursă de încercare. Că I 
s-a urcat la volan ți că era ■ 
nerăbdător, lucrul este explicabil. I 
Inexplicabilă (ți condamnabilă) | 
este insă nesăbuința lui de a 
conduce mașina in stare de e- I 
brietate fi incă fără permis de I 
conducere. Devenit un reai pe- 1 
ricol pentru pietoni și celelal- I 
te autovehicule intilnite in cale. I 
D. B. a fost interceptat la timp | 
de un echipai al serviciului cir- 
culație ți obligat si tracă pe | 
dreapta. Acum, aflat in cerce- I 
țări, nu se mai poate plimba 1 
nici măcar ea pieton.

Fulger 
la Zam

în puterea nopții, cerul bur- I 
dușit de nori a inceput să fie | 
brăzdat de fulgere orbitoare, . 
însoțite de tunete. Deodată, un I 
trăsnet s-a abătut peste un șo- I 
pron din gospodăria săteanului 1 
Trandafir Tehelean din Zam, I 
județul Hunedoara. Șopronul, I 
făcut din lemn și acoperit cu | 
paie, a inceput să ardă ca o . 
torță. Au sărit vecinii in aju- I 
tor, au venit pompierii. Cu toată I 
intervenția lor, patra vite afla
te in șopron au fost carboni
zate. Totodată, in acest incen
diu, iscat de descărcări electrice, 
și-a pierdut viața și fiul gazdei.

Haine 
pe „măsură" I

Stind pe o bancă Intr-un parc I 
din Constanta, Gheorghe Du- ] 
mitru, din Glodeanu-Silițtea, 
Buzău, se pomeni apostrofat de 1 
un individ :

— Ce cauți, mi, In pare la 
ora asta ?

— Ce, n-am vede ?
_  întoarce buzunarele ti scoa- I 

te toți banii pe care-i ai. .
— Cum, n-ci bani ? Atunci, | 

dezbracâ-te. Repede, că ma gră
besc. , r ,Și individul a dispărut cu I 
hainele lui G. D. Alertate, or- I 
panele de miliție au dovedit ■ 
— șt de data aceasta — o mere I 
operativitate in identificarea cu- J 
torului tilhdnei : un anume 
Barbu Vasile din comuna Sur- I 
dila-Găineasca, județul Brâ-.’a. I 
După dosarul care i xe intoc- • 
meste. ra avea parte tot de i 
haine. Vărgate.

Rubricfi redoctatâ de
Petre POPA

corespondenții „Scmieil"

r

. .Din nou • freamăt pe 
aleile >1 in marile pavi
lioane ale Complexului cx- 
pozițmnal din Piața Scin- 
Hii. Pe panouri, de la in
trarea In complex, se poate 
i . : ..I.Rl.N *74**.  I.» in an- 
gusț. aici ișl va deschide 
porțile „Expoziția realiză
rilor economici naționale — 
15*74",  aflată la cea de-a 
treia ediție.

EREN ’74 este, incontes
tabil. o cronică vie. suga
tivă. a istorici celor trei 
decenii de viață nouă a 
țării. Expoziția a fost ast
fel concepută, incit vizita
torul să poată comoara 
chipul tinăr al patriei cu 
imaginile de acum .30 de 
ani. cind poporul roman, 
condus do partidul comu
nist. s**  elibera pe sine și 
1st croia drum nou de is-

• 
civilizației și progresu
lui. In răstimpul celor '0 
de ani cc au trecut de la 
23 August 1(144. România a 
cunoscut profunde transfor
mări in toate domeniile 
vieții economice, sociale și 
culturale. Țara slab dez
volta j de odinioară, cu o 
economie dependentă de 
marile trusturi monopoliste, 
a parcurs o inlrcagâ epocă 
istorică. înscrisă pe traiec
toria fermâ a industriali
zării. România a devenit 
astăzi un stat socialist cu 
o industrie puternică și o 
agricultură în continuă în
florire. o țară care se dez
voltă accelerat spre « «e 
ridica la nivelul statelor 
avansate din punct de ve
dere economic.

Este elocvent că. in ul
timii .30 de ani. producția 
industrială a țării a crescut 
de 30 de ori ! România 
contemporană este, așadar, 
de .30 de ori mai puternică 
decit la începutul drumu
lui său ireversibil spre so
cialism și comunism. Toate 
demonstrează — și tot ce 
se vede la EREN '74 ara’ă 
pe viu — justețea politicii 
partidului de industrializa
re socialistă a țării, de o- 
rientare fermă a eforturi
lor poporului spre făuri
rea unei industrii puter
nice. moderne, echipate la 
nivelul tehnicii mondiale. 
Se vădesc, de asemenea, 
roadele politicii de făuri
re a unei baze tehnico-ma- 
teriale moderne pentru a- 
gricultura socialistă ; se 
știe, de altfel, că in acești 
ani au fost obținute cele

A APĂRUT:

„REVISTA ECONOMICĂ" - 6/^74
Numărul revistei se deschide cu 

editorialul ..Majorarea generală a 
retribuțiilor — grăitoare manifes
tare a grijii fată de om". La ru
brica . 2 ANI DE LA CONFERIN
ȚA NAȚIONALA A P.C.R. se pu
blică articolul „România pe drumul 
creării unei economii moderne de 
înaltă eficiență, al făuririi civiliza
ției socialiste si comuniste. Perfec
ționarea continuă a conducerii si 
organizării vieții economice (dr. 
MARIA POPESCU). In cadrul ru
bricii : ECONOMIE NAȚIONALA, 
revista prezintă articolele : ..Efici
ență economică sporită prin orga
nizarea activității in mari unități'*  
(EMIL CIOFLAN) : „Agricultura 
românească angajată in realizarea 
progresului pentru dezvoltarea pro
ducției de libre vegetale. Extinde
rea culturii plantelor textile" (nrof. 
dr. NICOLAE ȘTEFAN) ; „Produc
ția inului poate spori fără chel
tuieli suplimentare" (ION MA
NEA) ; Sinteze — Analize : „Creș
terea productivității muncii — im
perativ al dezvoltării : Principalul 
factor al dinamismului economic" 
(dr. VASILE M. POPESCU) ; „Un 
Instrument dc mare eficientă eco
nomică : Programul de creștere a 
productivității muncii (dr. ing. 
CORNEL HIDOS) ; ..Cum acțio

DE LA
Tragerea la sorți pentru luna 

iulie a.c. a ciștigurilor la de
punerile De obligațiunile C.E.C. 
va avea lec la 31 iulie, ora 
16.00. in orașul Arad, la clubul 
întreprinderii textile. Cu această 
ocazie se vor acorda 5 917 ciști- 
guri in valoare de 5.7 milioane 
lei.

După tragerea la sorti a câș
tigurilor. Sucursala județeană

L.

J „ROMĂNIA-FILM" prezintă comedia ' 

j „URMĂREȘTE-MĂ!^ } 
î )■

ț Producție a studiourilor engleze. Scenariul : Peter ț 
ț Shaffer. Regia : Carol Reed. Cu : Mia Farrow, Topol, 
ț Michael Jayston, Margaret Rawlings ț

mal mari producții ■- 
gricole din istoria țării. 
Un puternic avint nu cu
noscut știința șl cultura, 
factori deosebit de impni> 
tanțl pentru progresul ori
cărei națiuni. Dezvoltarea e- 
conomiei naționale a creat 
condiții pentru creșterea 
continuă a bunăstării mate
riale șl spirituale a în
tregului popor.

...Reporterul a pătruns ’n 
aceste zile in incinta ex
poziției cu dorința de a-i 
invita pe cititori la o 
scurtă vizită „in avanpre
mieră**.  în fața ochilor se 
desfășoară parcă Întreaga

pe Întreg cuprinsul patriei 
îl dedică celor două mari 
evenimente ale Hnulul — 
împlinirea a trei decenii de 
la eliberarea țării de sub 
Jugul fascist și Congresul 
al Xl-lra al partidului.

F.REN *74  este, in primul 
Tind, o hartă sui-goneris a 
economici României socia
liste, (Aci expoziția oferă 
o incursiune in geografia 
economică a țării. Orr.șrlr 
patriei sint aici, laolaltă, in 
perimetrul celor opt hec
tare. Fiecare oraș, cu fizio
nomia sa industrială, este 
prezent In această vastă 
frescă a producției națio-

moderne, cu comandă pro
gram sau numerică, con
struite la Arad, la rulmen
ții ca o bijuterie de oțel, 
lucrați la Birlad sau Ale
xandria — o gamă variată 
dc produse vorbesc despre 
prolificitatea și priceperea 
profesională a muncitori
lor. inginerilor și tehnicie
nilor din aceste unități. Să 
ne amintim doar că, anul 
trocul, producția globală a 
Industriei construcțiilor de 
mașini a fost de 77 ori mal 
marc față de 1938. Politica 
științifică, dc dezvoltare 
prioritara a ramurii con
strucțiilor de mașini, acest

Mîndrie și Împliniri
„EREN ’74“

nale. București șl Galați, 
Brașov și Craiova. Ploiești 
și Reșița, Pitești și Sla
tina... se inșiruie aici, 
prin realizări do prestigiu, 
pe aceeași coordonată co
mună a progresului indus
trial. tehnic și științific.

Un grup dc tractoare ne 
Intimpină in fața clădirii 
centrale. Recunoaștem ma
sivele tipuri dc 180 CP pe 
șenile și cel de 35 CP. strâ- 
juind cu mindrie intiiul 
tractor de fabricație româ
nească I.A.R.-22, realizat 
tot de către constructorii 
brașoveni in primii ani de 
la eliberare. Intre acest 
inceput de drum al 
industrializării și prezen
ta masivă a mașinilor 
moderne este o distanță 
simbolică, străbătută pas 
cu pas, cu tenacitate și e- 
roism, de oamenii muncii 
din țara noastră.

Industria constructoare
de mașini și-a trimis soli 
din toate colțurile țării. De 
la complexele mașini de a-

(ară, cu tot ceea ce pro
duce ea mai bun și mal 
frumos, cu tot ceea ce 
o definește mai exact și ii 
exprimă mai lințpede per
sonalitatea, așezind-o la 
loc de cinste in concertul 
națiunilor lumii.

Pregătirile au intrat acum 
în faza finală. Expozanți, 
graficieni. arhitecți, în
treaga echipă care a con
tribuit la „punerea in 
scenă1* a acestui măreț 
spectacol al muncii, dau 
zor. Sub splendida cupolă 
din oțel și sticlă, ori sub 
necuprinsa cupolă a cerului 
liber, pc o suprafață totală 
de opt hectare, circa 675 
de întreprinderi din (ara 
noastră iși vor etala cele 
mai reprezentative creații 
productive. Bogăția roade
lor satelor, precum și a te
zaurului spiritualității po
porului nostru va fi. de a- 
semenea. prezentă. In total, 
circa 90 000 de exponate, 
tot atiți mesageri ai indus
triei, agriculturii, științei și 
culturii românești. 90 000 
de flori ale hărniciei și 
muncii, ale măiestriei și 
geniului creator ale po
porului. Un imens buchet 
al realizărilor constructive 
pe care oamenii muncii de

lezat și frezat, realizate de 
întreprinderea de mașini-
unelte și 
București. 
Diesel de 
rite de întreprinderea con
structoare de mașini din
Reșița ; de la strungurile

nează și este pusă in valoare re
lația de iuterconditionare : calita
tea normelor — productivitatea 
muncii- (PETRE FRUJINA) : „Fo- 
losirea acordului global in stimula
rea creșterii productivității" (L. 
ȚINTEA). In continuare, la ru
brica CONDUCERE ȘI ORGANI
ZARE, se publică „Dialog -R.E.» 
pe marginea anchetelor publicate 
privind perfecționarea cadrelor". 
Mai sint prezentate — la rubrica 
TEORII — IDEI, articolele : „Anul 
mondial al populației : Demografie 
si progres social" (EMIL MESA- 
ROȘ) : ..Puncte de vedere: Consi
derații privind conceptul de com
petitivitate economică internațio
nală" (prof. univ. dr. MIHAI PA- 
RALUȚA) ; „Școli — curente — e- 
conomiști : Critica teoriei echili
brului general" (A. A. POPPER). 
La rubrica ECONOMIE MONDIA
LA sint publicate articolele : ,.30 
de ani dc transformări socialiste in 
R. P. Polonă" (JAN GLOWCZYK) ; 
„Probleme valutar-financiare in
ternaționale la ora actuală**  (Dr. 
COSTIN KIRIȚESCU) : „Tendințe 
— conjuncturi Dosar : Productivi
tate si decalaje in agricultura ță
rilor capitaliste dezvoltate (DINU 
DRAGOMIRESCU) ; Piața mone
tară internațională.

C. E. C. )
C.E.C. Arad oferă participant!- I
lor un spectacol artistic susti- ’
nut de ansamblul folcloric „Doi- l
na Mureșului". <

Casa de Economii și Consem- ț
națiuni invită De deounâtorii i
din Arad. Drecum si De cei din ’
alte localități care au Dosibili- 
tatea să meargă in ziua resDec- i 
tivă la Arad, să participe la tra- ț 
gerea la 6orti a ciștigurilor. I

agregate din 
la motoarele 
4 000 CP. fău

i

pivot al industrializării so
cialiste, s-a concretizat 
în apariția pe harta ță
rii a unei bogate salbe de 
uzine. Ele aduc acum, in 
cadrul expoziției, dovada 
vie. palpabilă, a certitudi
nii și trâiniciei dinamismu
lui dezvoltării economiei 
naționale, a racordării a- 
cesteia la cerințele revolu
ției tehnico-șliințifice con
temporane.

Pavilionul industriei chi
mico. Zeci, de panouri în
fățișează istoria celei mai 
dinamice ramuri indus
triale. .300 de noi capaci
tăți cuprinse in mari și 
moderne unități la Craiova, 
Turnu-Măgurele, Pitești, 
Rimnicu-Vilcea. Sâvinești, 
București au fost puse in 
funcțiune in deceniul 
’60—'70. Cincinalul actual 
reprezintă eea mai impor
tantă etapă a dezvoltării 
chimiei românești — și a- 
ceasta in urma aplicării ho- 
târirilor Congreselor al 
IX-lea și al X-lca ale 
partidului, ale celor două 
Conferințe Naționale. In 
numai 3 zile se realizează 
întreaga producție a anului 
1950. Iar anul viilor, pro
ducția industriei chimice va 
crește de 129 de ori față de 
1950. Iată de ce, in „vitri

MERSUL RECOLTARE 
® Pină la 26 iulie, griul s-a strîns de pe 1 128 000 hectare • Secerișul se extinde și 
in zonele din centrul și nordul țării • Pretutindeni, ritmul recoltării trebuie intensificat

Din datele centralizate la ministerul de resort rezultă că pini 
ieri, 26 iulie, griul a fost recoltat de pe 1 128 000 hectare, ceea ce re
prezintă 65 la sută din suprafața cultivată in întreprinderile agricole 
de s*at  și 45 la sută din cea a cooperativelor agricole. Recoltatul griu
lui s-a încheiat in județele Teleorman și Constanța și este pe termi
nate in județele Ilfov, Buzău și laiomița. Acum, secerișul se 
extinde și in zonele din centrul și nordul țării, unde orzul și griul 
se coc mai tirziu. întrucit vremea se anunță a fi instabilă, fiecare zi. 
fiecare oră bună de lucru trebuie să fie folosite din plin și. tocmai 
de aceea, conducerile unităților agricole, organizațiile de partid au 
datoria să acționeze prin măsuri energice pentru organizarea temei-

a muncii, să concentreze energiile mecanizatorilor ții cooperato
rilor asupra utilizării la Întreaga capacitate a mijloacelor tehnice, 
astfel incit recolta să fie strinsă In timpul cel mai scurt și fără pier
deri. întrucit in unele județe din Transilvania, din cauza ploilor abun
dente, pe unele suprafețe cerealele au căzut, se impune ca toate con
siliile de conducere ale unităților agricole să organizeze echipe de 
cosași și secerători. E nevoie ca la această importantă acțiune să parti
cipe toată forța d: muncă a satelor.. Cu un efort stăruitor, printr-o 
maximă mobilizare de forte. întreaga recoltă trebuie să fie strinsă cit 
mai repede, transportată 8’ depozitată în cele mai bune condiții.

Recoltarea pâioaselor la cooperativa agrlcold de producție din Drdgâneștl, județul Prahova

A Mijloacele mecanice - 
concentrate pe ultimele 

suprafețe insămînțate
în toate unitățile agricole coope

ratiste din județul Buzău, secerișul 
se desfășoară intens. Pentru urgen
tarea acestei lucrări, din zona Rm. 
Sărat-Puiești au fost deplasate 15 
combine „Gloria". 47 combine C 3, 40 
Drese de balotat oaie, precum si un 
important număr de tractoare cu 
remorci, spre unitățile consiliilor in- 
tercooperatiste Pogoanele, Glodeanu- 
Siliștea și Mihăilești. După cum ne 
relata ing. Traian Mihai, director al 
direcției agricole, o altă măsură im
pusă de situația concretă a culturi
lor este recoltarea manuală a supra
fețelor imburuienite. în acest fel. in 
2-3 zile se va încheia recoltarea 
griului.

în ziua de miercuri, 24 iulie, de 
la primele ore. combinele au intrat 
in lanuri. Pe tarlalele nr. 30 si „Pă
durea Florii" ale cooperativei agri
cole Gherăseni sosiseră 15 combine, 
4 prese de balotat paie, 2 tractoare 
cu remorci și 10 căruțe. Președintele 
unității, ing. Victor Guțu, împreună 
cu mecanizatorii au făcut sondaje in 
teren Pămintul era incă moale și 
spicele umede. Lanurile au fost con
trolata din iumătate in jumătate de 
ora. Puțin după ora 11. toate mij
loacele tehnice au intrat in lanuri. 
Mecanizatorul Ion Mardare. pe o com
bină ..Gloria", recoltase inainte de 
ploi 32 tone boabe Intr-o zi. inscriin- 
du-se printre cei premiați. Acum el 
se străduiește să-și depășească pro
priul record. Pe combina C 3. Gh. 
Miu recoltase 13 tone de griu pe zi. 
iar acum s-a hotărit să reediteze și să 
depășească viteza de recoltare pre
văzută. Bilanțul zilei este conclu
dent ; suprafața recoltată a atins 
380 h^ din totalul de 625 ha. Con
comitent, 30 de cooperatori, cu ate- 

nele" chimiei, un obișnuit 
recipient plin de substanță 
poAte concentra In cl sem
nificații ale saltului peste 
ani.

în fine, lată-ne In cele 4 
pavilioane ale Industriei u- 
șoarc. E«te lectorul cu 
cel mai mare număr de 
produse — aproape o trei
me din totalul exponate
lor Se află aici. Intr-o pre
zentare Ingenioasă, cele 
mai felurite mărfuri. Lăsăm 
pc seama vizitatorilor plă
cerea de a se Intilni cu 
fantezia și bunul gust. Dar 
un popas in sectorul bunu
rilor de consum e întot
deauna un prilej do a sub
linia preocupările constante 
din țara noastră- pentru 
creșterea bunăstării (•''lor 
ce muncesc, pentru ridica
rea nivelului de trai al 
poporului. „Totul pentru 
oin" — este, dc la elibe
rare. obiectivul fundamen
tal pc frontispiciul politicii 
promovate cu consecvență 
de partidul și statul nostru.

...Ne oprim aici, adresind 
de pe acum cititorilor in
vitația de a descoperi și 
a continua ei inșiși itine
rarul inceput. Bilanțul 
rodnic al izblnzilor in 
muncă obținute de poporul 
nostru și întruchipate de 
EREN '74 va dezvălui, In 
mod concret, at it specia
listului, cit și simplului vi
zitator. temeliile solide ale 
extinderii și diversificării 
continuo a relațiilor noas- 
tie comerciale externe și 
de cooperare economică și 
tehnico-științificâ cu alte 
state ale globului. „Made 
in Romania11 constituie o 
<țcarte de vizită**  care re
comandă înalta calitate * 
produselor roniâneșfi și se 
bucura de un binemeritat 
prestigiu in peste 120 de 
state.

Constelația succeselor 
strălucind pe acest firma
ment al muncii poporului 
— EREN ’74 stirnește 
fiecăruia dintre noi un sen
timent de profundă min
drie patriotică față de ac
tivitatea creatoare a clasei 
muncitoare. a țărănimii 
cooperatiste și intelectuali
tății. a întregului nostru 
popor, dindu-ne un viguros 
elan spre noi victorii in 
marea bătălie pentru pro
gres și prosperitate, pen
tru ridicarea României so
cialiste pe culmi mai inal- 
te ale civilizației.

Viorel POPESCU 

laie și remorci, au transportat, fără 
întrerupere, baloturile de paie, creind 
front de lucru tractoarelor pentru 
însămintarea culturilor succesive. La 
cooperativa agricolă Glodeanu Sărat 
au intrat in lanuri, alături de mij
loacele mecanizate proprii. Încă 4 
combine „Gloria", 10 combine C 3 și 
4 prese de balotat paie venite In a- 
jutor in urma redistribuirii utilaje
lor. Viteza zilnică de lucru s-a du
blat ; cele 450 ha cu griu ce mai 
erau de recoltat, urmează să fie 
secerate pină simbătă la amiază. 
„In vederea stimulării muncii coope
ratorilor pentru grăbirea încheierii 
secerișului, ne spunea Drăgulin Cri- 
șan, secretarul comitetului de partid 
din cooperativa agricolă, atit comi
tetul. cit șl organizațiile de partid 
desfășoară o permanentă muncă po
litică și educativă. întrucit presele 
de balotat paie nu pot acoperi Între
gul front de lucru, in urma combi
nelor 90 de cooperatori string ma
nual și transportă paiele din cimp 
pentru a deschide drum plugurilor 
în vederea lnsămînțării culturilor 
succesive.

Măsurile amintite au permis ca în 
cursul zilei de joi, pe județ, viteza 
de lucru să ajungă la peste 4 000 de 
ha. Au mai rămas de recoltat 7 000 
ha cu griu din suprafața totală de 
46 000 ha cultivate. Ampla mobiliza
re de forțe din aceste zile oferă ga
ranția că secerișul va fi Încheiat re
pede.

Mihai BAZU 
corespondentul „Scînteir

SATU MARE

Cu comliinele și, unde 
e necesar, cu coasele
La cooperativa agricolă Păuleștl, 

ferma Amați. județul Satu-Mare. pe 
una din tarlale 4 combine ..Gloria**  
pe șenile Înaintează anevoie in la
nul de orz, afundindu-se în pămin- 
tul moaie. „In asemenea condi

tv
PROGRAMUL I

1.00 O vlAțfi pentru o Idee : Dr«- 
gomtr Hurniuzescu.

9,33 Film serial ; ,,17 clipe ale 
unei primăveri11. Ultimul e- 
plsod.

10.Î5 „Drag ml-e jocul să-l por
nesc1...

10.50 Telecinemateca.
17.43 Telex.
17.30 Caleidoscop cultural-artls- 

tlc — emisiune de informa
ții sl actuali'ale literară, tea
trala. cinematografică șl plas
tică.

B 10 Din țările socialiste.
18.20 Festivalul national de muzi

că ușoară — Mamaia 1974 
ziua a treia de concurs — în
registrare).

19 20 tont dc seri.
19.30 Teieiurnal • La cotele anu

lui .XXX.
20.00 Teleenciclopedia.
20.45 Film serial : ..Un August In 

flăcări" — producție a stu
dioului de film al Televiziu
nii române.

21,35 Festivalul național de mu
zică ușoară — Mamaia 1974. 
înregistrarea zilei a IV-a a 
concursului.

22.45 Telejurnal • Sport.

cinema

9: 11.18: 13.30: 18; 18,15. la grădi
nă — 20.30, â'OLOA — 9; 11.15; 
13,30: 18; 20,15.
• Ceața i BI ZEȘTI — 20.15.
• Proprietarii : VOLGA - 15,43.
• Luke mină rece — 14,15: 10,50, 
Ziua cea mal lungă (ambele se
rii) — 19 ; CINEMATECA (sala 
Union).
• 50 060 de dolari recompensa : 
EXCELSIOR — 9; 11.19; 13.30; 16: 
13,13; 20.30, FLAMURA — 0; II: 
13,15: 13.45; 18: 20 i.'i.
• Apașii : RAHOVA — 13.30: 18;
20.15, PACEA — 15.30: 17.45; 20.
• Fiecăruia ce I se cuvine: GRI- 
VITA — 9; 11.15: 13,30; 18.15: 20,30.
• Drum In penumbră : GRIVIȚA 
— 16.
• Balada soldatului : POPULAR
— 13: 18; 20.
• Ce drum să alegi : DACIA —
9: 11.15; 13.30: 18: 18.15 20.30,
COSMOS — 13.30; 18: 20.15.
• Un comisar acuză : FEREN
TARI — 16,30; 10; 20.13.
• Chltty-Chttty. bang-bang : 
NTREA — 18. la grădină — 20,15, 
LIRA — 13,30; 19, la grădină — 
•20,15.
• Adam șl Eva In conflict : PRO
GRESUL - 15,30; 18: 20.15.
• Șapte păcate : TOMIS — 9:
11.15: 13.33: 15,45; 18; 20,15. la gră
dină — 20.30.
• Asediul cu surprize : DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 13; 20.15.
• Căluțul roll) : BUCEGI - 15.30; 
18. lă grădină — 20,30, VIITORUL
— 15.30: 18; 20.15.
• Inamicul public Nr. 1 I COTRO- 
CENt — 14: 16: 18: 20.
• Contesa Walcwska: FLOHEAS- 
CA — 15,30; 18; 20.30, GRADINA 
TITAN — 20.30.
• Valea prafului dc pușcă: CRTN- 
GAȘI — 1K: 18.15. MUNCA — 9: 
11.15: 13.30: 16: 18: 20.
• La est de Java : MIORIȚA — 
9: 11.30; 17.30; 20.15.
• Trei scrisori secrete : MIORI
ȚA — 15.
• Desculț tn parc : MOȘILOR — 
15.30: 18. la grădină — 20.15.
• Afacerea Dominic! t FLACARA 
15.30: 18: 211,15.
• Luminile orașului : ARTA — 
15.30; 17,45; 20. la Erădină — 20.13, 
GRADINA AURORA — 20.15.
• Frații Jderi : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,30; 19.

teatre
• Teatrul National București (sa
la Mare) : Coana Clilrlța — 19.30. 
(sala Mică) : Cui i-e frică de Vir
ginia Woolf ? — 19.30.
• Teatrul ,.C. Tânase" (Grădina
Boema) : Un băiat de zahăr...
ars ! — 20.
o Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română- : Țară bogată-n frumu
seți — 10,30.
• Circul de stat : Spectacol sus
ținut de Circul Mare din Moscova 
— 19.30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu**  (la Teatrul de 
vară „23 August**)  : Piruete mu
zicale — 20. (la Teatrul de vară 
Herăstrău) ; Cintecel din Bără
gan — 20.

Viteza zilnică- 
7000 hectare

Secerișul griului a fost reluat 
miercuri, 24 iulie, în toate uni
tățile agricole timișene. Dar nici in 
zilele pioioase activitatea nu a în
cetat. Mai intii au fost reparate și 
puse In stare de funcțiune toate com
binele și remorcile care se defec
taseră intre timp. Apoi, de pe miriști 
au fost cărate paiele la capătul tar
lalelor, in vederea eliberării terenu
lui pentru arături și însămințarea 
culturilor duble și succesive. Din 
magaziile cooperativelor agricole a 
fost transportat la bazele de recep
ție atit griul, cit și orzul, asigurin- 
du-se astfel capacitatea de depozi
tare pentru zilele următoare.

„In vederea intensificării seceri
șului, care pină acum a fost execu
tai pe 40 la sută din suprafața cul- 
livată cu griu — ne spunea ing. Ni- 
colae Gherescu, director adjunct al 
direcției agricole — la indicația bi
roului comitetului județean de par
tid am luat o seamă de măsuri. Ast
fel. combinele au fost grupate in 
formalii, iar descărcarea lor se face 
din mers, pentru ca acestea să nu ss 
oprească nici o clipă. Alte măsuri 
urmăresc utilizarea in toate locu
rile a stațiilor de uscare in cazul 
griului cu umiditate ridicată îna
inte de înmagazinare, recoltarea cu 
prioritate a lanurilor cu soiuri de 
Înaltă productivitate neimburuienite 
și neculcate de vânt sau ploi, pentru 
a nu se pierde nimic din producții
le mari. Măsuri speciale au fost lua
te pentru a se evita staționările la 
bazele de recepție prin dirijarea, mij
loacelor de transport către magaziile 
unităților. Pe această bază ne pro
punem să realizăm o viteză de lu
cru la recoltat de cel puțin 7 000 ha 
pe zi1*.

Cezar IOANA
corespondentul „ScîntelFi
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Vizita președintelui Consiliului Excelentei Sale
Domnului CONSTANTIN CARAMANLIS

de Miniștri al R. P Polone
Prim-ministru al Greciei

Sprijin ferm cauzei
(Vrmare din pag. I)

român sincere felicitări pentru rea
lizările obținute, sub conducerea 
P.C.R.. in opera de edificare a socie
tății socialiste.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pc oaspeți să 
transmită tovarășului Edward Gierek 
expresia sentimentelor sale cele mai 
cordiale și prietenești, precum și 
urări de noi șj însemnate succese po
porului polonez in munca ce o de^- 
fjșoară, sub conducerea P.M.U.P.. 
pentru înflorirea patriei socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut apoi cu președintele Con
ciliului de Miniștri al R. P. Polone 
în probleme privind relațiile bilate- . 
rale, relevtndu-se cu satisfacție, in 
cursul convorbirii, că legăturile de 
prietenie și colaborare multilaterala 
ro-nâno-polonezc s-au intensificat și 
s-au Îmbogățit continuu, au dobindit 
un conținut tot mai profund, in fo
losul și spre binele ambelor popoare, 
în interesul cauzei generale a socia- 
L«mului și păcii in lume. S-a subli
niat că o contribuție determinantă la 
consolidarea și extinderea acestor ra
porturi frățești au adus-o intîlnîrile 
directe și rodnice intre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek, 
înțelegerile convenite cu aceste prile
juri, care au deschis calea unor noi 
și importante progrese in promova
rea și amplificarea conlucrării fruc
tuoase dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

Totodată, s-a apreciat că dezvolta
rea susținută, pe multiple planuri, a 
relațiilor bilaterale, precum și crcș- 
i<roa dinamică a potențialului econo
mic al celor două țâri, creează pre
mise favorabile pentru lărgirea și a- 
dincirea pe mai departe a colabo
rării reciproce. A fost exprimată ho
tărî rea comună de a se pune in va
loare marile posibilități existente In 
RC< ri sens, do a se identifica noi for
me șî domenii de cooperare. în vede
rea Întăririi și diversificării colabo
rării In toate domeniile, conslderin- 
dn-se câ aceasta corespunde pe de
plin dezvoltării României și Polo
niei pe calea prosperității și civili
zației socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Piotr Jaroszewicz au avut, 
in același timp. un schimb do vederi 
asimra situație! Internaționale ac- 
t :ab'. A fost reafirmată voința 
României șl a Poloniei de a-și aduce 
și in viitor o contribuție activă la 
întărirea unității țârilor socialiste. 
Io statornicirea unui climat de des
tindere. intelectoare si colaborare 
între toate statele, indiferent de orin- 
duiroa lor socială. la instaurarea 
unei securități reale în Europa și in 
lume. Ia înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale, la afirmarea unor 
noi relații, democratice. în viața in
ternațională. la soluționarea proble
melor litigioase prin mijloace poli
tice. la progresul omenirii contem
porane.

Duofi convorbire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reținui la dejun ne pre- 
ș 'dintele Consiliului dc Miniștri *1  
Republicii Populare Polone.

Au parlicip.it tovarășii Manca Mă
nescu. Emil Drăgănescu. Janos Fa
zekas, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, 
precum șl loan Avram, Mihail Flo- 
rrscu, Nicolae Agachi, Virgil Acta
rian. Emilian Dobrescu. miniștri, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Aurel Duca, 
ambasadorul României la Varșovia.

Au luat parte, de asemenea, tova
rășii Tadeusz Pyka, prim-vicepreșe- 
dinte al Comitetului dc Stat al Pla
nificării. Jerzy Olszewski, ministrul 
industriei chimice, Stanislaw Trcp- 
czynski. adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Franciszek Adamkie
wicz. adjunct al ministrului indus
triei grele. Edward Meisner, adjunct 
al ministrului industriei construcții
lor de mașini. Wlodzimierz Janiurek, 
subsecretar de stat pentru probleme 
dc informații si presă. Wladvslaw 
Wojtasik, ambasadorul R.P. Polone 
la București, J. Roszak, director în 
M.A.E.

în timpul dejunului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu și tovarășul Piotr 
Jaroszewicz au rostit toasturi.

întrevederea si dejunul s-au des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, de stimă și înțelegere re
ciprocă. ce caracterizează relațiile 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

ATENA
Instalarea dumneavoastră în înalta funcție de prim-ministru al Gre

ciei îmi oferă plăcutul prilej de a vâ adresa, in numele Guvernului 
Republicii Socialiste România și al meu personal, călduroase felicitări și 
cele mai bune urări de succes în activitatea dumneavoastră.

îmi exprim speranța că preluarea de către dumneavoastră a condu
cerii guvernului grec, în această perioadă de semnificație deosebită pen
tru viitorul poporului elen, pentru dezvoltarea sa pe calea progresului 
și democrației, va deschide noi posibilități de lărgire a raporturilor tra
diționale de prietenie, colaborare și bunăvecinătate dintre România și 
Grecia, fundamentate pe principiile suveranității, independenței națio
nale, neamestecului in treburile interne, respectului și stimei reciproce. 
Nutresc profunda convingere că țările noastre își vor aduce și in viitor 
contribuția la întărirea cursului nou in viața Internațională, la dezvolta
rea unor relații dc înțelegere, prietenie și cooperare între țările din re
giunea Balcanilor, la asigurarea păcii și realizarea securității în Europa 
și în întreaga lume.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

întilnire la C. C. al P. C. R.
Vineri după-amiază, tovarășii Cor

nel Burtică, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. și Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., s-au intilnit cu to
varășii Erkki Rautee, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al P.C. 
Finlandez, Seppo Patrikainen, secre
tar al Comitetului municipal Helsin
ki al P.C.F.,-și Pirkko Patrikainen, 
redactor al revistei „Kommunisti", 
organul teoretic al P.C.F., care, la

invitația C.C. al P.C.R., io află la 
odihnă in țara noastră.

La întilnire a participat tovarășa 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

In cadrul convorbirii, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, tovă
rășească, au fost abordate probleme 
privind activitatea și preocupările 
celor două partide, precum si dez
voltarea relațiilor dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Finlandez.

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
Vineri după-amiază s-au încheiat 

convorbirile oficiale dintre primul 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România. Manea Mănescu, 
și președintele Consiliului de Mi-

niștri al Republicii Populare Polone, 
Piotr Jaroszewicz.

Desfășurate intr-o atmosferă tovă
rășească de deplină înțelegere, con
vorbirile s-au axat pe problemele a-

dîncirii și amplificării relațiilor bila
terale in domeniile economic, tehni- 
co-științific și cultural. Concluziile 
convorbirilor 
Comunicatul 
doi premieri.

iși găsesc expresia in 
comun semnat de cei

Vineri după-amiază a sosit In Ca
pitală ministrul comerțului exterior 
din Kuweit. Khalid Al Adassani.

Pe aeroportul O.țopeni, oaspetele a 
fost salutat de Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co-

merțulul exterior și cooperării eco
nomice internaționale, de alte persoa
ne oficiale.

A fost prezent Constantin Căruntu, 
ambasadorul României in Kuweit.

v (Agerpres)

* * *

Președintele Consiliului de Min ?- 
t i al Republicii Populare Polone, 
Tiotr Jaroszewicz. împreună cu per
soanele oficiale care il însoțesc, a 
făcut, vineri dimineața, o vizită In 
Capitală.

Au fost vizitate cartierele Drumul 
Taberei si Berceni. precum si mari 
șantiere bucureștene, 
zii pentru oaspeți 
viata Capitalei, de a 
preocuparea edililor. . , 
r.entă a statului nostru pentru ridi
carea continuă a nivelului de trai al 
populației și asigurarea . unor con
diții de trai și odihna tot mai bur.c.

Tovarășul Piotr Jaroszewicz a vi
zitat. apoi. întreprinderea de ma
șini grele, unde a fost intimpinal de 
tovarășul loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini 
grele.

Directorul Întreprinderii a infor
mat pe premierul polonez despre 
principalele coordonate ale activității 
colectivului. reîevind că produsele 
realizate aici sint cunoscute in 10 
țâri, printre care și in R.P, Polonă.

tot atitea oca- 
de a cunoaște 
constata direct 

grija perma-

Jaroszewicz. a oferit, 
o recepție in onoarea r...........
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România. Manca Mănescu.

Au luat parte Janos Fazekas, Ion 
Pățan, viceprim-miniștri, membri ai 
guvernului, alte persoane oficiale.

Au participat Tadeusz Pyka, prim- 
viceoreședinte al Comi'°tului de Stat 
al Planificării, Jerzy Olszewski, mi
nistrul industriei chimice, Stanislaw

vineri seara, 
primului mi-

adjunct al ministruluiTrepczynskl._ 4...... . ........... ...........
afacerilor externe, Franciszek Adam
kiewicz, adjunct al ministrului in
dustriei grele. Edward Meisner, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, Wlodzimierz 
Janiurek. subsecretar de stat pentru 
probleme de informații și presă.

Recepția s-a desfășurat intT-o at
mosferă tovărășească, de caldă prie
tenie.

Cronica ii i

PLECAREA DIN CAPITALA

George Macovescu. ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a transmis o telegra
mă de felicitare ministrului afaceri
lor externe al Greciei, George Ma- 
vros. cu ocazia preluării acestei 
funcții.

în principalele secții, oaspeților 
le-a fost infătisat Drccesul de fabri
cație. Tovarășul Piotr Jaroszewicz a 
examinat cu interes, in repetate rin- 
duri. modemele agregate, tablouri de 
comandă și standuri de probă, multe 
dintre ele realizate chiar de colec- 
t vul unității, s-a interesat de orca- 
r:zarea si desfășurarea procesului 
tehnologic, de costul și eficienta fa
bricației. calificarea și remunerarea 
muncitorilor.

Președintele Consiliului de Miniștri 
#1 Republicii Populare Polone a a- 
oresat cu acest prilej felicitări pen- 
irti succesele ob'.inute de muncitorii 
întreprinderii, pe care a caracterizat-o 
ca fiind una dintre cele mai moder
ne din Europa, ceea ce oferă oremi- 
s- le unei rodnice cooperări cu între
prinderi poloneze. înainte de Dleca- 
re. tovarășul Piotr Jaroszewicz a 
s-r:s in cartea de onoare cuvinte de 
caldă aoreciere la adresa activității 
harnicului colectiv al I.M.G.B.

★
Președintele Consiliului de Miniștri 

Republicii Populare Polone, Piotr

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone. Piotr 
Jaroszewicz. care, la invitația pri
mului ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România. Manca 
Mănescu, a făcut o vizită oficială de 
prietenie in țara noastră, a părăsit, 
vineri seara. Capitala, indreptîndu-se 
spre Varșovia. ' ' /.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
premierul polonez și persoanele ofi
ciale care l-au însoțit au fost salu
tați de Manea Mănescu. de Jar.os

Fazekas șl Ion Pățan. viceprim-ml- 
niștri, Nicolae Agachi, loan Avram, 
Mihail- Florescu, Virgil Actarian, Oc
tavian Groza. Emilian Dobrescu, mi
niștri, Ton St. Ion, secretar general 
al guvernului. Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, de alte persoane oficiale.

‘AU'.fdst de față Aurel Duca’, am
basadorul României la 
Wladislaw Wojtasik, 
Poloniei la București.

Varșovia, și 
ambasadorul

(Agerpres)

★
Prin decret prezidențial, tovară

șul Nicolae Veres a fost numit in ca
litate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialiste 
România in Republica Arabă Libiana.

★
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Ion Moangă a fost numit în calitate 
de ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România in Republica Gambia. în lo
cul tovarășului Neculai Ion Vancea, 
care a fost rechemat in centrala Mi
nisterului Afacerilor Externe.

•k
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

poporului cubanez — cea de-a XXI-a 
aniversare a insurecției naționale — 
Jesus Mendizabal, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al acestei țări la 
București, a rostit, vineri, o cuvin- 
tare la posturile noastre de radio și 
televiziune.

Asociația de prietenie româno-pe- 
ruană și Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea au 
organizat, vineri, o seară culturală.

Cuvintul de deschidere a fost ros
tit de Mircea Dima, arhitect-șef al 
Capitalei, vicepreședinte al Asocia
ției de prietenie româno-peruană. 
In continuare. Nicolae Petrec, mem
bru in Comitetul de conducere al 
asociației, a evocat principalele mo
mente din istoria Republicii Peru, 
continua dezvoltare a relațiilor din
tre popoarele român și peruan, re- 
levînd importanța vizitei intreprinse 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
in această țară.

Erau de față Andrei Vela, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., membri ai Co
mitetului de conducere al asociației, 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au luat parte, de asemenea, En
rique E. Laroza, ambasadorul Repu
blicii Peru la București, membri ai 
ambasadei.

Scriitorul Romulug Vulpescu a ci
tit din lirica peruană, in traducere 
proprie, după care au fost prezen
tate filme documentare și diapozitive 
peruane.

Poporul coreean marchează astăzi 
împlinirea a 21 de ani dc la sem
narea armistițiului de la ?_ 
și încheierea războiului dc 
re a patriei impolriva 
imperialiste, ; ,J
bertății și independenței 
ale păcii și progresului. 
Iulie — care incheie șl 
manifestări din cadrul 
solidaritate cu lupta poporului co
reean" — reînvie an dc an in 
memoria oamenilor iubitori de li
bertate și pace voința neclintită șl 
faptele de eroism cu care poporul 
R.P.D. Coreene s-a ridicat în apă
rarea ființei naționale, a cuceririlor 
sale revoluționare. Victoria obținuiă 
a dembnstrat. odată mal mult, că 
in zilele noastre nu există forță 
in stare să infringă un popor ho- 
tărit să lupte pină la capăt pentru 
dreptul de a trăi liber și a-și deci
de singur soarta, fără nici un ames
tec din afară.

In anii ce au urmat, manifestlnd 
în activitatea constructivă aceeași 
dirzenîe, poporul 
coreean, sub con- 
ducerea Partidu
lui Muncii, 
frunte 
rășul 
Sen. a reușit în
tr-o Derioadă is-

■ toricește scurtă 
să vindece rănile 
războiului și să 
înainteze cu suc
ces pe făgașul 
dezvoltării eco- 
nomico-sociale, al 
rii noi. socialiste.

Sint astăzi bine cunoscute și 
bucură de caldă apreciere in rindul 
oamenilor muncii din tara noastră 
izbinzile remarcabile dobindite de 
oamenii muncii 'din Coreea popu
lară in dezvoltarea industriei si a- 
griculturii. a științei si tehnicii, in- 
vătămintului si culturii, in realizarea 
tuturor sarcinilor trasate de cel de-al 
V-lea Congres al Partidului Muncii. 
Toate aceste realizări, innoind con
tinuu fata orașelor și satelor R.P.D. 
Coreene. îmbogățind nivelul de trai 
material si spiritual al maselor, e- 
xercită. totodată, o puternică infiu- 
rire pozitivă asupra luntei duse de 
întregul popor coreean de 40 de mi- ' 
lioane pentru înfăptuirea aspirațiilor 
sale spre unificarea independentă, 
pașnică și democratică a patriei.

Așa cum e cunoscut, partidul și 
guvernul R.P.D. Coreene, exorimind 
voința si interesele fundamentale ale 
întregului popor, au întreprins și 
întreprind acțiuni neobosite pentru 
infântuirea idealqlui național al co
reenilor. au lansat și lansează nu
meroase initiative și proouneri me
nite sa ducă la îmbunătățirea rela
țiilor dintre Nordul și Sudul Coreei, 
la dezvoltarea dialogului in. proble
ma reunificării și realizarea unor 
rezultate concrete in acest sens. Sint 
acțiuni care se bucură de caldă sim
patie. prețuire și sprijin nu numai 
pe meleagurile coreene, dar și in 
rindurile tuturor Donoarelor si for
țelor . atașate cauzei libertății și 
păcii. ,

Ca^ prieten devotat al poporului co
reean, poporul român si-a manifes
tat întotdeauna solidaritatea interna- 
tionalistă față de lupta și aspirațiile

Panmunjon 
apâra- 

agresiunii 
pentru Idealurile II- 

naționnle.
Ziua de 27 

ciclul de 
„Lunii de

fundamentale ale națiunii coreene. 
Apreciind că rezolvarea problemelor 
Coreei sint — potrivit cerințelor 
dreptului Internațional — de com
petența exclusivă a coreenilor in
șiși. România socialistă a mi
litat și militează neabătut, inclu
siv la O.N.U. și in alte foruri 
internaționale. pentru respectarea 
dreptului imprescriptibil al po
porului coreean de a realiza uni
ficarea independentă și pașnică a 
patriei sale. Susținind, cu holârire 
inițiativele și propunerile avansate 
iii acest sens dc R.P.D. Coreeană, 
țara noastră se pronunță consecvent 
pentru retragerea trupelor străine si 
desființarea bazelor militare din Co
rcea de sud. pentru asigurarea efec
tivă a dreptului națiunii coreene de 
a decide singură asupra propriilor 
destine. Atitudinea consecvent inter- 
naționSlistă a poporului român /fată 
de năzuințele si lupta poporului co
reean si-a găsit o puternică expre
sie și cu prilejul multiplelor ma
nifestări ce au in 

cu 
de 
cu

Luna solidarității 
cu lupta 

poporului coreean

edificării orindui-
•e

avut loc recent 
tara noastră 
prilejul lunii 
solidaritate 
acest popor, 

între România 
si R.P.D. Co
reeană. intre par
tidele si » po
poarele noastre 
există — asa cum 
se știe 
ce raporturi 
prietenie si 
laborare pe 

rîm politic. economic, lehnico- 
șiiințific. cultural etc., care se 
dezvoltă pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționalis
mului proletar. O .influentă hotări- 
toare asupra dezvoltării acestor ra
porturi pe toate planurile o exercită 
întărirea continuă a legăturilor de 
colaborare și solidaritate tovărășeas- ' 
că dintre Partidul Comunist Român 
si Partidul Muncii din Coreea, con
tactele și convorbirile prietenești 
intre conducerile de partid și de 
stat din cele două țări, schimburile 
de experiență in cele mai variate 
domenii ale construcției socialiste. In 
acest context, vizita întreprinsă în 
R.P.D. Coreeană, .in vara anului 1971, 
de către delegația de partid si gu
vernamentală româna, intilnirea si 
convorbirile rodnice purtate de to
varășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir1

• Sen. hotăririle adoptate și înțelege
rile convenite cu acest prilej au 
marcat un moment de însemnătate 
excepțională in analele relațiilor fră
țești româno-coreene. au deschis noi 
perspective amplificării și diversifi
cării acestor relații, in interesul dez
voltării cu succes a construcției so
cialiste, atit in România, cit și In 
R.P.D. Coreeană, aducind totodată o 
contribuție de preț la cauza întări
rii forțelor socialismului, a promo
vării păcii in lume.

în această zi, oamenii muncii din 
tara noastră transmit tovarășilor lor 
din Coreea populară un călduros 
sajut și.le adresează urarea frăt'âas- ) 
că! de a repurta, noi victorii în e- I 
dificarea social-ismulul, în realizarea 
dezideratului de unificare pașnică a ’ 
patriei.

traini- 
de 

co- 
tă-

etc..

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Părăsind teritoriul Republicii Socialiste România, doresc să vă mul
țumesc în mod cordial pentru ospitalitatea pe care am întîlnit-o in țara 
dumneavoastră.

Sint convins că convorbirile pe care le-am avut vor contribui la 
dezvoltarea continuă a relațiilor prietenești de colaborare dintre Repu
blica Populara Polonă și Republica Socialistă România. în interesul po
poarelor noastre și al tuturor popoarelor comunității socialiste.

Folosesc prilejul pentru a vă transmite, dumneavoastră și poporului 
frate român, urări de succes și prosperitate.

PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

★
în cadrul „Zilelor filmului cuba

nez", organizate in țara noastră cu 
prilejul celei de-a 21-a aniversări a 
insurecției naționale cubaneze. în 
sala de festivități a Consiliului popu
la? județean Vilcea a fost prezentat 
vineri după-amiază filmul „O zi de 
noiembrie", producție a Studiourilor 
cinematografice din Cuba.

★
Cu prilejul celei de-a 21-a aniver

sări a victoriei in Marele Război 
pentru Eliberarea Patriei, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al R. P. D. 
Coreene la București. Iang Miăng 
Sul, a organizat, vineri seara, o gală 
de filme la sediul ambasadei.

Au participat general-colonel Va- 
sile Ionel, adjunct al ministrului a- 
părării naționale, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ge
nerali și ofițeri superiori.

B. STOIAN
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CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMĂ Post-scriptum la campionatele naționale de atletism
Echipa noastră feminină de floretă

medalie de bronz
Performanțe, dar și...

- y A

Răsfoind presa străină

LIBRE BELGIQUE:

„Un grav prejudiciu adus
comerțului international"

' ■>■>

Reacții la măsurile restrictive adoptate în cadrul C.E.E.

Selecționata feminină de floretă a 
României a cucerit medalia de bronz 
ia Campionatele mondiale de scrimă 
de la Grenoble. în meciul pentru 
I «urile 3—4. echipa română (Ana 
Ene-Pascu, Ileana Gyulai. Magdale
na Bartoș. Suzana Ardeleanul a in
vins cu scorul dc 9—2 reprezentativa 
Italiei (Mangiarotti. Lorenzoni. Ci
priani, Collino). Din rindul florei: «- 

întelor române s-au evidențiat.

mod deosebit. Ana 
Gyulai (cu cite 3 victorii

Finala pentru locurile 
dispută reprezentativele 
Ungariei.

In competiția de spadă pe echipe. 
ech:pa României a învins cu 13—3 
formațiile Braziliei și Australiei și a 
pierdut cu 7—8 meciul cu echipa 
R. F. Germania.

CICLISM

„Cupa Voința“
Vineri dimineață, in cadrul com

petiției cicliste internaționale „Cupa 
Voința", s-a disputat la Pitești etapa 
a IlI-a contracronometru individual 
pe distanța de 14.6(H) km. Cel mai 
bun timp l-a realizat recentul cis- 
tigâtor al ..Turului României", di ta- 
m o vis tul Mircea Ramașcanu, înre
gistrat cu timpul de 20’ 49” (medie 
orară 42.081 km). Pe locul doi s-a cla
sai Teodor Vasile (Dinamo) — la 
45". iar pe locul trei — Eugen -Dul
gherii (Voința) — La 54". După ci- 
•■--va ore de repaus, concurentii au 
luat stanul in etapa a IV-a (Pitești— 
Slatina și retur. 135 km). Victoria 
a revenit tot unui dinamovist — 
Viorel Murtaeanu, care a evadat de 
unul singur cu 10 km inainte de 
sosire. Învingătorul etapei a fost 
cronometrat cu timpul de 3h 57’51”. 
Grosul plutonului — condus de Ni
colae Gavrilă. Teodor Vasile și po
lonezul Czeslaw Klunejko — a sosit 
la interval de cîteva secunde.

în clasamentul general individual 
t- menține lider Teodor Vasile. El 
pete urmat de Ramașcanu la 5 . Ga
vrilă la 25”. polonezul Parsek la 45”. 
Dulgheru la 51 Suditu la 56 .

Astăzi se desfășoară etapa Pitești— 
Cimpulung Muscel—Rucăr și retur 
(146 km).

Ene și Ileana 
fiecare).

1—2 și-o 
U.R.S.S. și

în cîteva rînduri
TENIS. — La Saarbrucken (R.F.G.) 

sr- desfășoară preliminariile ..Cupei 
Galea" la tenis pentru echipe de ti
neret. Echipa României conduce cu 
2—0 in intilnirea cu Mexicul. Marcu
1- a invins cu 8—6. 12—10 pe Schon, 
iar Tăbăraș a ciștigat cu 6—4, 2—6, 
6—3 jocul cu Lopez. Echipa U.R.S.S. 
conduce cu 2—0 in intilnirea cu 
R.F. Germania.

LUPTE GRECO-ROMANE. — In 
orașul suedez Haparanda au început 
campionatele europene de lupte 
greco-romane rezervate juniorilor. în 
primul tur au evoluat și doi sportivi 
români. La categoria 90 kg. Petre 
D:cu l-a invins la puncte pe Gunnar 
Martinessen (Norvegia), iar Zaharia 
Felea (82 kg) a pierdut Ia puncte 
meciul cu Frank Anderson (Suedia).

POLO PE APA. — Competiția in
ternațională pentru „Cupa Tungsram? 
a continuat la Budapesta. Echipa 
României a intilnit formația Olandei 
cu care a terminat la egalitate : 
6—6 (2—1. 2—1, 1—2. 1—2). In aceeași 
zl. selecționata României a jucat și 
In compania formației Iugoslaviei. 
Jucătorii iugoslavi au terminat în
vingători cu scorul de 8—5 (2—2.
2— 0. 4—2. 0—1).

ATLETISM. — La Moscova au con- ( 
tinuat campionatele unionale de atle
tism. Recordmana mondială la arun
carea discului. Faina Melnik, a in
trat din nou in posesia titlului, 
obținind un rezultat de 68,02 m.

contraperformanțe
Deși vremea nu a fost prielnică 

(vini in prima zi. ploaie continuă in 
ziua a doua), campionatele naționale 
ale atletilor seniori — disputate la 
sfirșitul sâptăminii trecute—s-au în
cheiat cu unele rezultate valoroase, 
lumizînd dispute pasionante la o se
rie de probe. Așa a fost situația, intre 
altele, la 3 000 m femei (craioveanca 
Natalia Andrei — 9 : 16.0. nou record 
național), la ștafeta feminină 4x100 m 
(Mariana Suman și colegele ei din 
Roman — 4G.5. nou record), la arun
carea discului (Argentina Menls) și 
săritura in lungime femei (Dorina 
Cătineanu). la 100 m și 200 m (Toma 
Petrescu), la ambele curse de 1500 
m. la 5 000 și 10 000 (Hie Floroiu) etc. 
Este de apreciat, totodată, ideea or
ganizatorilor de a-i admite și pe ju
niori la campionatul seniorilor — 
ceea ce a permis multora dintre ti
nerii atlețl să-și reconfirme talen
tul. oferindv-le și prilejul — pe care 
unii l-au folosit fără sfială ! — de 
a lupta direct pentru locurile frun
tașe și de a urca chiar pe podiumul 
medaliaților. Din rindul juniorilor 
s-au evidențiat, stabilind noi recor
duri. B. Bedrosian (Viitorul). Lilian 
Smeu (Farul Constanța), Gh. Buru
iană (Otelul Galați).

In rest, campionatele de atletism 
din acest an n-au generat, din pă
cate. prea multe satisfacții. Ce spun 
specialiștii ? La stadion am solicitat 
părerea citorva dintre ei. intre care 
secretarul general al F.R.A., Victor 
Firea. In general, disputele au fost 
dirze, dar numai in puține ca
zuri titlurile de campioni au fost 
cucerite cu 
de luat în . __  _____ __
atleți, dintre cei ce reușiseră anterior 
rezultate notabile la concursurile in
ternaționale, există — ni s-a spus — 
o motivație : curba formei lor spor
tive este in scădere. urmind să 
crească, să atingă punctul maxim, la 
balcaniadă și apoi la campionatele 
europene. Pentru ceilalți insă — in

performante demne 
seamă. Pentru unii

fond marea majoritate — nu există 
nici un fel de scuze. Toți trebuiau 
să se afle in cea mai bună formă 
acum, la campionatele naționale. 
D ică lucrurile au stat altfel, vina și 
răspunderea aparțin sportivilor și 
celor ce aveau datoria sâ-i pregă
tească. Exceptindu-i pe fruntașii cu- 
noscuți. promisiunile s-au dovedit 
fără prea mare acoperire. La nu
meroase probe, rezultatele au fost 
slabe și chiar foarte slabe. La arun
carea greutății bărbați, campionul de 
abia a aruncat cu puțin... peste 17 m 
(ceilalți in jur de 14—15 m). La lun
gime femei, mai mult de jumătate 
dintre concurente n-au reușit să sară 
nici 6 m. Foarte modeste, de ase
menea, performanțele celor mai nu
meroși finire alergătorii sau alergă
toarele de 100 și 200 m plat, de 400, 
800 sau 1 500 m. ale concurenților și 
concurentelor de la disc, suliță etc. 
Specialiștii federației au ținut să ne 
mai relateze și faptul că o serie de 
atlete și atleți nu și-au realizat la 
aceste campionate nici măcar mo
destul barem de participare sau. pur 
și simplu, au absentat de Ia probele 
la care s-au înscris. Pe de altă parte, 
am reținut și observația că unele din 
centrele atletice bine dotate și co
tate — ca Timișoara. Tg. Mureș, Si
biu. Brașov. Iași, chiar Cluj — nu 
numai că n-au contat deloc (sau 
rareori) in lupta pentru 
mele locuri, dar au dovedit, prin 
numărul și mai ales prin rezultatele 
concurenților trimiși la București, că 
rămin incă departe de cerințele atle
tismului de performantă.

Ce-î de făcut ? Tehnicienii, fede
rația de specialitate, cluburile, atle- 
ții inșiși trebuie să răspundă prin 
măsuri efective. în ceea ce ne pri
vește, punem la dispoziția specialiști
lor spațiul acestei rubrici — pentru 
a-și exprima punctele de vedere.

Hotărirea luată de Consiliul mi
niștrilor agriculturii din țările Pie
ței comune de a interzice importul 
de carhe a trezit o reacție de ne
mulțumire și dezaprobare in țările 
exportatoare, care văd in aceasta o 
nouă măsură restrictivă de natură 
să frineze procesul de dezvoltare a 
comerțului internațional, pe ba/a a- 
vantajului reciproc. Reîevind că a- 
ceastă măsură nu a dat satisfacție 
revendicărilor maselor de agricul
tori din țările vest-europene, așa 
cum arată desfășurarea in conti
nuare și chiar amplificarea mișcări
lor țărănești din Franța, Belgia etc., 
ziarul „LIBRE BELGIQUE" Subli
niază, in schimb, nemulțumirea 
deosebit de vie din țările

• toare de carne.
în Argentina, de pildă, 

rul de stat la comerțul 
Leopoldo Tettamenti, a declarat că 
decizia „celor nouă" aduce „un 
grav prejudiciu" țării sale. Argen
tina a și adresat o notă de protest 
atit Comisiei C.E.E., cit și fiecăreia 
din țările membre in parte. In ace
lași timp, la Buenos Aires nu se 
exclude Ideea unor represalii eco
nomice, ca urmare a măsurilor res
trictive luate de Piața comună. Gu-

TIME

pri-

I. DUM1TR1U

exporta-

secreta- 
exterior.

vernul argentinean urmărește să-șl 
coordoneze reacțiile cu acelea ale 
altor țări latino-americane prejudi
ciate de aceste măsuri.

Și in Brazilia se consideră că de
cizia de la Bruxelles ar putea, avea 
efecte negative serioase, descurajind 
pe producătorii de carne de vită.

în Statele Unite, Departamentul 
de Stat a dat publicității o declara
ție in care se spune : „Regretăm 
profund decizia Comunității luată 
in mod unilateral, fără ca principa
lele țări participante la comerțul cu 
carne de vilă să fi fost consultate 
in prealabil’'.

De asemenea, măsura Pieței co
mune a fost viu criticată de Con
siliul G.A.T.T. (Acordul General 
pentru Tarife si Comerț). La reu
niunea Comitetului de negocieri co
merciale, Iugoslavia, Argentina și 
Uruguay au ridicat această proble
mă, reîevind incompatibilitatea ei 
cu principiile și normele care stau 
la baza G.A.T.T. Deplingind măsu
ra, șeful delegației americane Ia a- 
ceastă reuniune, Harold Malmgreen, 
a declarat la o' conferință de presă 
că „orice decizie unilaterală pro
voacă o tulburare a schimburilor''.

Computerul citește gindurile
„Experimentul pare a fi un test 

al telepatiei mentale. Izolat intr-un 
mic laborator, cu fire subțiri de me
tal răsărind din casca purtată pe 
cap. subiectul dă impresia unei 
profunde concentrări. Nu vorbește, 
nu se mișcă. Alături, un cercetător 
Îmbrăcat in alb urmărește Încordat 
ecranul unui televizor. Deodată, in 
centrul ecranului se ivește o mică 
pată albă. Se Înalță rapid, apoi se 
lasă in jos. După o clipă o ia spre 
dreapta, se oprește, se deplasează 
spre stingă, mișcarea se accelerează, 
in sfirșit rămine din nou locului — 
toate acestea ca și cum ar fi sub 
fîtăpinirea unei inteligențe din exte
rior. Și așa și este...“. Pe măsura 
progresului rapid al civilizației con
temporane. sint de așteptat alte fi 
alte realizări, care vor îmbogăți ar
senalul tehnico-stiințific pus 
slujba omului.

in

Pasajul menționat constituie în
ceputul unui articol, apărut recent 
in revista americană ..TIME", in care 
sint relatate cercetări de ultimă oră 
intreprinse in domeniul ciberneticii.

„Neobișnuitul experiment efectuat 
la Institutul de cercetări Stanford 
din Menlo Park, statul California, 
constituie o expunere grafică a u- 
neia dintre cele mai noi și cuteză
toare perspective in cibernetică. Se 
dovedește, prin aceasta, că un com
puter este capabil, la modul cel mai 
concret, să citească gindurile omu
lui. Cu toate că impulsurile petei 
albe erau dictate de computer, ma
șina nu făcea decit să aducă la în
deplinire comenzile subiectului tes
tat. La rindul său. tot ceea ce fă
cea subiectul era să gindească de
plasările petei.

Pentru conducătorul studiului, 
Lawrence Pinneo, neurofiziolog și

inginer electronist, tehnica comnu- 
terului-cititor al creierului reprezin
tă mai mult decit o simplă izbindă 
de laborator. Computerele pot solu
ționa probleme extrem de complexe 
cu o viteză uimitoare, numai că ele 
sint alimentate cu informațiile ne
cesare cu destulă încetineală, prin 
dispozitive greoaie cum sint tabloul 
de comandă cq claviatură sau ben
zile perforate. Acesta e si motivul 
pentru care oamenii de știință se 
străduiesc de mult să găsească căi 
de legătură mai directă între min
tea omului și creierul electronic.

Pinneo. ca si alți cercetători au 
efectuat studii cu sisteme compu
terizate care răspund comenzilor 
verbale : Pinneo a considerat însă 
că poate exista o modalitate si mai 
directă decit vorbirea. El avea în 
vedere electroencefalograful. apara
tul utilizat în medicină pentru ex
plorarea. ne baza curentilor electrici, 
a diverselor regiuni ale creierului. 
Dacă ar reuși să identifice undele 
mentale corespunzătoare anumitor 
ginduri sau' comenzi, $i-a sdus Pin
neo. aceeași tehnică ar putea-o în
suși in fond si un computer. Mași
na va fi în stare chiar să reacțio
neze la diversele comenzi, dovedind 
aceasta prin indicarea traseului u- 
nei pete pe ecranul de televizor.

Cercetătorul american a studiat cu 
atentie natura comenzilor. Dar. ca si 
in cazul amprentelor digitale, tipu
rile de comenzi variau într-atit de 
la un subiect uman testat la altul 
incit induceau in eroare computerul. 

' Această dificultate a fost rezolvată 
pe calea inmagazinării de către me
moria computerului a 
game de comenzi. In momentul in 
care computerul întilnea un nou gen 
de comandă, el iși „scotocea" me
moria in căutarea undelor celor mai 
apropiate de respectiva comandă. 
Pină acum, computerul a fost în
vățat să recunoască șapte feluri de 
comenzi — sus. jos. stingă, dreapta, 
încet. repede, stop. Colaborind cu 25 
subiecte umane diferite, computerul 
Teușește mișcările juste cam in pro
porție de 60 la sută.

Există convingerea că de la acest 
stadiu se vor pulea înregistra pro
grese considerabile. Se apreciază că 
nu e atit de departe ziua cind com
puterul va fi capabil să „recunoască" 
sunetele fundamentale ale limbaju
lui, numite foneme, din care-pot fi 
alcătuite toate cuvintele. Deținerea 
unor astfel de calități de către com
putere ar^avea aplicații practice din
tre cele mai largi. Pilptul unui avion, 
de mare viteză sau al unei nave 
spațiale, de exemplu, ar putea pur 
Si simplu să comande zborul numai 
prin intermediul gindului. Nu ar mai 
fi nevoie de căutarea cadranelor si 
a butoanelor pe tablourile de co
mandă supraîncărcate. Viitorul va 
dispune, poate, de o tehnologie atit 
de avansată, incit să permită chiar 
transmiterea de informații de la 
computer direct creierului uman".

unei largi

parlicip.it
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ÎNCHEIEREA sesiunii sovietului suprem al u.r.s.s.

• NIKOLAI PODGORNll REALES PREȘEDINTE 
Al PREZIDIULUI SOVIETULUI SUPREM

• ALEXEI KOSlGHIN DESEMNAI PREȘEDINTE
Al CONSILIULUI DE MINIȘTRI

Tovarășului NIKOLAI VIKTOROVICI PODGORNll
Președintele Frezidiului Sovietului Suprem 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

m , ■ ’ MOSCOVAMult stimate Nikolai Viktorovici.
Realegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Pre- 

ridiulv.l Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 
îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa sincere și călduroase felicitări.

Vă urez din toată inima, mult stimate Nikolai Viktorovici. multă 
•ănâtate si fericire personală, noi $i însemnate succese in activitatea 
dumneavoastră de mare răspundere, consacrată construirii societății co
muniste in Uniunea Sovietică.

îmi exprim convingerea că prietenia frățească șl colaborarea mul- 
t laterală dintre Republica Soc alistă România și Uniunea Sovietică se 
vor dezvolta necontenit, n interesul celor două popoare, al cauzei so
cialismului și păcii în lume

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului ALEKSEI NIKOLAEVICI KOSlGHIN
Președintele. Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Stimate Aleksei Nikolaevlcl,
Cu prilejul numirii dumneavoastră în înalta funcție de președinte 

al Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, 
vă transmit. în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al 
meu personal, felicitări sincere și urări cordiale de noi succese în acti
vitatea dv. de răspundere, consacrată bunăstării poporului sovietic, cau- 
«ei socialismului și păcii în lume.

MANEA MĂNESCU

MOSCOVA 2? (Corespondență de 
la L. Duțâ). — întrunite vineri in 
ședință comună, cele două camere 
ale Sovietului Suprem al U.R.S.S. au 
ales Prezidiul Sovietului Suprem. 

' compus dintr-un președinte, 14 vice
președinți. un secretar și 20 de mem
bri. Președinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem a fost reales Nikolai 
Podgorniu

în cadrul aceleiași ședințe, pre
ședinte al Consiliului de Miniștri a 
fost desemnat din nou Alexei Kosi- 
ghin. Sovietul Suprem a aprobat apoi 
componența guvernului spvietic.

Prima sesiune a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S, al noii legislaturi și-a în
cheiat vineri lucrările.

PROIECTUL TEHNIC fll COMPLEXULUI
HIDROTEHNIC IURNU MARELE-NIROPOL

in examinarea Comisiei mixte româno-bulgare
SOFIA 26 (Agerpres). — în zilele 

de 24-26 iulie a.c. s-au desfășurat 
la Sofia lucrările celei de-a IlI-a 
sesiuni a Comisiei mixte româno- 
bulgare pentru problemele Comple
xului hidrotehnic Tumu Măgurele— 
Nikopol, de pe Dunăre, la care au 
participat președintele părții româ
ne in comisie. Constantin Băbăiâu. 
ministrul energiei electrice, și pre
ședintele părții bulgare in comisie. 
Petâr Danailov. ministrul energeticii. 
L-a sesiune a fost examinat stadiul 
lucrărilor de studii și proiectare pen
tru pregătirea proiectului tehnic al 
Complexului hidrotehnic Tumu Mă
gurele— Nikopol, precum și a memo

riului tehnico-economic al Comple
xului hidrotehnic de pe Dunăre de 
la Cernavodă.

Cei doi miniștri au semnat proto
colul lucrărilor celei de-a IlI-a se
siuni a Comisiei mixte româno-bul
gare pentru Complexul hidrotehnic 
Turnu Măgurele—Nikopol, de pe Du
năre.

★
La 26 iulie a.c.. Tano Țolov. prim- 

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri ai R.P. Bulgaria, a primit pe 
Constantin Băbălău. La primire au 
participat Petăr Danailov. ministrul 
energeticii al R.P. Bulgaria, și Tro- 
fin Simedrea, ambasadorul Româ
niei la Sofia.

Evoluția situației
■> J

din Cipru
Apel al președintelui interimar la respectarea

încetării focului

NICOSIA 26 (Agerpres). — Glafkos 
Clerides. președintele interimar al 
Republicii Cipru, a arătat, in cadrul 
unei conferințe de presă organizate 
la Nicosia, că încălcarea repetată a 
încetării focului ar putea duce la o 
recrudescenta a conflictului din 
această țară. El a atras atentia asu
pra pericolului pe care il prezintă 
incidentele militare din Nicosia și 
dm zona portului Kyrenia. care 
contravin acordului de încetare a fo
cului. Glafkos Clerides a anunțat că, 
recent, a propus forțelor O.N.U. pen
tru menținerea păcii in Cipru să 
ocupe poziții-tampon, pentru sepa
rarea ciprioților greci și turci. în 
scopul evitării unor noi conflicte. 
Președintele interimar al Ciprului a 
arătat că a transmis o telegramă mi
niștrilor de externe ai Greciei, 
Turcie; si Marii Britanii, reuniți la 
Conferința de la Geneva, și l-a In
format pe reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U. In

Cipru, ambasadorul Lui» Weckmann- 
Munoz. In legătură cu actele de în
călcare a încetării focului.

★
ANKARA 26 (Agerpres). — Consi

liul securității naționale al Turciei, 
întrunit, vineri, la Ankara. In pre
zerva președintelui Fahri KorutUrk, 
a hotărit crearea unui comitet in
terministerial de coordonare pentru 
supravegherea aprovizionării tru
pelor turcești aflate in Cipru și a 
populației civile. într-o declarație 
oficială, consiliul a apreciat că în
cetarea focului și negocierile tripar
tite de la Geneva In problema Ci
prului constituie pași pozitivi șl a 
exprimat speranța că „aceste trata
tive vor duce la o soluție satisfăcă
toare". Tot in cursul zilei de vineri, 
primul ministru al Turciei. Billent 
Ecevlt, a avut o întrevedere cu co
mandanții marinei și forțelor aerie
ne turcești.

Lucrările Conferinței tripartite
GENEVA 26 (Corespondență de la 

C. Vlad). — La Palatul Națiunilor din 
Geneva au continuat, vineri dimi
neața. în ședință plenară, lucrările 
conferinței tripartite privind Ciprul, 
la care iau parte delegațiile Marii 
Britanii, Greciei șl Turciei.

După cum s-a anunțat, joi seara, 
după prima ședință, a fost dat publi
cității un comunicat, in care s-a pre
cizat că miniștrii de externe ai celor 
trei state participante au examinat 
Rezoluția nr. 353 a Consiliului de 
Securitate șl, in special, apelifl din

rezoluție privind restabilirea păcii șl 
au reafirmat acordul guvernelor lor 
cu această rezoluție.

în după-amiaza zilei de vineri, mi
niștrii de externe ai țărilor partici
pante, precum și Roberto Guyer, se
cretar general adjunct al O.N.U. 
pentru probleme politice speciale, 
prezent la conferință cu titlu de ob
servator, au desfășurat intense con
sultări neoficiale, in legătură cu a- 
plicarea Rezoluției. Următoarea șe
dință va avea loc după aceste con
sultări neoficiale.

Definitivarea componenței noului guvern grec
ATENA 26 (Corespondență de la 

I. Badea). — Prin jurămintul depus 
de alți 20 de miniștri și subsecretari 
de stat, vineri după-amiazâ s-a în
cheiat procedura de constituire a gu
vernului civil condus de premierul 
Constantin Caramanlis. Cabinetul are 
in prezent 31 de membri. Printre noii 
titulari de portofolii se numără 
Ioannis Pesmatzoglou, ministru al 
finanțelor, Dimitrios Papaspyrou. 
ministru al agriculturii, Charalambos 
Protopappas, ministru al industriei, 
Athanasios Kanellopoulos, ministru 
al comerțului, și Ioannis Mineos, mi
nistru al marinei comerciale.

Tot in cursul după-amiezii de vi
neri a fost publicat In buletinul o- 
ficial decretul prezidențial privind 
amnistierea tuturor delictelor politice,

inclusiv a acelora comise înainte de 
1967 și care nu au fost incluse in 
amnistia acordată in august anul 
trecut.

Concomitent, guvernul Caramanlis 
a continuat să adopte unele măsuri 
pentru normalizarea situației in
terne. Astfel, printr-o hotârire spe
cială a Ministerului Apărării Na
ționale. s-a pus capăt tuturor com
petențelor poliției militare — E.S.A., 
cu excepția acelora care decurg ne
mijlocit din exercitarea obligațiilor 
stricte de poliție militară. De ase
menea, Ministerul Transporturilor și 
Comunicațiilor a anunțat ridicarea, 
incepind de la 26 iulie, a tuturor res
tricțiilor privind circulația vehicule
lor publice și particulare, impuse cu 
ocazia recentelor evenimente din 
Cipru.

Deportații din Yaros se întorc acasă

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

• Acord de principiu în problema cooperării in domeniul cul
turii, educafiei, informației și contactelor umane, pe baza res
pectării prerogativelor'suveranităfii statelor • Lucrările reuniunii 

vor fi reluate în luna septembrie

GENEVA 26 — (De la corespon
dentul nostru). în cursul zilei de vi
neri s-a încheiat o nouă etapă a lu
crărilor celei de-a doua faze a Con
ferinței pentru securitate și coope
rare in Europa. Ca urmare a unei 
activități susținute, desfășurată in 
ultimele trei luni, in, toate cele 18 
organe de lucru nle conferinței s-au 
înregistrat progrese in elaborarea 
documentelor finale.

în ultimele zile, in Comitetul de 
coordonare, prin negocieri prelun
gite, s-a ajuns la un acord asupra 
unui sector esențial privind rezulta
tele conferinței In problema raportu
lui dintre prerogativele suveranității 
statelor, angajamentele asumate ii 
dreptul internațional.

Comitetul de coordonare * so
luționat șl problema prevederi
lor generale referitoare la coo
perarea in domeniile culturii, e- 
ducatiei, informatici și contactelor 
umane, inreglstrlnd acordul unanim 
asupra unui text care reflectă in
teresele tuturor partlclpanților. A-

cest progres apare cu atit mai evi
dent. dacă se tine seama că lipsa 
unui acord pină in prezent in pro
blemele respective s-a repercutat 
negativ și asupra altor organe de 
lucru. Există, astfel, condiții favora
bile ca. la reluarea lucrărilor, in 
septembrie a.c.. redactarea sa pro
greseze rapid și in aceste sectoare.

Luînd cuvintul in cadrul dezbate
rilor. șeful delegației romfine, am
basadorul Valentin Lipatli. a rele
vat însemnătatea progreselor înregis
trate. menționind, totodată, o scrie 
de probleme care urmează să rețină 
atentia deosebită a participanților la 
reluarea lucrărilor.

Acționind cu spirit de răspundere 
și manifestind voința politică, res
pectând strict normele și regulile 
democratice de procedură care gu
vernează lucrările conferinței, a 
arătat in Încheiere șeful delegației 
române, există toate condițiile pen
tru ca cea de-a doua fază a con
ferinței să se Încheie cu succes, iar 
cea de-a treLa fază să se țină la ni
vel inalt.

Ajutor acordat de România 
poporului zambian prieten

LUSAKA 26 (Agerpres). — Amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Lusaka, Aurel Ardeleanu. a 
prezentat ministrului zambian de ex
terne, Vernon Mwaanga, in cadrul 
unei ceremonii oficiale, un ajutor 
gratuit oferit de România, Republicii 
Zambia, in scopul contracarării efec
telor închiderii frontierei dintre a- 

^ceastă țară și Rhodesia. Ajutorul 
constă in alimente, materiale de 
transport și diferite echipamente.

Luînd cuvintul Jn cadrul ceremo
niei, ambasadorul român a evocat 
bunele relații stabilite Intre România 
și Zambia, strinsa cooperare dintre

cele două țări șl a relevat spiritul 
de solidaritate de care este animată 
țara noastră in acordarea ajutorului 
poporului zambian prieten.

în răspunsul său, ministrul zam
bian de externe a rugat ca. din 
partea președintelui Kenneth Kaun- 
da, a guvernului și poporului zam
bian. sâ se transmită președintelui 
Nicolae Ccaușescu, guvernului și po
porului român mulțumiri sincere 
pentru ajutorul generos oferit, care 
dă posibilitate Zambiei sâ învingă 
greutățile provocate de închiderea 
frontierei cu Rhodesia, hotăritâ de 
regimul ilegal al Iui Ian Smith.

LISABONA

0 mare manifestație populară
DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL

DE PRETUTINDENI

Corespondentul agen
ției FRANCE PREÎSSE 
la Atena relatează : 
..Porto Rafti. la 40 km 
est de Atena, este in 
sărbătoare. O mare 
mulțime, printre care 
numeroși . studenți, aș
teaptă in port, din 
minut in minut, vapo
rul care ii va readuce 
la viafa liberă pe de
portații din lagărul de 
la Yaros. Drapele au 
apărut la ferestre. 
Mulți părinți iși aș
teaptă copiii. Unii au 
in miini buchete de 
flori. O femeie plinge 
in tăcere : «Nu-i vine

fă creadă că i se va 
întoarce bărbatul — 
replică cineva. A fost 
lider sindical și și-a 
petrecut mulți ani in 
închisori și lagăre de 
deportare-,

Cind micul vas „Sky- 
ros“ atinge chelul, mul
țimea pare cuprinsă de 
un adevărat delir. Ar
tificii iluminează micul 
port. Răsună melodiile 
lui Theodorakis.

40 de deportați, Im- 
brăcați sărăcăcios. in 
pantaloni de pinză, cu 
teniși in picioare, se 
indreaptă spre pasare
lă. in timp ce tineri

sar de pe mal pe pun
te pentru a-și îmbrăți
șa cu o clipă mal re
pede părinții sau prie
tenii. Unul din depor
tați, invalid, este dus 
pe brațe de doi oameni. 
Actorul popular Dia- 
mandopulos, intîmpi- 
nat cu căldură, a spus, 
emoționat, corespon
denților de presă : 
-Insula Yaros este in
festată de scorpioni. In 
asemenea condiții am 
trăit. Europa întreagă 
trebuie să se unească 
pentru a nu mai per
mite asemenea fapte-".

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
- __ • ---- -- - - ■ * • - ■____ ■ ■ - ■■ . __ ___
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L0NDRA: PreWi elezterale
în ultima vreme, după cum re

marcă presa londoneză, partidele 
de opoziție — conservator și libe
ral — deținătoare aie majorității 
in Camera Comunelor, au inițiat 
o ofensivă parlamentară comună 
antilaburistă. Această „coaliție ta
cită". cum o numește ziarul 
..GUARDIAN", a reușit sâ pună 
in minoritate guvernul laburist — 
la votarea unor amendamente pri
vind legea sindicală și legea, bu
getară.

Deocamdată, strategia celor trei 
partide — laburist.’ conservator și 
liberal — are in vedere eventuali
tatea unor alegeri abia in septem
brie sau octombrie. Pe de altă 
parte, deși liberalii și conservatorii 
vorbesc despre ..necesitatea de a 
constitui împreună un guvern de 
coaliție", ele nu s-au decis să cau
te o platformă comună pentru e- 
ventualitatea viitoarelor alegeri. 
Observatorii politici sint de părere 
că ideea unui ..guvern de coaliție" 
urmărește in realitate sâ submi
neze realizarea unor puncte im
portante din programul electorul 
laburist și. in special, a măsurilor 
privind naționalizarea unor noi 
sectoare fi extinderea controlului 
statului in economie. Se afirmă, 
de altfel, că acțiunile recent des
fășurate in parlament de conserva
tori și liberali ar fi fost concer
tate, in cadrul unui plan mai am
plu. cu acțiuni ale patronatului. 
Astfel intr-o scrisoare adresată ce
lor 12 000 de membri ai Confede
rației Industriei Britanice (C.B.I.), 
președintele acesteia, Ralph Bate
man. avertiza direct că ..dacă o- 
biectivele declarate ale laburiștilor, 
ca. de exemplu, extinderea națio
nalizărilor, vor fi înaintate parla
mentului. atunci Confederația In
dustriei Entanice va intra in con
flict cu guvernul".

Cercurile opoziției nu și-au ascuns 
satisfacția față de trecerea unui 
rr.embru al partidului laburist. 
Chr.stopher Mayhew, deputat in 
Camera Comunelor, in rindurile 
partidului liberal, ceea ce face ca 
numeric, laburiștii să dispună io 
prezent in Camera Comunelor de 
o superioritate de numai un loc 
asupra conservatorilor. Pe de altă 
parte. In cercurile laburiste, trece
rea lui Mayhew la partidul liberal, 
după 40 de ani de activitate in 
mișcarea laburistă, este considerată 
ca un bun prilej de a clarifica u- 
nele tendințe și curente in aceri 
partid. Cunoscut ca exponent al 
cercurilor laburiste de dreapta.

Mayhew s-a opus oricărei orientări 
progresiste : de aceea se consideră 
câ plecarea lui Mayhew va duce 
la ..întărirea rindurilor partidului".

Principalul obiectiv al politicii 
laburiste, in prezent, il constituie 
redresarea economiei, după cum a 
precizat, intr-o cuvintare rostită 
de curind la Aberystwyth, premie
rul Harold Wilson. El a mențio
nat printre principalele coordonate 
ale strategiei laburiste : stabilirea 
unui consens constructiv’ intre gu
vern si popor, sporirea investițiilor 
in economie, creșterea productivi
tății muncii, reducerea deficitului 
balanței de plăți, stabilirea unei 
linii de demarcație 'clară între 
sectorul public și cel privat in in
dustrie, naționalizarea terenurilor

pentru construcții, necesitatea ca 
..poporul britanic să beneficieze de 
pe urma rezervelor de petrol din 
Marea Nordului". După cum sub
liniază ziarul ..TIMES", unele din 
aceste, puncte urmează sâ fie con
cretizate intr-o serie de „cărți 
albe".

Ieri a avut loc. Ia reședința pri
mului ministru, o ședință comună 
a membrilor guvernului și ai Co
mitetului Executiv Național al par
tidului laburist, in cadrul căreia 
s-au dus bazele proiectului mani
festului electoral al partidului. 
Prin aceasta, a fost, virtual, des
chisă campania electorală : oficial 
se va deschide după ce regina va 
decreta, la cererea premierului, di
zolvarea parlamentului si stabilirea 
datei alegerilor. Convingerea co
mentatorilor este câ alegerile ar 
putea avea loc la 3 octombrie.

N. PLOPEANU

- Dezbatere - maraton 
asupra destinelor 0. R. T. F.
Cind Turnul Eiffel devenea — 

în urmă cu peste jumătate de 
veac — primul emițător de unde 
h^rziene din Franța, postul de radio 
Paris număra doar cițiva redac
tori și tehnicieni. Astăzi. O.R.T.F. 
(Oficiul Radioteleviziunii France
ze) a devenit o uriașă instituție, 
avind 17 800 de salariați. cu 180 de 
profesii diferite, care iși desfășoa
re activitatea in clădiri reprezen- 
tind o suprafață de 600 000 mp. 
Arhivele sale adăpostesc 900 000 
discuri — din care 80 000 extrem 
de rare — 600 000 documente, so
nore, unele de inestimabilă va
loare. mii de filme și înregistrări 
video, iar Turnul Eiffel a rămas 
doar unul din cele 2 000 emițătoare 
de televiziune și 70 emițătoare de 
radio, care impinzesc teritoriul 
francez. „O.R.T.F.-ul a ajuns in 
situația animalelor preistorice a 
căror dispariție s-a datorat dezvol
tării lor exagerate" — remarca re
cent un publicist francez, sublini
ind dificultățile de gestiune pro
vocate de dimensiunile și diversi
tate1» acestui mecanism audio-vizu- 
al întreținut cu imense cheltuieli, 
care grevează serios bugetul sta
tului.

Situația radioteleviziunii france
ze a constituit in ultimii ani su
biectul a numeroase analize și ra-

poarte, care au condus acum la 
un proiect de reformă, aprobat re
cent de guvern. Pornind de la i- 
deea că oficiul a devenit prea 
greoi pentru a fi eficace și ren
tabil. proiectul preconizează îm
părțirea sa in șase organisme au
tonome : un oficiu de difuzare a 
programelor — organism public sub 
tutela statului — care va gira in
stalațiile tehnice de emisie : pa
tru societăți naționale indepen
dente. corespunzind celor trei ca
nale de televiziune și radio. în
sărcinate cu realizarea programe
lor ; in fine, o societate anonimă 
cu capital public, destinată pro
ducerii marilor emisiuni, care va 
lucra in concurență cu societățile 
private. Un caiet de sarcini foarte 
precis va fi stabilit de guvern 
pentru fiecare societate, enunțind 
obligațiile lor in ce privește infor
mația. cultura ■ și activitățile exte
rioare.

Fiind de acord în principiu cu 
ideea unei reforme profunde a ra
dioteleviziunii. partidele de stingă 
semnatare ale programului com«'n. 
cărora li s-au alăturat Partidul 
Socialist Unificat și principalele 
centrale sindicalp din Franța, au 
exprimat de la bun început o se-**  
rie de rezerve față de proiect, ce- 
rind o dezbatere amplă, la care să

participe telespectatorii, toate cate
goriile de cetățeni, intr-un spirit 
pe deplin democratic. In acest sens 
reprezentanții stingii s-au opus 
convocării Adunării naționale in 
sesiune' extraordinară la 23 Iulie, 
considerind câ dezbaterea parla
mentară ar fi trebuit să urmeze 
unei consultări reale a opiniei pu
blice. Ca un corolar, un sondaj 
publicat de ziarul ,,Le Quotidien 
de Paris" constată că 50 la sută 
din cei anchetați nu cunosc mă
surile preconizate de reformă, iar 
30 la sută nici n-au auzit de ele.

In cursul dezbaterilor, care au 
început marți după-amiază, depu
tății stingii și-au manifestat îngri
jorarea față de consecințele aces
tei reforme. S-a arătat că împăr
țirea oficiului in șase organisme 
separate, fiecare cu administrația 
sa. va impune cheltuieli și mai 
mari decit in trecut și că se va 
da friu liber publicității comer
ciale, 'ceea ce va afecta calitatea 
programelor. Subliniind faptul câ 
In consiliile de administrație nu 
vor fi aleși reprezentanți ai opo- 
ziției. vorbitorii au remarcat că 
obiectivitatea informației nu este 
asigurată prin1 noua reformă. De 
asemenea, au atras atenția asupra 
consecințelor extrem de serioase 
pe care le-ar avea trecerea in 
miini particulare a radioteleviziu
nii — trecere pentru care actuala 
reformă ar oferi posibilități.

Alți deputați — U.D.R. și fără 
apartenență politică — au expri
mat. de asemenea, unele critici, 
considerind. printre altele, că pro
blemele agriculturii erau de fapt 
mai urgente decit reforma O.R.T.F.

Ultima parte a dezbaterilor a 
luat caracterul unui veritabil ma
raton. Ședința incepută miercuri 
la ora 9 a durat, cu mici între
ruperi. pină joi dimineața la ora 
8.15, in cursul nopții discutindu-se 
cele peste 150 de amendamente 
propuse de deputați. Prin majori
tate de voturi, proiectul de refor
mă a fost aprobat. Deputății co
muniști. socialiști și radicali de 
stingă au votat împotrivă.

„O.R.T.F. nit mai există" — con
semnau joi ziarele pariziene, re- 
marcind faptul că desființarea o- 
ficiului nu Înseamnă implicit un 
pas inainte pentru radioteleviziu- 
ne. „LE FIGARO" scria in acest 
sens : „Orice politică de difuzare, 
orice orientare a programelor nu 
pot fi concepute decit In afara re
gulilor societăților Întemeiate pe 
profit". între acest deziderat și 
măsurile preconizate de reformă, 
ziarul apreciază că există un pa
radox.

Pau! DIACONESCU

împlinirea a trei .luni de la răs
turnarea regimului fascist a fost mar
cată joi la Lisabona printr-o gran
dioasă manifestație populară de spri
jin pentru mișcarea forțelor armate 
și guvernul provizoriu. Organizata 
din inițiativa partidelor comunist, 
socialist și popular democratic, cărora 
li s-au alăturat mișcarea democratică 
portugheză, asociația intersindicală. 
precum și numeroase alte asociații 
profesionale, civice și de tineret, ma
nifestația s-a desfășurat pe străzile 
capitalei, atingind punctul culminant 
in incinta stadionului „1 Mai", care 
a retrăit atmosfera de entuziasm din 
ziua memorabilă de 25 aprilie. Nu
mărul participanților a fost apreciat 
la 150 000—180 000. Un ocean multicolor 
de steaguri și pancarte se agitau in 
lumina reflectoarelor, in timp ce 
mulțimea scanda lozinci : „Unitate", 
„Jos cu reacțiunea", „Să st pună ca
păt războiului colonial", „Alianța in
tre oamenii muncii și fiii poporului 
Înarmat". .Jos monopolurile".

Deschizind adunarea, Mario Soares, 
secretar general al partidului socia
list șl ministru al afacerilor externe, 
s-a referit la necesitatea întăririi 
unității dintre masele populare și for
țele armate, ca o condiție a Îndepli
nirii programului guvernului provi
zoriu, care are trei obiective prin

cipale : democratizarea, decoloniza
rea și dezvoltarea.

Luînd la rindul său cuvintul, Al
varo Cunhal, secretar general al par
tidului comunist și ministru fără 
portofoliu, a subliniat câ marea ma
nifestație a forțelor democratice are 
loc după criza din viața politică por
tugheză provocată de tentativa eșua
tă a forțelor conservatoare de a bloca 
și compromite drumul spre pace și 
democrație. „Criza a evidențiat că 
mișcarea forțelor armate este o mare 
și pozitivă realitate a vieții națio
nale. o forță care chezășuiește proce
sul de democratizare. Criza a evi
dențiat. totodată, rolul determinant 
al unității poporului cu forțele ar
mate, unitate pe care trebuie să o 
salvgardăm ca pe un bun prețios. în 
această privință, prezenta adunare 
este o strălucită dovadă".

Sub deviza născută spontan acum 
trei luni : „O povo unido jamais sera 
vencido" (poporul unit nu va fi nici
odată învins), grandioasa manifesta
ție din capitală a reprezentat un vot 
de încredere in guvernul provizoriu, 
a dat expresie voinței populare de a 
nu admite ca reacțiunea să blocheze 
calea libertății și democrației in Por
tugalia;

V. OROS

„AUTODETERMINARE ÎNSEAMNĂ INDEPENDENȚA 
GUINEEI BISSAU Șl INSULELOR CAPULUI VERDE"

ALGER 26 (Corespondentă de la 
Mircea S. Ionescu). — Comentlnd re
centa lege constituțională adoptată 
de Consiliul de Stat al Portugaliei 
In care se recunoaște dreptul la in
dependență a teritoriilor coloniale. 
Luis Cabrai, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Guineea-Bis- 
sau. a apreciat, intr-un Interviu a- 
cordat ziarului algerian „El Moud- 
jahid". că această lege dă forță gu
vernului portughez pentru a începe 
procesul decolonizării și permite con
tinuarea negocierilor desfășurate la

Londra și Alger intre cele două părți 
„intr-un cadru mult mai bun și in 
acord cu aspirațiile poporului din 
Guineea-Bissau si Insulele Capului 
Verde". Exprimindu-și optimismul 
in ceea ce privește^ reluarea acestor 
convorbiri, el a precizat : „Pentru 
noi. autodeterminarea nu poate să 
însemne altceva decit independenta 
Gulneei-Bissau și Insulelor Capului 
Verde. Pe această bază noi am dus, 
si vom continua să ducem, convor
birile cu auțoritătile portugheze".

• VOTEAZĂ TINERII. 
Azat-le-Rls este o comună fran
ceză din departamentul Haute- 
Vlenne de numai 558 locuitori. 
Ea a trăit o premieră semnifi
cativă : aici, ca și in alte două 
comune minuscule, s-a făcut 
pentru prima oară aplicarea 
noii legislații care acordă drept 
de voi ținerilor incepind de la 
18 ani. Toți cel 24 de tineri care 
împliniseră această virstă s-au 
inscris in listele electorale și 
s-au prezentat la urne in ale
gerile pentru administrația lo
cală. Au fost de față la eveni
ment notabilitățile comunei, 
printre care și decanul de 
virstă. care numără... 94 de pri
măveri.

• CARGOU ATOMIC 
NEPOLUANT. Tehnicienii 
de la G.K.S.F. (Societatea de 
studii pentru utilizarea atomu
lui in construcția navală), cu se
diul la Hamburg-Geesthacht 
(R.F.G.), elaborează planuri
le de construcție a unui vas 
cu propulsie nucleară destinat 
marinei comerciale. Asemenea 
proiecte au mai fost realizate 
in unele țări, dar ele prezentau 
unele inconveniente Tie in ceea 
ce privește rentabilitatea, fie in 
ce privește protecția împotriva 
produselor toxice și radioactive. 
Noul tip de reactor, cu care ur
mează a fi inzestrat cargoul 
vest-german, prezintă o serie de 
caracteristici tehnice care per
mit ca reactorul, potrivit spu
selor „părintelui" său, prof. 
E. Baage, „să poată fi controlat 
tot atit de lesne ca orice tip de 
motor convențional". Gradul de 
toxicitate al deșeurilor nu va fi 
mai mare decit al unui motor 
Diesel — deci oceanele nu vor 
fi poluate. Chiar dacă prețul de 
cost nu va fi mai mic decit al 
unui vas obișnuit, exploatarea 
va fi mai economicoasă. Se are 
in vedere utilizarea lui ca su- 
perpetrolier, puțind, totodată, 
să încarce in cală și alte măr
furi.

• ISTORIA - MINUT 
CU MINUT. Deși mai sint 
încă doi ani pină la aniversa
rea a două secole de la dobin- 
direa independenței S.U.A., de 
pe acum se fac pregătiri intense 
pentru a marca această sărbă
toare. Printre altele, au fost 
inițiate, de pildă. lucrări de 
restaurare a grandioasei Statui 
a Libertății. în comemorarea 
evenimentului, un rol aparte ii 
revine și televiziunii, intre pro
iectele căreia se înscriu seriale 
dedicate lui Lincoln sau familiei 
Adams — figuri de prestigiu in 
istoria americană. Pe de altă 
parte, încă de la 4 iulie, tele
spectatorii au prilejul să urmă
rească un serial cu totul origi
nal, numit „Bicentenarul in 
minute". Prevăzut să dureze 
exact pină la 4 iulie 1976 — 
data sărbătorii — acest serial 
va relata, seară de seară, în sec
vențe de durata unui singur 
minut, diverse episoade legate 
de importantul moment istoric.

• PITONUL MELO
MAN. O gospodină din Ma
nila (Filipine). pe nume Cele- 
rina Villanueva, obișnuia să-șl 
facă menajul acompaniată de 
muzică înregistrată pe bandă de 
magnetofon. Nu mare i-a fost 
mirarea, intr-una din zile, cind, 
intrind in cameră să schimbe 
banda magnetofonului, a desco
perit in locuința sa încă un... 
amator de muzică : un piton, 
care, încolăcit, ascultase liniștit 
ritmurile unei melodii moderne. 
Crezind. probabil, că muzica a 
încetat datorită apariției stăpi- 
nei casei, pitonul s-a indrepiat 
spre ea suierind. înspăihiintată, 
Celerina a solicitat ajutorul ve
cinilor, care cu oarecare greu
tate au reușit să-1 facă inofen
siv pe neobișnuitul meloman.

• A LUAT SFÎRȘIT PR'r 
MA ETAPĂ A EXPERI
MENTULUI METEORO
LOGIC INTERNATIONAL 
organizat in zona Tropicelui si 
Oceanului Atlantic. Timp de r 
două luni, circa 4 000 de oameni 
de știință și specialiști din 72 
de țări au efectuat observații și 
au desfășurat un vast program 
de cercetări științifice In regiu
nea sudică a Oceanului Atlan
tic in scopul studierii mecanis
mului termic ce guvernează e- 
voluția vremii in întreaga lume. 
Cercetătorii au avut la dispo
ziție 40 de nave specializate și 
avioane-lîtborator. Prevăzut a 
se desfășura in trei etape, ex
perimentul, care va avea o in-

• semnătate deosebită pentru e- 
conomia țărilor in curs de dez
voltare din Africa, Asia și Ame
rica Latină, se va incheia la 19 
septembrie a.c.

■ ■ ■ b a a

agențiile de presă transmit:
Ministrul de externe e-

giptean, Ismail Fahmy, a preci
zat. intr-o declarație difuzată de 
agenția M.E.N., că acceptarea de că
tre Egipt a propunerii iordaniene 
privind aminarea reuniunii la nivel 
inalt de la Rabat a statelor arabe, 
prevăzută inițial pentru 3 septem
brie, este motivată de necesitatea ca 
această conferință să fie precedâtă 
de o pregătire temeinică.

Inflația este o problemă 
IîinjOrâ cu care s^nt confruntate 
S.U.A.,' a declarat președintele 
Nixon intr-o alocuțiune televi
zată. rostită joi seara. R’espin- 
gind ideea adoptării unor măsuri ra
dicale in acest domeniu, printre care 
instituirea controlului asupra prețu
rilor și salariilor și reducerea impo
zitelor pe venituri, sugerată de unii 
economiști, el a anunțat că se pre
vede reducerea cu cinci miliarde 
dolari a cheltuielilor bugetare pe 
exercițiul financiar 1974—1975 și su
primarea a 40 000 de posturi de func
ționari.

Greve în Africa de Sud.
Mai multe mii de muncitori din di
ferite centre industriale sud-africa- 
ne au declarat greve pentru satisfa
cerea revendicărilor lor privind Îm
bunătățirea condițiilor de trai și. in 
general. împotriva politicii autorită
ților rasiste de la Pretoria — anun
ță France Presse. Poliția sud-afri- 
cană a ocupat poziții in jurul obiec
tivelor industriale din orașul Dur
ban, într-o încercare de intimidare 
a greviștilor.

Guvernul Republicii Cos- 
ttl RiCU a h^ărit să preia dreptu
rile de proprietate asupra plantații
lor de banane și a instalațiilor afe
rente, aparținind companiei „Stan
dard Fruit", filială a firmei nord-a- 
mericane Castle Cook Inc.", s-a a- 
nunțat in mod oficial la San Jose.

Un film acuzator, ziaristul 
suedez Per Sanden a anunțat, la 
Stockholm, in cadrul unei emisiuni 
televizate că. in septembrie anul 
trecut, trupele sud-africane au ras 
complet de pe suprafața pămintului

un sat în nordul Namibiei. 105 per
soane au fost ucise. Per Sanden a 
adus, in urma vizitei efectuate la 
fața locului, un film acuzator la a- 
dresa regimului rasist din Africa de 
Sud.

Cotidisnele pariziene 
vor mări prețul de la 80 de centime 
la un franc incepind cu 1 august. Se 
așteaptă ca revistele săptăminale să 
procedeze la o majorare asemănă
toare in viitorul apropiat.

Inundațiile din Republica 
Bangladesh - «on«cints a 
ploilor neîntrerupte din ultimele 
două zile — au provocat, pină in 
prezent, moartea a 23 de persoane. 
Guvernul a pus la punct un plan 
de evacuare a populației, din cauza 
situației amenințătoare create in 13 
diiț cele 19 districte ale țării.

Guvernul japonez a h°lă- 
rit reducerea numărului salariațilnr 
guvernamentali, in următorii trei ani.'1 
cu 3 la sută, ceea ce reprezintă 
26 400 persoane.
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