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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIM AL C.C. AL P.C.R.

Miercuri, 10 decembrie 1975, a avut loc ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a examinat unele 
probleme ale planului pe anul 1976, aprobînd 
propunerile elaborate de ministere, 
drumarea nemijlocită a

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

la adunarea

activului

de partid

din armată
Stimați tovarăși,' Sînt bucuros să particip la adunarea activului de partid din armată, să mă reîntîlnesc cu activul și cadrele de bază de partid, politice.și militare și folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, tuturor comuniștilor și militarilor armatei noastre un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului, precum și din partea mea personal, și cele mai bune urări. (Urale puternice; se scandează: ,,Ceaușescu-P.C.R.“).în cursul desfășurării lucrărilor adunării activului de partid au fost analizate pe larg rezultatele obținute în pregătirea de luptă și politică, în întărirea disciplinei și ordinii militare. Doresc să-mi exprim satisfacția pentru constatările pe care le-am făcut în cursul discuțiilor, pentru cele cuprinse în darea de seamă prezentată cu privire la rezultatele bune obținute în toate domeniile de activitate.într-adevăr, putem spune că în realizarea sarcinilor pe care le are — de a fi permanent gata să-și îndeplinească îndatoririle de apărare a patriei — armata noastră desfășoară o activitate intensă pentru a-și ridica necontenit nivelul pregătirii sale de luptă, pentru a putea stăpîni la perfecție toate mijloacele cu care este înzestrată. S-au obținut, de altfel, în ai.aastă perioadă rezultate de seamă în dotarea armatei noastre cu o serie de mijloace moderne care au contribuit la ridicarea capacității sale de luptă.Fără nici o îndoială că toate a- ceste rezultate sînt rodul activității nemijlocite a comuniștilor, a organizațiilor de partid, a consiliilor politice, a ofițerilor și generalilor, care își îndeplinesc în mod consecvent, cu cinste, misiunea încredințată de partid și popor. S-au obținut, de asemenea, rezultate

bune în activitatea politico-educa- tivă, în creșterea conștiinței socialiste, patriotice a militarilor forțelor noastre armate. Tocmai și ca rezultat al tuturor acestor realizări putem aprecia că armata noastră se găsește la un nivel corespunzător din punct de vedere al pregătirii sale de luptă și politice. Pentru toate aceste rezultate, doresc să adresez cele mai calde felicitări tuturor comuniștilor, ofițerilor, subofițerilor și soldaților armatei noastre. (Aplauze puternice, prelungite).Avem, fără îndoială, toate motivele de a fi mulțumiți de rezultatele obținute. Dar, așa cum s-a menționat în cursul discuțiilor, din păcate, s-au manifestat și unele lipsuri care demonstrează că mai trebuie depuse încă eforturi pentru îmbunătățirea activității sub toate aspectele. Dacă activitatea organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor politice, a comandanților ar fi fost mai exigentă și desfășurată într-un spirit mai revoluționar, mai ferm, multe din .lipsuri nu s-ar fi manifestat. Nu doresc să mă opresc ’ mai mult a- supra acestor aspecte, deoarece, după cîte am fost informat — și după cum am ascultat și astăzi aici — aceste probleme au fost dezbătute cu activul de partid. Cred că se vor trage concluziile necesare, pornindu-se atît de la rezultatele bune, cit și de la lipsuri. Dpresc să menționez încă o dată că. pe ansamblu, rezultatele activității desfășurate în unitățile noastre militare sînt bune ; ele ne dau dreptul să apreciem că avem o armată care poate în orice moment să-și îndeplinească cu cinste sarcinile încredințate de partid și popor — de apărare a patriei, a cuceririlor noastre revoluționare, socialiste! (Urale puternice; aplau
ze prelungite).Adunarea activului de partid din

armată are loc la sfîrșitul cincinalului 1971—1975, cu numai trei săptămini înainte de începerea noului plan cincinal. Fără nici o îndoială că activul de partid va face și un bilanț mai general asupra activității desfășurate în cincinalul care se încheie, îndeosebi al contribuției pe care au adus-o militarii la înfăptuirea cu succes a planului cincinal.După cum cunoașteți, încheiem cincinalul cu rezultate remarcabile în toate domeniile de acțivitate. Planul cincinal a fost de mult îndeplinit ; s-au obținut producții însemnate peste plan, ceea ce asigură dezvoltarea într-un ritm mai intens a economiei naționale, ridicarea mai puternică a nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor.Industria noastră socialistă s-a dezvoltat în acest cincinal într-un ritm de peste 13 la sută, ceea ce a asigurat îndeplinirea înainte de termen a planului. Merită îndeosebi de subliniat faptul că în acest cincinal s-au dezvoltat puternic o serie de ramuri moderne ale producției, ceea ce a ridicat mult nivelul tehnic și calitativ al industriei noastre socialiste.Am realizat, de asemenea, rezultate bune și în agricultură, cu toate condițiile climatice care în unii ani, inclusiv în acest an, au fost nu dintre cele mai favorabile, samblu, agricultura crește într-un ritm anual de 5 la sută. Producția de cereale s-a dezvoltat față de cincinalul trecut; a crescut, de asemenea, producția în zootehnie și în toate celelalte ramuri de activitate.Toate acestea au asigurat condițiile necesare înfăptuirii prevederilor Congresului al X-lea, ale cincinalului 1971—1975 cu privire la creșterea nivelului de trai, material și spiritual, asigurînd chiar o depășire în acest domeniu a prevederilor planului.

în uniiPe an-

Toate aceste realizări sînt, fără îndoială, rezultatul muncii pline de abnegație a clasei muncitoare, țărănimii. intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor, care înxĂpMieste uettbăttU politica Partidului Comunist Român — politică ce corespunde pe deplin intereselor vitale ale întregii noastre națiuni. (Aplauze prelungite).La aceste realizări militarii armatei noastre au adus o contribuție activă. Ei au fost prezenți pe șantiere, la lucrările de irigații, la munca din agricultură și în alte sectoare de activitate. Prin munca unităților militare au fost irigate peste 250 de mii de hectare, cu 55 de mii mai mult decît s-a avut în vedere inițial. Zeci de mii de mili- , tari au participat pe diferite șantiere la construcția unor importante combinate și întreprinderi industriale, la lucrări agricole, de drumuri și căi ferate. Este deosebit de cunoscută și apreciată participarea armatei la combaterea inundațiilor care au avut Ioc și care au afectat, după cum se $ție, grav o serie de localități și unități economice și sociale. Putem spune deci că, în realizarea cincinalului înainte de termen, în toate succesele pe , care le-am obținut, armata noastră a fost prezentă nu numai prin îndeplinirea sarcinilor sale militare, dar și prin activitatea sa economică, aducînd o contribuție importantă la toate aceste realizări. Iată de ce, la această adunare a activului de partid, doresc să menționez înalta apreciere pe care partidul și guvernul o dau contribuției armatei la toate aceste realizări și să adresez tuturor militarilor cele mai calde felicitări. (Urale puternice, aplau
ze ; se scandează: „Ceaușescu — 
P.C.R.").

sub în- 
tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, pentru adoptarea unor măsuri privind 
valorificarea superioară a resurselor și îmbunătă
țirea structurii producției, utilizarea intensivă a 
capacităților industriale, sporirea eficienței inves
tițiilor, realizarea de economii în folosirea resur
selor materiale, financiare și valutare, creșterea 
productivității muncii, asigurarea unei mai bune 
aprovizionări a populației. Comitetul Politic Exe
cutiv a stabilit, de asemenea, unele îmbunătățiri 
la proiectul bugetului de stat pe anul 1976 — în 
concordanță cu prevederile planului — în scopul 
de a se asigura- creșterea eficienței în diferite 
domenii ale activității economice și sociale, gos
podărirea judicioasă a tuturor mijloacelor mate
riale și bănești de care dispun unitățile socialiste, 
întărirea disciplinei și responsabilității în plani
ficarea și utilizarea cu randament sporit a fon
durilor.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca proiec
tele planului unic și bugetului, cu îmbunătățirile 
aduse, să fie înaintate spre dezbatere și aprobare 
Plenarei C.C. al P.C.R., iar apoi sesiunii Marii 
Adunări Naționale.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv 
a examinat proiectul de lege pentru stabilirea 
normelor privind proiectarea, construirea și mo
dernizarea drumurilor, norme a căror necesitate 
este determinată de creșterea într-un ritm susți
nut a traficului rutier intern și internațional, ca 
urmare a dezvoltării continue a economiei noas
tre naționale, a întregii activități sociale. în acest 
scop, proiectul de lege prevede stabilirea unor 
norme obligatorii pentru proiectarea, construirea 
și modernizarea drumurilor, precum și amplasa
rea unor construcții și instalații în zona acestora, 
care să asigure, în condiții de înaltă tehnicitate și 
rentabilitate, dezvoltarea judicioasă și armo
nioasă a întregului sistem de .drumuri, păstrarea 
și valorificarea celor existente, modernizarea lor, 
economisirea și folosirea rațională a terenurilor, 
creșterea eficienței și siguranței transporturilor 
rutiere. Aprobînd prevederile proiectului, Comi
tetul Politic Executiv a hotărît să fie înaintat, 
spre dezbatere și legiferare, Marii Adunări 
ționale.

Comitetul Politic Executiv a examinat, de 
menea, proiectul de Decret al Consiliului de 
privind regimul de înălțime al clădirilor de locuit; 
s-a indicat ca, corespunzător condițiilor urbanis
tice, economice, arhitecturale și de mediu proprii 
fiecărei zone și localități, să se stabilească cri
teriile de optimizare a regimului de înălțime al 
construcțiilor pentru locuit, permițînd astfel re
zolvări arhitecturale variate și specifice, precum 
și creșterea gradului de confort și economisirea 
fondurilor de investiții.

Comitetul Politic Executiv a examinat proble-

Na-

ase- 
Stat

ma retribuirii muncii în unitățile agricole coope
ratiste. Cu acest prilej a hotărît majorarea veni
tului garantat de la 1 300 lei la 1 500 lei lunar 
pentru cooperatorii ce lucrează în zootehnie și în 
formațiile permanente de udători. De, asemenea, 
se va majora venitul garantat de la 1 000 lei la 
1 200 lei lunar pentru cei care lucrează în legumi- 
cultură, viticultură și pomicultură. Totodată va 
crește de Ia 35 lei la 40 lei venitul pe zi lucrată 
pentru cei ce lucrează la culturi păioase, prăsi
toare, plante tehnice și furajere, la lucrările de 
fertilizare, de erbicidare și de combaterea dăună
torilor, la irigații, desecări și combaterea eroziunii 
solului, la servirea mașinilor și utilajelor agri
cole, la încărcări, descărcări și transporturi.

în continuarea lucrărilor, Comitetul Politic E- 
xecutiv a examinat și aprobat propunerile pri
vind organizarea dezbaterilor asupra modului în 
care se înfăptuiește programul de activitate ideo
logică și măsurile ce se impun pentru realizarea 
sarcinilor stabilite de Congresul al XI-lea în ve
derea îmbunătățirii continue a activității politi- 
co-ideologice și cultural-educative. în acest scop, 
în perioada februarie-aprilie '1976, în întregul 
partid, în toate organizațiile de masă și obștești, 
în instituțiile ideologice și cultural-educative se 
vor organiza dezbateri asupra modului în care 
se realizează sarcinile din Programul P.C.R. pen
tru îmbunătățirea activității ideologice și educa
ției socialiste a maselor, în spiritul concepției ma
terialismului dialectic și istoric, al politicii mar- 
xist-leniniste a partidului nostru, pentru așezarea 
relațiilor din societatea noastră pe baza princi
piilor eticii și echității socialiste și comuniste. 
Comitetul Politic Executiv a hotărît ca în luna 
mai 1976 să aibă loc Congresul educației politice 
și al culturii. Dezbaterile care vor avea loc în a- 
ceastă perioadă în întregul partid, în întreaga 
noastră societate trebuie să conducă la adoptarea 
unor măsuri concrete, menite să asigure perfec
ționarea continuă a activității ideologice, a pro
pagandei de partid, a întregii munci politice și 
cultural-educative, să ducă la dezvoltarea con
științei socialiste, a spiritului revoluționar, a res
ponsabilității sociale a celor ce muncesc, la par
ticiparea lor tot mai activă în înfăptuirea neabă
tută a sarcinilor viitorului cincinal, a Programu
lui partidului de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de trecere a României 
spre comunism.

Comitetul Politic Executiv a aprobat studiul 
privind perfecționarea învățămîntului superior 
economic. în acest sens se vor lua măsuri pentru 
legarea mai strînsă a acestui învățămint de rea
litățile și cerințele dezvoltării economice a țării 
noastre, de activitatea practică a întreprinderilor 
în specialitatea respectivă, de obiectivele concrete 
ale politicii economice a partidului, pentru cu
noașterea aprofundată a legislației economice ro
mânești, pentru eliminarea fragmentării excesive 
a disciplinelor, a caracterului abstract și descrip- 
tivist al unor cursuri, a carențelor în pregătirea 
juridică, financiar-contabilă și în domeniul rela
țiilor valutare și plăților internaționale, precum

(Continuare în pag. a IlI-a)

Ieri, la Academia militarăTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al forțelor armate, a participat, miercuri, la lucrările adunării activului de partid al armatei Republicii Socialiste România.La sosirea în aula Academiei militare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost- întîmpinat cu puternice urale și ovații, participanții scan- dind cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R.". Ei au dat o vibrantă expresie sentimentelor de dragoste și stimă ale militarilor de toate gradele față de partid și secretarul său general, voinței lor de neclintit de a-și consacra întreaga activitate cauzei apărării cuceririlor revoluționare ale poporului nostru, progresului și înfloririi patriei socialiste.împreună cu secretarul general al partidului, la lucrări au participat tovarășii Manea Mănescu. Emil Bobu, Ilie Verdet, Ion Ioniță.La adunarea activului de partid au luat parte, de asemenea, general-colonel Ion Coman. prim-ad- junct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, general-maior Gheorghe Gomoiu, adjunct al ministrului și secretar al Consiliului Politic Superior, ad- juncți ai ministrului, generali și ofițeri din comandamente și direc-

ții centrale, comandanți de mari unități, unități și instituții militare de învățămint, secretari ai consiliilor politice, comitetelor de partid, activiști de partid din armată.După raportul expus de general de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale, timp de două zile, marți și miercuri, in ședințe în plen și pe secțiuni, s-au dezbătut — în lumina răspunderilor și exigentelor rezultate din documentele celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român — sarcinile ce revin comandanților, organelor și organizațiilor de partid pentru perfecționarea continuă a instruirii și educării militarilor în scopul întăririi capacității combative a armatei.Salutînd prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți'tovarăși din conducerea partidului și statului, ministrul apărării naționale a arătat că aceasta reprezintă o nouă manifestare a grijii deosebite a partidului față de armată, a preocupării permanente a secreta- rului general al partidului pentru îndrumarea nemijlocită a muncii comuniștilor, a tuturor celor care servesc patria sub drapel.Așa cum s-a subliniat în cadrul lucrărilor, datorită măsurilor luate de conducerea partidului și statului,

Proiectul Legii 
retribuirii muncii 

in unitățile 
agricole 

cooperatiste 
ÎN PAGINILE IV-V

vz

în Valea Jiului

Suplimentar - peste
120000 tone cărbuneFinalul acestui an și al actualului cincinal este marcat în a- batajele bazinului carbonifer din Valea Jiului prin înalte ritmuri de producție pentru îndeplinirea planului și a angajamentelor asumate în întrecerea din acest an. Numai luna trecută, spre exemplu, s-au extras suplimentar mai mult de 13 000 tone cărbune energetic și cocsi- ficabil. Ca urmare., de la începutul anului și pînă in prezent, din acest bazin minier au fost livrate în plus beneficiarilor mai mult de 120 000 tone cărbune net. (Sabin Ionescu).

(Continuare în pag. a IlI-a)

(Continuare în pag. a IlI-a)

Prințul Norodom Sianuk,
șeful statului Cambodgia,
sosește astăzi la București

f w venit în România
La invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae 

Ccaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, astăzi sosește în țara 
noastră, într-o vizită oficială de prietenie, șeful statului Cambod- 
gia, președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei, prințul 
Norodom Sianuk,Prințul Norodom Sianuk s-a născut la 31 octombrie 1922, la Pnom Penh. In anul 1941, el a fost proclamat rege al Cambodgiei. Imediat după încheierea celui de-al doilea război mondial, Norodom Sianuk iși consacră toate eforturile pentru obținerea independenței țării‘sale. La 9 noiembrie 1953, odată cu retragerea din Cambodgia a Comandamentului militar francez, Cambodgia își obține independența deplină, garantată pe plan internațional prin acordurile de la Geneva, din 1954. Deoarece cadrul constituțional interzicea regelui să desfășoare activitate politică, Norodom Sianuk renunță la tron în martie 1955, in favoarea tatălui său. Totodată, el pune bazele Partidului Sangkum Reastr Niyum (Comunitatea Socialistă Populară). între 1955 și 1960, prințul Norodom Sianuk a deținut in mai multe rînduri funcția de prim-ministru. La 22 iunie 1960, la moarteatatălui său, regele Suramarit. prințul Norodom Sianuk acceptă funcția de șef al statului, pe care o deține pînă în prezent.După dobindirea independenței, Cambodgia. avind ca șef de stat pe Norodom Sianuk, a participat activ la lupta împotriva imperialismului, colonialismului, neocolonialismului și rasismului, alături de popoarele o- primate.în 1965, la inițiativa lui Norodom Sianuk, la Pnom Penh a avut loc prima Conferință a popoarelor indo- chineze, organizată pentru unificarea luptei acestora împotriva agresiunii imperialiste.în martie 1970, reacțiunea internă, cu sprijinul cercurilor imperialiste.

împreună cu prințesa Monique Sianuk.

nemulțumită de politica de independentă, suveranitate, neutralitate și integritate teritorială promovată de Cambodgia, a săvîrșit o lovitură de stat împotriva prințului Norodom Sianuk. în noile condiții. Ia 23 martie 1970, Norodom Sianuk a anunțat constituirea Frontului Unit National și a Guvernului Regal de Uniune Națională, care s-au bucurat de adeziunea entuziastă și masivă a tuturor păturilor sociale patriotice din țară. Reunind pe baza aceleiași platforme politice toate forțele patriotice, progresiste ale tării. Frontul Unit National, in frunte cu prințul Norodom Sianuk, și
(Continuare în pag. a Il-a)

Azi, în jurul orei 11,30, posturile noastre de ra- 
dio.și. televiziune vor transmite direct ceremonia 
sosirii în Capitala a șefului statului Cambodgia, pre
ședintele Frontului Unit Național al Cambodgiei, 
prințul Norodom Sianuk, împreună cu prințesa Mo
nique Sianuk.
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SOSIREA UNEI DELEGAȚII A P. C. DIN BELGIA

DIVERS
Miercuri seara a -sosit in Capitală o delegație a Partidului Comunist din Belgia, condusă de Georges Glineur, membru al Biroului Politic, președinte al Biroului Federației P.C.B. din Charleroi, care, iă invitația C.C. aț P.C.R., face o vizită de prietenie in țara noastră.

La sosire, pe delegația a fost Dalea, membru tului Politic Executiv al C.C. alP.C.R., Constantin Băbălău, membru al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
aeroportul Otopeni, salutată de Mihai supleant al Comite-

Sosirea in Capitală a ministrului apărării al Franței

0 delegație economică portugheză, condusă 
de ministrul comerțului exterior și turismului,

a sosit în

Prințul Norodom Sianuk

Un record
In primul an al acestui cinci

nal, muzeul Brukenthal din Si
biu înregistra un frumos record : 
numărul vizitatorilor trecuse de 
200 000. Acum, în ultimul an al 
cincinalului, in numai 11 luni, 
pină la 1 decembrie, pe porțile 
muzeului au intrat 270 000 de vi
zitatori. Ce înseamnă acest nu
măr ? Acest număr înseamnă că 
prin sălile expozițiilor galeriei 
de artă și ale celorlalte secții ale 
Brukenthalului (Muzeul de știin
țe naturale, Muzeul tehnicii 
populare) ar fi putut trece, in 
acest an, de cite două ori, în
treaga populație a municipiului 
Sibiu !

Elevele 
din Bîrlad

Miercuri a sosit în Capitală Yvon Bourges, ministrul apărării al Franței, care, la invitația ministrului apărării naționale al Republicii Socialiste România, face o vizită oficială in țara noastră.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de generalul de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale, generalul colonel Ion Coman, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, de adjuncți ai ministrului apărării naționale, generali și ofițeri superiori.Erau de față Raoul Delaye, ambasadorul Franței la București, locotenent colonelul Yvan Dujon, atașatul militar, aero și naval, membri ai ambasadei.

iAu fost prezenți, de asemenea, atașați militari acreditați la București.După intonarea imnurilor de stat ale celor două țări, Yvon generalul de armată Ion trecut în revistă garda de niată pe aeroport.în aceeași zi, ministrul Franței a făcut o vizită ministrului apărării naționale al Republicii Socialiste România. Au luat parte ambasadorul Franței și atașatul militar francez în țara noastră.Scara, generalul de armată Ion Ioniță a oferit un dineu oficial în cinstea oaspetelui francez. Cei doi miniștri au toastat pentru prietenia dintre popoarele și armatele celor două țări, in sănătatea președintelui Nicolae Ceaușescu și a președintelui Valery Giscard d’Estaing.

Miercuri seara a sosit in Capitală o delegație economică portugheză, condusă de Jorge Campinos, ministrul comerțului exterior și turismului, președintele părții portugheze în Comisia mixtă ' guvernamentală româno-por- tugheză, care va participa, la lucrările primei sesiuni a acestei comisii.Pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Emil Drăgănescu, viceprim-ministru al guvernului, pre-

Capitalăședințele părții române în Comisia mixtă guvernamentală româno-portu- gheză, Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Antonio L. M. A. Novais Machado, ambasadorul Republicii Portugheze la București, aiți membri ai ambasadei.

sosește azi la București

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

Bourges și Ioniță au onoare ali-apărării al protocolară în cursul vizitei de prietenie pe care o face în țara noastră, delegația Partidului Bass Arab Socialist din Siria, condusă de Rashid Ramadan, prim-secretar al Comitetului județean Rakka al partidului, a avut în- tîlniri la secția organizatorică și la secția de propagandă si presă ale C.C. al P.C.R., la comitetele județene Ilfov și Buzău ale P.C.R., la

Consiliul Central al U.G.S.R., Ia C.C. al U.T.C.. precum și la Academia „Ștefan Gheorghiu".De asemenea, delegația a vizitat Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării democratice și revoluționare din România, obiective din domeniile economic și social-cultural din municipiul București și județul Buzău.
La miliția municipiului Bîrlad s-a prezentat cetățeanul Gheor- ghe Surugiu, din localitate, cu un ceas de mină :— L-a găsit fiica mea, elevă în clasa a IV-a la școala generală nr. 9. Poate aflați dv. păgubașul.Păgubașul a fost repede găsit. Mai exact, e vorba de o păgubașă. Și ea tot elevă, pe nume Popa Georgeta. Și tot din Bîrlad. Care elevă aduce și pe această cale mulțumiri colegei sale.

Cheia 
de la recepție7 decembrie. Hotelul „Grand" 
din Tg. Mureș. La recepție se 
prezintă un tinerel cu zimbetul 
pe buze și politicos nevoie mare :

— Vă rog să fiți amabilă și 
să-mi dați și mie cheia de la ca
meră.

— Ce număr aveți ?
— Cheia aceea din dreapta. 

Exact. Mulțumesc. Săru’mlna !...
Tinerelul urcă scările. Ajunge 

în fața unei camere. Descuie. 
Intră. Cotrobăie. lese. încuie. 
Coboară scările. Predă cheia la 
recepție și iese cu același zim- 

, bet, cu același politicos „mulțu
mesc".

Dar simpaticul tinerel ajunge 
drept in fața unui lucrător _ de 
miliție, căruia nu i-a mai zîm- 
bit, dar s-a legitimat imediat : 
Ioan Pol, din Reghin. Furase 
din camera cu pricina (unde era 
găzduit un băcăuan) mai multe 
obiecte de valoare, plus un ca- 
setofon. Și s-a lăsat cu... mu
zică.

Adunarea organizată de Asociația română 
pentru Națiunile UniteCu prilejul celei de-a 27-a aniversări a adoptării Declarației universale a drepturilor omului, miercuri a avut Joc in Capitală o adunare organizată de Asociația română pentru Națiunile Unite.în cuvîntul de deschidere rostit de Alexandru Bălăci, președintele asociației, a fost subliniată semnificația majoră a Declarației drepturilor omului, document de valoare internațională. deosebit de important în lupta popoarelor pentru libertatea și demnitatea ființei umane.A luat apoi cuvîntul S. A. Chedid, directorul Centrului de informare al O.N.U. Ia București, care a relevat contribuția adusă de Organizația Națiunilor Unite la traducerea în viață a principiilor înscrise în De-

clarație. Vorbitorul a subliniat contribuția importantă a României Ia soluționarea problemelor complexe care stau în fața omenirii de astăzi, a Organizației Națiunilor Unite — instaurarea unei noi ordini economice internaționale, democratizarea relațiilor interstatale, înfăptuirea dezarmării, statornicirea unui climat de pace, securitate și colaborare în lume.în alocuțiunea rostită, Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste,.. a arătat că țara noastră militează activ pentru respectarea principiilor Cartei O.N.U., pentru creșterea rolului organizației in viața internațională, pentru promovarea și apărarea drepturilor omului, ale națiunilor. (Agerpres)
LA SIBIU: Unități comerciale noi,

•>

forme de servire modernă, civilizată

Cronica zileiPreședintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Giosan, a adresat telegrame de felicitare • președintelui Camerei reprezentanților din Republica Liberia. Richard A. Henries, și președintelui senatului, Frank E. Tolberth, cu ocazia realegerii lor în aceste funcții.
★Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Volta Superioară, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a transmis o telegramă de felicitare ministrului, afacerilor externe al acestei țări, Saye Zerbo.
★Cu prilejul centenarului nașterii scriitorului Thomas Mann, Comitetul național pentru apărarea păcii, nea scriitorilor, Institutul pentru relațiile culturale cu nătatea, Comisia națională a bli-cii Socialiste România

i, Uniu- român l străi- Repu- pentru UNESCO au organizat miercuri, în Capitală, o manifestare omagială. Despre personalitatea și opera scriitorului german a conferențiat prof. univ. dr. docent Jean Livescu, membru corespondent al academiei, președintele Comisiei naționale a Republicii Socialiste România pentru

UNESCO. Vorbitorul a relevat umanismul profund al operei lui Th. Mann, contribuția sa la înnoirea modalităților artistice de creație a zei, și îndeosebi a romanului, acestuia în contextul literaturii versale. pro- locul uni-
•kLa Brno (R.S. Cehoslovacă) desfășurat recent Festivalul național al filmului didactic „Schola Film ’75".Dintre cele 8 pelicule prezentate de țara noastră, juriul a acordat medalii de aur următoarelor filme : „Conservarea impulsului" ; „Funcțiile neuronului" și „Celula". Diploma de onoare a festivalului a fost acordată filmului didactic românesc „A- tracția universală".Cu același prilej a fost organizată expoziția internațională de mijloace de învățămînt „Schola Nova ’75". Standul românesc, care a cuprins laboratoare de biologie, fizică, chimie și pentru studiul limbilor străine, a suscitat un viu interes. (Agerpres)

s-a inter-

Guvernul Regal de Uniune Națională au lansat o amplă ofensivă pentru înlăturarea regimului-marionetă, pentru redobindirea libertății și suveranității țării, pentru o Cambod- gie independentă, neutră, democratică și prosperă.în primăvara acestui an, eroicul popor khmer a obținut victoria completă în lupta dîrză purtată timp de peste cinci ani împotriva intervenției și a ocupației străine pentru eliberarea teritoriului patriei sale și cucerirea dreptului la dezvoltare liberă și independentă. înscriindu-se ca o contribuție de seamă la triumful luptei generale a popoarelor împotriva politicii imperialiste de forță, agresiune și dictat, pentru respectarea dreptului sacru al popoarelor de a-și hotărî destinele în mod liber și de sine stătător, victoria strălucită obținută de poporul khmer prieten, sub conducerea Frontului Unit , Național al Cambodgiei și a Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei, a demonstrat că, atunci cind un popor este hotărît să-și a- pere cu dîrzenie unitatea și independența sa, nu există forțe în lume care să-l împiedice să-și înfăptuiască aspirațiile naționale. Ea constituie, totodată, p victorie a tuturor forțelor progresiste, antiimperialiste din întreaga lume, pentru pace și dezvoltarea liberă a popoarelor.România, care a recunoscut de la început Guvernul Regal de Uniune Națională al Cambodgiei. și-a manifestat solidaritatea activă și a sprijinit in permanență lupta dreaptă a poporului khmer, a salutat cu deosebită satisfacție victoria strălucită obținută în lupta împotriva forțelor reacționare, intervenționiste, pentru eliberarea patriei.Bunele relații de prietenie, solidaritate și colaborare dintre România și Cambodgia, dintre Frontul Unității Socialiste și Frontul Unit Națio-

nai al Cambodgiei s-au dezvoltat permanent, în beneficiul celor două țări și popoare. Ca momente de o deose- *-“•* i—----.—*» ---- *— întărirearomâno- întîlnirile ____ _________ tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și prințul Norodom Sianuk, cu prilejul vizitelor făcute în țara noastră de șeful statului cambodgian, precum și cu alte prilejuri. Convorbirile purtate și documentele semnate au constituit evenimente de mare însemnătate pe drumul întăririi și dezvoltării relațiilor de prietenie, solidaritate militantă și colaborare dintre România și Cambodgia.Victoria poporului khmer prieten a deschis o eră nouă în viața sa pe calea dezvoltării economico-sociale independente. Poporul nostru urmărește cu caldă simpatie vasta activitate constructivă care se desfășoară în Cambodgia în noua etapă de reconstrucție și dezvoltare democratică și este încredințat că, prin eforturile sale creatoare, poporul khmer, care manifestă aceeași dăruire pe șantierele muncii ca pe cîmpul de luptă, va îndeplini cu succes sarcinile ce stau în fața țării.Poporul român este convins că actuala vizită în țara noastră a șefului statului cambodgian va contribui la dezvoltarea tot mai puternică, pe multiple planuri, a relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Cambodgia, în folosul ambelor țări și popoare, al cauzei generale, a păcii și progresului în lume.Nutrind sentimente de caldă prietenie față de poporul khmer, de a- leasă prețuire față de șeful statului cambodgian — personalitate distinsă a vieții politice internaționale — porul român adresează prințului N ? rodom Sianuk și prințesei Monique Sianuk tradiționala urare „Bun venit pe pămintul României !“.

bită importanță pentru prieteniei și solidarității cambodgiene s-au înscris și convorbirile dintre

CARNET MUZICAL
• •

Zilele muzicii românești"
-

Ca-n 
povestea 
cu ulciorulDe două ori, Ioan Balandor din Remetea a fost sancționat de organele de miliție pentru încălcarea regulilor de circulație. O dată pentru că circula cu defecțiuni tehnice, iar a doua oară pentru că se afla la volan sub influența alcoolului. Dar nu s-a învățat minte. După un chef zdravăn intr-o cabană, a pornit la drum cu autoturismul pe trei cărări. Depistat din nou de miliție, analizele au indicat o alcoolemie in singe de 2,02 grame la mie, fapt pentru care instanța con- i în-

I
I
I
I

Ca și in al ti localități ale țării, în Sibiu se construiește mult nu numai pentru dezvoltarea puternicei sale industrii, ci și pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de locuit ale cetățenilor săi. în acest sens, noile cartiere si ansambluri de locuințe constituie tot atitea exemple grăitoare. Evident. în condițiile noii geografii social-cdilitare a orașului, o problemă de prim ordin trebuia să devină cea a dezvoltării și organizării rețelei comerciale. Preocupările stăruitoare în acest sens ale Direcției comerciale județene au dus la realizări notabile, așa cum sint cele din cartierul „Hipodrom". cel mai mare și mai nou cartier de locuințe din Sibiu. Aici a fost inaugurat, intre altele.’ un mare complex comercial care, pe lingă magazine de mărfuri industriale, de legume și

fructe, librărie, cofetărie, restaurant, farmacie, poștă etc., dispune și de un supermagazin alimentar cu autoservire, precum și de unități prestatoare de servicii. Alte unități, la fel de mari și de moderne, au fost construite pe șoseaua Mihai Viteazul : un magazin pentru articole de menaj, un altul de cosmetice, o unitate de produse de panificație și produse lactate proaspete, o cofetărie și altele. în noile unități din cartierul „Hipodrom" poți intîlni și numeroase dovezi de operativitate și receptivitate în transpunerea în viață a măsurilor stabilite pentru îmbunătățirea continuă a aprovizionării populației. Astfel, pentru ca magazinele să fie cu rafturile pline încă de la ora deschiderii* aprovizionarea se face seară, și in cursul nopții. (N. Brujan, corespondentul „Scinteii")

Excursii peste hotare

T-

vremea

DE LA C. E.Cde Economii și Consem- face cunoscut celor care să participe la tragerile

de judecată din Turda l-a i damnat la un an și 6 luni chisoare.
Umbre
în noapte

In noaptea de 4 spre 5 decem
brie, in timp ce se aflau in mi
nune, plutonierul adjutant Mi
hai Cota și sergentul major Ale
xandru Smeu, de la circa 16 mi
liție din Capitală, au zărit două 
umbre furișindu-se în chip sus
pect. Și nu s-au inșelat. Cei doi 
indivizi au încercat să dea bir 
cu fugiții, dar n-au avut spor. 
Unul dintre ei este Anghel Din- 
că, din Jilava, fără ocupație, iar 
celălalt — Gh. Militaru din Goș- 
tinari — Ilfov. Cei doi, plus un 
complice identificat ulterior, se 
„profilaseră" pe furtul de bute
lii de aragaz, pe care le vindeau 
imediat unor amatori de chilipir. 
In urma cercetărilor întreprinse 
de miliție, rolurile s-au inversat : 
păgubașii au reintrat in posesia 
buteliilor furate de cei trei, iar 
chilipirgiii s-au ales cu paguba 
din buzunar.

I
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Timpul probabil pentru zilele de 12, 
13 și 14 decembrie. în țară : Aspectul 
vremii va fi schimbător, cu cerul tem
porar noros. Izolat se vor semnala pre
cipitații slabe. Vintul va sufla slab pînă

la potrivit. Iar în zona de munte va 
mai prezenta Intensificări, la Începutul 
intervalului. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre minus 8 și plus, 2 
grade, local mai coborite in primele 
nopți, iar cele maxime între zero și 10 
grade. Dimineața și seara se va pro
duce ceață. In București : Cerul va fi 
schimbător. Vintul va sufla slab pină 
la potrivit. Temperatura ușor variabilă. 
Dimineața ți seara ceață.

Casa națiuni doresc la sorți pentru trimestrul I 1976 ale libretelor de economii cu do- bindă și ciștiguri in autoturisme că oot efectua, la unitățile C.E.C., depunerile necesare pînă miercuri 31 decembrie a.c., inclusiv.Tragerile la 'fcorți pentru trimestrul IV/1975 ale libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme vor avea loc astfel : la data de 29 ianuarie 1976; pentru libretele emise de unitățile C.E.C. din Capitală, la care se vor âCorda 159 de autoturisme Dacia 1300 ; la data de 30 ianuarie 1976, pentru libretele de economii emise de unitățile C.E.C. din țară, la care se vor acorda 558 de autoturisme Dacia 1300.In total, la aceste trageri la sorți se vor acorda 717 autoturisme Dacia 1360. Ambele trageri Ia sorți vor avea loc în Capitală, in sala clubului Finanțe- bănci. Cei interesați sint invitați a lua parte la efectuarea lor.

Oficiul național de „Carpați" — București, Agenția de excursii cu ____români in străinătate și oficiile județene de turism, organizează excursii individuale sau in grup, pe itinerare de mare atracție în diferite țări : R.P. Bulgaria (Sofia, Plevna, Tirnovo și Ruse — 1—4 zile) ; R.S. Cehoslovacă (Praga, Bratislava, Brno, în tranzit Budapesta — 6—8 zile) ; R.D. Germană (Berlin, Leipzig, Dresda, în tranzit Praga, program special in perioada „Tîr- gului de primăvară" de la Leipzig) ; R.P. Polonă (Varșovia și Cracovia — 6—9 zile) ; R.P. Ungară (Budapesta sau Budapesta Eger — 6—7 zile) ; U.R.S.S. (12 tipuri de excursii, ale căror itinerare cuprind, intre altele, Moscova, Leningrad, Kiev, Chi- șinău, Odesa, Tbilisi, Erevan,Baku, Riga, Buhara, Așha-bad etc.).De asemenea, se organizează și excursii combinate : R.P. Chi- neză — R.P.D. Coreeană ; R.P. Ungară — R.S. Cehoslovacă ; R.D. Germană — R.P. Ungară.Pentru cei care călătoresc dividual sau pe cont propriu asigură schimbul de valută rezervări de locuri la tren cursele aeriene externe.Informații și înscrieri — dividual sau prin delegații întreprinderi, instituții, organizații obștești — la Agenția de excursii cu turiști români în străinătate din București, Calea Victoriei nr. 100 și la toate oficiile județene de turism din țară.

turism prin turiști

inseȘiȘiin- de

PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 10 DECEMBRIE 1975 : Extragerea I : 11 36 21 27 10 31. Extragerea a Il-a : 15 28 16 14 23. Fond de cîștiguri : 697 532 lei.

»■în 16 orașe ale R.P. Polone (Varșovia, Szczecin, Wroclaw, Cracovia, Poznan...) se desfășoară acum „Zilele muzicii românești". Este, de fapt, o replică la „Zilele muzicii poloneze", care au avut loc în România la sfîrșitul anului trecut — o distinsă manifestare în cadrul prevederilor planului de colaborare culturală dintre țările noastre.Moment inaugural la Filarmonica națională din Varșovia. Un concert în care au fost a- plaudați dirijorul Mihai Brediceanu și pianistul Valentin Gheorghiu. S-a ascultat, cu mult interes, „Preludiul simfonic" de Ion Dumitrescu. lucrare căreia dirijorul a reușit, cu multă vervă, să-i reliefeze scriitura in spiritul muzicii populare (acel acompaniament care amintește de lăutarii populari) , dînd pregnanță ritmului persistent, su- gerînd nota de meditație, de contemplare a „cîntecului fost, de apreciate pianistului Gheorghiu, tea cu care măcește o pagină clasică : Concertul pentru pian și orchestră de Paul Arta sa de nica fiorul unui cîntec doinit, exuberanta unui joc popular bihorean, ecourile unei teme pătrunse de intonațiile specifice muzicii vechi românești a sufragiile în finalul concertului

lung“. Au asemenea, măiestria Valentin sensibili ta- acesta tăi-
Constantinescu. a comu-

întrunit publicului.

a răsunat impresionant Simfonia întii de E- nescu, într-o redare clară, convingătoare (participarea Filarmonicii din Varșovia — contribuția unui colectiv omogen, a unui ansamblu de buni instrumentiști).Așadar, un debut de bun augur. Urmează alte 29 de concerte în marile centre muzicale ale Poloniei (concerte simfonice, camerale, 6 concerte integrale de
CORESPONDENȚA 

DIN VARȘOVIA

muzică românească). Se vor cînta și lucrări de Sigismund Toduță, Carmen Petra Basaco- pol, Ștefan Niculescu, Theodor Grigoriu. Vor evolua în fața publicului public gent — dirijorii Mircea Cristescu, “ Simon, Ion violonistul Ștefan ha, orchestra de meră „București" rijor și solist Voicu).Așa cum cadrul unei de presă,

polonez — un meloman exi-Emil Baciu, Ru- ca- (di- Ionspunea, în conferințe Bogutmil Blaza, directorul departamentului „Teatru și muzică" din Ministerul Culturii : „«Zilele muzicii românești» se constituie într-un eveniment al stagiunii muzicale poloneze. Muzica românească nu va răsuna numai în sălile de concert, ci și în întreprinderi, în sălile de muzică ale palatelor și caselor de

cultură, acolo unde se întîlnesc melomanii, iubitorii muziicii bune". „Pentru mine, a adăugat Stefan Sutkowski, președintele Asociației poloneze de muzică, director general al Operei de cameră var- șoviene, este o mare bucurie să pot întilni nume de prestigiu ale artei interpretative de astăzi, să pot asculta interpretări de referință". „Pentru fiecare muzician, spunea Henryk Schiller, membru al prezidiului Uniunii compozitorilor polonezi, o astfel de manifestare stirnește un mare interes. îi putem reasculta pe Ion Voi- cu, Valentin Gheorghiu. Vreau să cunosc cit mai multe partituri noi de muzică românească. Sintem convinși că aceste «Zile ale muzicii românești» contribuie la o mai bună cunoaștere reciprocă a realizărilor în domeniul creației și interpretării muzicale, prilejuiesc un valoros schimb de experiență, iși aduc contribuția la dezvoltarea și adînci- rea relațiilor de prietenie dintre popoarele și țările noastre"....La castelul din Moszna, la Gdansk și Katowice, la Zielona Gora și Poznan, în alte localități, orchestrele simfonice, mațiile camerale gătesc, în aceste le...‘‘, concerte de zică românească, muzyki rumunskiej se bucură de un deosebit succes.
for- pre- „zi- mu- „Dni - - •>«

Smaranda 
OȚEANU
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Răspuns la 
„Faptul 
divers"

Intr-o adresă semnată de Că
tina Haralambie, directorul În
treprinderii pentru producerea 
și industrializarea legumelor și 
fructelor din Baia Mare, se spu
ne : ,,Sesizarea din rubrica Fap
tul divers cu titlul „Ghicitul in... 
conserve" este justă. Intr-adevăr, 
la un număr de produse a fost 
greșit aplicată eticheta. (Adică 
omul lua cutia pe care scria suc 
de roșii și se trezea cu... păstăi 
sau invers — n.n.). Cele sesizate 
au făcut obiectul unei analize 
critice în cadrul comitetului 
oamenilor muncii și al colecti
vului întreprinderii noastre. Un 
număr de 10 lucrători au fost 
sancționați cu penalizare din 
retribuție. Totodată, s-au luat 
măsuri ferme pentru întărirea 
controlului tehnic de calitate și 
verificarea riguroasă a operațiu
nilor de pregătire, etichetare și 
livrare a conservelor către be
neficiari. Mulțumindu-vă pentru 
sprijinul acordat, vă asigurăm 
că vom face totul pentru ca ase
menea aspecte nedorite să nu se 
mai repete în viitor, cu atit mai 
mult cu cit ele nu caracterizează 
întreprinderea noastră". Și 
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O uzină polivalentă FOTBAL

Sezonul de toamnă s-a încheiat printr-o ploaie de goluri

Rubricd redactotâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
.Scinteii'

I
I

între cele 22 de noi capacități de producție intrate in funcțiune in cursul anului 1975 în județul Bacău — printre care Fabrica de plăci a- glomerate Bacău, noua filatură de la Fabrica de postav Buhuși, noi secții de filatură și țesături la întreprinderea ..Proletarul" ș.a. — întreprinderea de utilaj chimic Borzești ocupă un loc de frunte.DEBUT. Operă comună a Institutului de proiectări pentru uzine chimice București și a Trustului de construcții din municipiul Gh. Gheorghiu- Dej, noua unitate de pe Valea Trotușului, a cărei construcție a început in toamna lui 1973, a intrat în producție, la întreaga capacitate, în acestui an, cu devreme față nul planificat.PROFIL. înzestrată cu mașini moderne de înaltă tehnicitate, realizate in cea mai mare parte in țara noastră, noua unitate produce anual 8 060 tone de utilaj chimic. Totodată. I.U.C. Borzești asigură reparațiile capitale la mașinilc-unclte din industria chimică — in a- ceastă privință fiind unica întreprindere din țară. Cele mai complexe utilaje realizate aici sint; coloanele de distilare pentru uzina de cauciuc poliizo- prenic, care au un diametru de 5 metri, o înălțime de 52 metri și o

greutate de circa 200 tone; decantoarele executate din bimetal cu un diametru de 4,8 metri și o lungime de 14 metri, precum și filtrele de saramură pentru uzina de sodă electrolitică. De altminteri, producția in noua unitate a început chiar după 6 luni de la deschi-

deosebi la întreprinderea de utilaj chimic Făgăraș. La ora actuală, în Întreprindere se desfășoară cursuri de ridicare a calificării și specializare, mai ales pentru diferite lucrări deosebite, cum ar fi sudură sub strat de flux, rezistentă la temperaturi scăzute, ș.a.
INMM9I• < ’

întreprinderea de utilaj
primăvara3 luni mai de ternie-

chimic Borzești
derea șantierului. în hale deschise, în aer liber- oamenii au confecționat un mare număr de utilaje și vase agabaritice necesare uzinei de cauciuc sintetic pnliizoptenic și uzinei de sodă electrolitică, aflate in plină construcție pe platforma petrochimică Borzești.CADRE. In prezent. în întreprindere lucrează peste 1 000 de muncitori, in cea mai mare parte tineri. Un fapt deosebit în domeniul pregătirii cadrelor: toți muncitorii u- nității au fost calificați și specializați Ia diferite întreprinderi din țară, in-

REZULTATE. De la intrarea in funcțiune, noua unitate a livrat Combinatului dc fire artificiale Brăila. întreprinderii chimice Mărășești, altor unități din țară utilaje în valoare de aproape 25 milioane Iei peste prevederile planului. în același timp au fost confecționate pentru dotarea propriei unități mașini de șanfrenat, valțuri, manipulatoare pentru funduri de vase bombate, dispozitive pentru sudat longitudinal și transversal, role pentru centrarea virolelor și alte utilaje, care trebuiau aduse din

import, în valoare de peste 5 milioane lei. De menționat că toate aceste utilaje realizate pînă a- cum sint de calitate bună, corespund normelor în vigoare. Eforturile colectivului de aici îndreptate spre folosirea judicioasă a capacităților de producție, buna organizare a muncii, ridicarea calificării, creșterea gradului de mecanizare s-au concretizat, zilele acestea, tr-un nou succes: rea parametrilor tați in întreaga cu mult înainte men.Și în vreme ce ții și ateliere oamenii se străduiesc să realizeze u- tilaje tot mai multe și mai bune, specialiștii întreprinderii sint preocupați de asimilarea unor noi mașini și utilaje pentru industria chimică. Nu de mult ei au reușit să asimileze și să introducă în fabricație conductorii de aluminiu necesari pentru noua uzină de sodă electrolitică din Borzești. în prezent se întocmește documentația pentru asimilarea unor noi mașini și utilaje necesare în industria fibrelor sintetice Si a prelucrării cauciucului. Acestea vor fi introduse în fabricație în primele Zile ale anului viitor.

în- rcaliza- proieC- unitate de ter-în sec-

Gheortjhe BALTĂ 
corespondentul

„Scinteii"

Sezonul fotbalistic de toamnă s-a încheiat printr-o ploaie deasă de goluri (37), care s-a revărsat în special peste echipele plecate în vizită la colegele lor din campionatul diviziei A (34 !). Toate formațiile care au jucat pe terenurile din stadioanele proprii și-au învins adversarele la cel puțin două goluri diferență, deosebit de dornice să-și amelioreze golaverajul arătîndu-se echipele Jiul din Petroșani și Universitatea din Cluj-Napoca. Impulsionată în joc de cei doi foști căpitani ai echipei naționale de tineret, Moldovan și Mul- țescu, Jiul a învins cit 7—1 (3—1) pe Sportul studențesc. De altfel, Mulțes- cu singur a înscris trei puncte în poarta lui Răducanu ! Iar, la Cluj- Napoca, echipa Universității locale a întrecut cu nu mai puțin de 6—0 (5—0 !) pe F.C. Olimpia, obținînd prin aceasta două satisfacții, e drept cam mărunte : trecerea de pe ultimul loc pe cel penultim și un golaveraj pozitiv, lucru rar la O echipă aflată într-o asemenea situație. Un scor concludent a realizat și F.C. Constanta in fața Politehnicii Iași, 4—0 (2—0), ceea ce a asigurat echipei învingătoare un salt peste patru trepte în clasamentul general.La trei goluri diferență s-au în-

cheiat partidele : Steaua — C.F.R. 3—0 (1—0), F.C.M. Reșița — Universitatea Craiova 3—0 (1—0) și S.C. Bacău — Rapid 4—1 (3—0). Celelalte trei meciuri au avut scoruri mai a- propiate de normal : U.T.A. — A.S.A. 2—0 (0—0), Polițehnica Timișoara F.C. Argeș 2—0 (1—0) și Dinamo F.C. Bihor 3-1 (2—1).Returul campionatului diviziei vă începe la 29 februarie 1976. A

CLASAMENTULSteaua 17 10 4 3 38-16 24Dinamo 17 11 1 5 39-19 23„Poli" Iași 17 8 3 6 27-25 19S.C. Bacău 17 9 1 7 20-20 19F.C. Constanța 17 8 2 7 23-17 uA.S.A. 17 8 2 7 22-22 18F.C.M. Reșița 17 8 2 7 18-22 18F.C. Bihor 17 7 3 7 22-21 17Rapid 17 7 3 7 19-20 17„Poli" Tim. 17 7 3 7 25-27 17F.C. Argeș 17 6 5 6 17-23 17Univ. Craiova 17 6 3 8 22-17 15Jiul 17 6 3 8 26-28 15Sportul stud. 17 7 1 9 21-28 15U.T.A. 17 6 2 9 20-30 11F.C. Olimpia 17 5 4 8 16-31 14„U“ Cluj-Napoca 17 5 3 9 23-22 13C.F.R. 17 4 6 8 12-22 13ÎN CÎTEVA• Tenismanul român Ilie Năstase a obținut o nouă victorie în cadrul turneului internațional care are loc la Uppsala (Suedia). El l-a învins cu 6—4, 6—4 pe americanul Stewart Sherwood.
RÎNDURI<văzute să găzduiască anul . .trecerile olimpice vor fi gata la timp.viitor în-

• Vicepreședintele Comitetului de Organizare a Jocurilor olimpice de vară de la Montreal, Simon St. Pierre, aflat in vizită la Paris, a declarat că toate construcțiile și instalațiile pre-

• La Pitești s-au încheiat campionatele republicane de haltere pe echipe. Pentru a 17-a oară titlul a fost cucerit de echipa Steaua. Au urmat în clasament formațiile Șantierele navale Constanța și Rapid. Cu acest prilej au fost corectate 4 recorduri naționale de seniori.

Clasamentele anuale 
întocmite de Asociația 
presei sportive române

NADIA COMANECI — 
IN FRUNTEA IERARHIEIîn cadrul unei reuniuni a Asociației presei sportive au fost desemnați primii zece sportivi români ai anului 1975, precum și primii șase sportivi din lume (fete, băieți și e- chipe) pentru tradiționalele trofee anuale ale Asociației internaționale a presei sportive.Titlul de cel mai bun sportiv român al anului a fost atribuit campioanei europene de gimnastică Nadia Comăneci, urmata în clasament de tenismanul Ilie Năstase, cîștigăto- rul recentului „Turneu al campionilor", și de scrimera Ecaterina Stahl, campioană mondială în proba de floretă. Pe locurile următoare au fost clasați Simion Cuțov — box, Maria Alexandru — tenis de masă, Dan Grecu — gimnastică, Mariana Suman— atletism, Natalia Andrei — atletism, Dudu Georgescu — fotbal și Constantin Alexandru — lupte.

IATA CELELALTE 
CLASAMENTE :Primele șase sportive din lume : 1. Nadia Comăneci (România) — gimnastică ; 2. Kornelia Ender (R.D. Germană) — înot ; 3. Faina Melnik (U.R.S.S.) — atletism ; 4. Annemarie Proell (Austria) — schi ; 5. Chris E- vert (S.U.A.) — tenis ; 6. Nona Ga- prindașvili (U.R.S.S.) — șah.Primii șase sportivi din lume : 1. Joao de Oliveira (Brazilia) — atletism ; 2. Tim Shaw (S.U.A.) — înot ;3. Ilie Năstase (România) — tenis ;4. Vasili Alekseev (U.R.S.S.) — haltere ; 5. Cassius Clay (S.U.A.) —box ; 6. Niki Lauda (Austria) — automobilism.Primele șase echipe din lume ; 1. U.R.S.S. — hochei pe gheață ; 2. Iugoslavia — baschet masculin ; 3. Dinamo Kiev — fotbal ; 4. R.P. Chineză— tenis de masă ; 5. Țara Galilor — rugbi ; 6. Japonia — baschet feminin.
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Cu vin tar ea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.

(Urmare din pag. I)Stimați tovarăși,întregul nostru popor va trece în curînd la realizarea sarcinilor trasate de Congresul al XI-lea cu privire la dezvoltarea economico- socială a țării în următorii cinci ani. Sînt cunoscute Directivele stabilite de congres. Săptămîna viitoare planul pe 1976 va fi prezentat în Marea Adunare Națională ; de aceea, nu doresc să mă opresc acum la sarcinile prevăzute pentru următorul plan cincinal sau pentru anul viitor. Doresc însă să arăt că în înfăptuirea prevederilor Congresului al XI-lea — care deschid minunate perspective de ridicare a patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație, de afirmare cu putere a cuceririlor revoluției tehnico-științifice în industrie și în toate sectoarele de activitate — armata noastră va avea și ea, pe lingă sarcinile sale de ordin militar, și importante îndatoriri economice privind realizarea acestor obiective. în această privință, voi menționa numai un singur lucru, și anume acela de a avea în vedere că în următorul cincinal din suprafețele prevăzute pentru irigat — care sînt destul de mari — circa 350 mii hectare urmează să fie realizate de unitățile militare ; nu e o cifră mică, dar eu consider că este pe puterea unităților noastre militare și sînt convins că ea va fi nu numai realizată, dar chiar și depășită ! (Aplauze puternice).Desigur, tovarăși, vom începe construcția a o serie de mari unități industriale, economice, printre care și cea a unui nou combinat metalurgic, de 10 milioane tone oțel, la Călărași. Fără nici o îndoială că — așa cum lucrează și astăzi — armata va fi prezentă pe multe din aceste șantiere, în primul rînd pe acest mare șantier de interes național al noului combinat metalurgic, continuînd, desigur, să construiască șantierul naval și noul port care va trebui să se contureze în cincinalul viitor, la Mangalia.Odată cu participarea armatei la activitatea economică generală, a- lături de întregul nostru popor, va trebui să acordăm mai multă atenție și problemelor de ordin militar. în primul rînd, ținînd seama de împrejurările internaționale, se impune să acordăm toată atenția întăririi pe mai departe a forțelor armate, dotării lor, creșterii și dezvoltării capacității de apărare a patriei. Această Sarcină trebuie considerată ca îndatorirea fundamentală a comuniștilor, a organizațiilor și organelor de partid, a consiliilor politice, a comandanților de toate gradele, a tuturor militarilor forțelor noastre armate. Pornim în mod constant de la necesitatea ca, odată cu dezvoltarea continuă a economiei naționale, cu făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, să dăm toată atenția întăririi și dezvoltării forțelor noastre armate, atîta timp cît situația internațională va cere aceasta. Desigur, este de înțeles că aceasta cere eforturi mari, tehnice și materiale. Partidul și guvernul, întregul nostru popor vor face toate eforturile pentru a asigura toate mijloacele materiale necesare dezvoltării și întăririi armatei, dotării ei tehnice și materiale.Știți bine că tehnica militară, mijloacele de luptă se perfecționează într-un ritm foarte rapid. De aceea va trebui să acordăm o mai mare atenție decît pînă acum activității de cercetare proprie, de perfecționare a mijloacelor din dotare, de creare de noi mijloace de luptă. In această privință, consider că rezultatele pe care le-am obținut în trecut ne permit să avem pretenții ceva mai mari și să apreciem că putem soluționa în bune condiții o serie de probleme legate de această activitate.Se impune, de asemenea, o preocupare mai susținută pentru pregătirea de luptă, pentru însușirea la perfecție a mijloacelor din do- tare? pentru a le putea minții _ cu maximum de rezultate. Știu că îmbinarea acestei sarcini cu cele din domeniul economic ridică unele probleme. Trebuie însă să acționăm în așa fel încît să putem realiza în bune condiții și o îndatorire și alta. De altfel, întotdeauna, în întreaga istorie a armatei noastre, ostașii au fost cînd la muncă, cînd la lupta pentru apărarea patriei. Ei au îmbinat întotdeauna aceste două aspecte ale activității, care, de altfel, nici nu se pot sepaca. De aceea, urmînd aceste tradiții, va trebui ca în noile condiții să încercăm să îmbinăm aceste două laturi de activitate, cu rezultate — dacă se poate — cît_ mai bune. Aceasta constituie, pînă la urmă, o cerință fundamentală pentru o armată cu adevărat revoluționară, pentru o armată care, prin întreaga sa ființă și prin întreaga sa concepție, este pusă în slujba poporului, servește cauza revoluționară a națiunii, socialismul și comunismul. (Aplauze puternice în
delungate).De asemenea, se impune să a- cordăm mai multă atenție întăririi disciplinei și ordinii militare, pornind de la faptul că fiecare ostaș — de la soldat pînă la general — acționează în mod conștient, în spiritul concepției revoluționare despre armată, că disciplina și ordinea constituie o cerință obligatorie, fără de care nu se poate vorbi de o înaltă capacitate de luptă a armatei. Fiecare, la locul său de muncă, în postul încredințat, în orice domeniu de activitate, trebuie să dea dovadă de o înaltă exigență, de o disciplină exemplară, să execute ordinele și dispo

zițiile legate de îndatoririle ce li revin. Numai așa armata noastră va putea să fie la înălțimea misiunii încredințate de partid și popor.în această direcție, pe lingă activitatea comandanților, de instruire și pregătire, se impune să fie desfășurată și o mai intensă activitate educativă, politică. Trebuie să fim permanent conștienți de faptul că numai în măsura în care fiecare militar, fiecare ofițer și soldat va înțelege și va fi conștient de răspunderile și îndatoririle ce îi revin, el își va îndeplini în cele mai bune condiții îndatoririle, în orice sector de activitate.La baza întregii activități politico-educative trebuie să stea Programul elaborat de Congresul al XI-lea — Carta teoretică, ideologică, politică, fundamentală care o- rientează activitatea partidului și poporului nostru pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și al înaintării spre comunism.In această privință, fără nici o îndoială că un rol de seamă au organizațiile de partid. Pornind de la rolul tot mai important al comuniștilor, al partidului în conducerea tuturor domeniilor de activitate, este evident că și în armată forța politică conducătoare a tuturor sectoarelor o reprezintă partidul. Dar aceasta se materializează concret în activitatea fiecărui comunist, a fiecărei organizații de partid, a fiecărui consiliu politic. De aceea, se impune să luăm toate măsurile în vederea creșterii rolului și răspunderii fiecărui membru de partid, a fiecărei organizații de partid, a fiecărui consiliu politic în fiecare unitate sau subunitate. Avem o puternică forță politică în armată, avem puternice organizații de partid, puternice consilii politice, care ne dau deplina garanție că și în acest domeniu, prin intermediul organizațiilor sale, partidul își va putea realiza în mod cît mai corespunzător rolul său politic conducător.Este necesar, de asemenea, să crească rolul fiecărui ofițer, care, pe lîngă misiunea sa militară, are și o misiune educativă. Trebuie să obținem participarea completă a tuturor ofițerilor la întreaga muncă politico-educativă. Numai așa vom putea, într-adevăr, să asigurăm înfăptuirea sarcinilor puse de partid de a face din armată o adevărată școală de educație revoluționară ; numai așa vom putea obține ca timpul petrecut de ostași în rîndu- rile armatei să îi Ajute nu numai la însușirea cunoștințelor militare necesare, dar și în ridicarea puternică a nivelului lor politic și ideologic, în educarea lor în spiritul concepției revoluționare, materia- list-dialectice și istorice despre lume și viață, în formarea omului nou al societății socialiste și comuniste. (Aplauze puternice). Consider că avem tot ceea ce este necesar în această privință. Repet, dispunem de o puternică forță de partid și politică și de aceea sînt convins că în activitatea viitoare vdm obține rezultatele așteptate.Consider că este necesar să ne gîndim la unele măsuri concrete cu privire la îmbunătățirea activității de pregătire a cadrelor, la organizarea mai bună a învățămîntului de partid și politic din armată, precum și la o organizare pe baze mai bune a activității de pregătire a cadrelor de partid și politice. Am în vedere de a înființa — poate pe lîngă Academia „Ștefan Gheorghiu" — o facultate politică militară. în cadrul ei să îmbinăm pregătirea politică cu pregătirea militară, pentru a asigura o pregătire mai temeinică cadrelor nohstre de partid și politice din armată. (Vii 
aplauze).De asemenea, se impune o legătură mai strînsă\a organizațiilor și consiliilor politice din armată cu organizațiile de partid și de U.T.C. din afară. De altfel, statutul partidului cuprinde prevederi foarte bune în această privință, dar, din păcate, nu aș putea spune că a- ceste contacte sînt dintre cele mai bune. Am în vedere nu numai contactele formale, dar și o participare mai activă a organelor de partid, teritoriale și centrale, la activitatea din armată. Totodată, am în vedere o participare mai largă a cadrelor de partid, politice și militare la activitatea organizațiilor de partid, a organizațiilor de tineret, la o serie de manifestări ale maselor largi populare. In această privință trebuie să recunoaștem că există lipsuri serioase ; față de perioada anterioară, lucrurile sînt astăzi rămase în urmă. Consider însă că dispunem de puternice forțe în armată care pot juca un rol foarte important în activitatea educativă, mai cu seamă în rîndul tineretului, îndeosebi al acelora care urmează să vină în armată.Toate aceste măsuri vor trebui să aibă drept rezultat o întărire și mai puternică a legăturilor armatei cu oamenii muncii, o împletire mai strînsă a activității în toate ■ domeniile. Această strînsă legătură și împletire a activității va avea repercusiuni favorabile atît în armată, cît și în afară, va influența pozitiv asupra întăririi capacității de apărare a patriei noastre.Trebuie să avem permanent în vedere că îndatoririle armatei noastre, ale fiecărui militar sînt de a fi întotdeauna gata să răspundă chemării, ordinelor de apărare a patriei și a cuceririlor revoluționare, că, în noile condiții, orice război va cere o participare intensă la apărarea patriei a întregului nostru popor. Armata noastră este 

o armată pusă în slujba Intereselor poporului, ea nu poate avea nici un fel de alte scopuri decît acelea de a apăra independența patriei, cuceririle revoluționare, de a servi cauza socialismului și comunismului. De altfel, de-a lungul secolelor, armata noastră a fost întotdeauna o armată de apărare a ființei poporului, a independenței naționale. Ea a jucat întotdeauna un rol activ în marile evenimente istorice care au dus la formarea statului național unitar. Așa a fost tot timpul, cu excepția unei perioade scurte din istoria poporului nostru, cînd dictatura militară fascistă a împins țara în brațele Germaniei hitleriste, a sub- ordonat-o intereselor fascismului german și a aruncat armata noastră în războiul nedrept împotriva Uniunii Sovietice. Dar este știut că și în acele împrejurări, din prima clipă, Partidul Comunist Român, alte forțe democratice și progresiste din România s-au ridicat ferm, cu hotărîre, împotriva acestei politici, a acestui război nedrept, și au făcut totul pentru a pune capăt acestei stări de lucruri. Este o mîndrie pentru partidul nostru că, în împrejurările binecunoscute, armata a participat activ, în totalitatea ei, la înfăptuirea insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste, care a dus la ieșirea României din acel război rușinos și nedrept, la alăturarea țării și a armatei noastre armatei Uniunii Sovietice, coaliției antihitleriste. Aceasta a deschis calea participării României și a armatei noastre la lupta pentru eliberarea deplină a patriei, la în- frîngerea definitivă a fascismului. 
(Aplauze puternice, prelungite).Prin întreaga activitate desfășurată după 23 August, prin jertfele date pe front, armata, întregul nostru popor au demonstrat că nu au avut nimic cu războiul dus de dictatura fascistă alături de Germania hitleristă. Prin luptă, armata română a demonstrat că ră- mîne o armată de apărare a patriei. a cuceririlor revoluționare 1 
(Vii gpiauze). Putem spune că armata noastră nu va duce niciodată un război de agresiune împotriva cuiva ! Ea va fi întotdeauna o armată pusă în slujba apărării independenței și suveranității naționale, a cuceririlor revoluționare, a socialismului și comunismului și va sta permanent de strajă tuturor acestor cuceriri, servind poporul, partidul, socialismul 1 (Aplauze 
puternice, prelungite).^articipînd îp cadrul Organizației Tratatului de la Varșovia, ne vom preocupa de întărirea capacității de luptă a armatei, consi- derînd că aceasta constituie obligația țării noastre, a armatei, de a putea fi gata în orice împrejurări să-și îndeplinească îndatoririle sale. Numai în măsura în care vom asigura întărirea capacității de luptă a armatei naționale vom putea să ne îndeplinim cum trebuie obligațiile. îi asigurăm deci pe prietenii noștri că ne vom face totdeauna datoria privind întărirea armatei, și, dacă va fi nevoie, vom acționa în colaborare cu ei, în îndeplinirea obligațiilor pe care ni le-am luat.Desigur, avem în vedere că trebuie să facem totul pentru a asigura o politică de pace și securitate în Europa, pentru a evita un nou război mondial. Dar nu uităm că, atît timp cît împrejurările internaționale rămîn complicate, trebuie să facem totul pentru a întări armata noastră, a spori capacitatea de apărare a țării. Atunci cînd se va ajunge — șl avem convingerea că timpul acesta va veni, și-l dorim cît mai aproape — la desființarea blocurilor militare, vom continua să dezvoltăm colaborarea și conlucrarea cu armatele prietene cu care colaborăm astăzi în cadrul Tratatului de la Varșovia, fiind animați de aceleași interese de a asigura popoarelor noastre independența, suveranitatea, precum și apărarea cuceririlor lor, munca pașnică pentru construcția socialismului și comunismului. De asemenea, vom acționa și vom dezvolta continuu colaborarea și prietenia cu armatele tuturor țărilor socialiste, cu armatele altor state prietene care se pronunță pentru o politică de dezvoltare economică și socială independentă, împotriva imperialismului, a colonialismului si neocolonialismului, a oricărei subjugări a unui popor de către altul, pentru respectarea dreptului fiecărei națiuni de a fi stăpînă pe destinele sale, de a-și făuri viața 

așa cum dorește. (Aplauze puterni
ce, prelungite). Acționînd în acest fel, armata noastră își va aduce permanent contribuția activă .și la înfăptuirea politicii externe a Partidului Comunist Român, a statului nostru socialist — politică de colaborare și de pace cu toate popoarele lumii, cu toate țările, fără deosebire de orînduire socială.Nu doresc să fac acum o prezentare a problemelor internaționale ; la sesiunea de săptămîna viitoare a Marii Adunări Naționale va fi prezentată această activitate și supusă spre aprobare. Ceea ce doresc să menționez este faptul că, cu toate marile schimbări care s-au petrecut în lume, cu tot cursul spre destindere care se afirmă în Europa și în lume, situația internațională rămîne încă complexă. în lume sînt incă puternice forțe reacționare care pot pune în pericol pacea, cursul destinderii, și. de aceea, trebuie să fim permanent vigilenți, spre a nu fi luați prin surprindere. Desigur, în primul rînd se impune să desfășurăm o politică internațională activă pentru înfăptuirea în viață a do

cumentelor semnate la Helsinki, pentru dezangajare militară în Europa, pentru dezarmare, pentru soluționarea complexelor probleme economice, pentru înfăptuirea non ordini economice internaționale și, totodată, pentru lichidarea pe calea tratativelor a tuturor focarelor de încordare și conflicte. Partidul și statul, întregul nostru popor sînt ferm hotărîte să facă totul pentru a contribui la consolidarea și dezvoltarea cursului destinderii, pentru soluționarea tuturor problemelor complexe care preocupă omenirea pe calea tratativelor pașnice, cu participarea tuturor popoarelor, a tuturor țărilor, indiferent de mărimea lor sau de orîn- duirea socială. Sîntem hotărîți să acționăm pentru întărirea unității și colaborării tuturor țărilor socialiste, a tuturor țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor mici și mijlocii, a forțelor progresiste de pretutindeni, fiind convinși că aceasta va asigura triumful politicii de pace și colaborare în lume.Aș dori, in încheiere, să exprim încă o dată convingerea că întreaga noastră armată va acționa cu toată fermitatea pentru a-și îndeplini în condiții cît mai bune atît îndatoririle militare, cît și cele ce îi revin pe plan general, economic, social și politic, că ea se va încadra cu întreaga ființă în .activitatea clocotitoare desfășurată de clasa muncitoare, de toți oamenii muncii din patria noastră, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru înaintarea României pe calea comunismului, a ridicării bunăstării și fericirii întregului nostru popor. (Aplauze 
puternice, prelungite).Am deplina convingere că armata noastră, îndeplinindu-și îndatoririle sale, în strînsă legătură cu întregul popor, cu gărzile patriotice, cu formațiunile militare ale tineretului, va fi întotdeauna gata să-și îndeplinească misiunea sa ! Cu această convingere, vă urez dumneavoastră, tuturor militarilor patriei, succese tot mai mari în întreaga activitate. (Aplauze puter
nice, urale). Vă doresc, totodată, dumneavoastră, tuturor militarilor, multă sănătate și fericire 1 
(Aplauze puternice, prelungite; 
urale. Se scandează : Ceaușescu — 
P.C.R. ! Cei prezenți in sală ova
ționează îndelung pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Comite
tul Central, în frunte cu secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu). '

(Urmarș din pag. I)da dumneavoastră personal, tovarășe secretar general — a spus vorbitorul — prin eforturile întregii națiuni, armata este tot mai bine înzestrată cu armament și tehnică de luptă cu caracteristici superioare, produse în mare parte de industria națională de apărare ; marile unități, unitățile și instituțiile militare de învățămint dispun de o modernă bază materială, de condiții tot mai bune pentru desfășurarea procesului instructiv-ftducativ. In pas cu realizările dobîndite în dezvoltarea economico-socială a țării, s-au îmbunătățit continuu condițiile de muncă, de pregătire și de viată ale militarilor.întreaga dumneavoastră activitate teoretică și practică, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pusă în slujba făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului pe pămîntul României, exemplu de dăruire și pasiune revoluționară, de dinamism, spirit novator și înaltă principialitate comunistă constituie pentru militarii de toate gradele un puternic imbold în muncă, sporindu-le hotărîrea de a-și consacra toate forțele îndeplinirii înaltelor îndatoriri ce le revin față de patrie, față de popor.îngăduiți-ne să vă asigurăm și cu acest prilej de calda noastră recunoștință pentru activitatea neobosită pe care o desfășurați in fruntea partidului și statului, pentru contribuția hotăritoare pe care o aduceți la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a României socialiste, pentru grija deosebită ce o purtați întăririi capacității de apărare a patriei.Vă raportez, tovarășe comandant suprem, că, în spiritul indicațiilor date de dumneavoastră la precedenta adunare a activului de partid, precum și cu alte prilejuri, comandanții, statele majore, organele și organizațiile de partid și cele ale U.T.C. au acționat cu răspundere sporită pentru îmbunătățirea conținutului și creșterea eficientei procesului de instruire și educare a trupelor, pentru întărirea capacității de luptă a marilor unități și unităților, pentru dez-

(Urmare din pag. I)

și pentru perfecționarea profesională a cadrelor 
didactice care lucrează în domeniul economic.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, a 
prezentat o informare cu privire la vizita în țara 
noastră a delegației de partid și guvernamentale 
vietnameze, condusă de tovarășul Le Duan, prim- 
secretar al Comitetului Central al Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam.

Comitetul Politic Executiv a apreciat convorbi
rile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovară
șul Le Duan, vizita înalților oaspeți vietnamezi 
drept o contribuție de mare însemnătate la dez
voltarea relațiilor frățești de prietenie și colabo
rare dintre partidele, guvernele și popoarele celor 
două țări, la întărirea solidarității țărilor socia
liste și a mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale, în lupta împotriva imperialismului, 
pentru pace, independență, democrație și socia
lism.

Comitetul Politic Executiv salută cu deosebită 
satisfacție semnarea Declarației comune, cele
lalte acorduri încheiate între cele două țări, 
apreciindu-le ca documente de cea mai mare 
importanță pentru dezvoltarea relațiilor româ- 
no-vietnameze, care deschid largi perspective 
pentru extinderea conlucrării dintre cele două 
partide, țări și popoare, atît în construcția socia
listă, cît și în afirmarea principiilor socialismului, 
cauzei păcii și colaborării între națiuni.

Comitetul Politic Executiv dă o înaltă apre
ciere hotărîrii Partidului Comunist Român și a 
Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam de a 
contribui la consolidarea și dezvoltarea prieteniei 
frățești, colaborării multilaterale și solidarității 
între țările socialiste, de a milita pentru întărirea 
unității și solidarității dintre partidele comuniste 
și muncitorești, dintre toate forțele progresiste, 
democratice, antiimperialiste din întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a reafirmat spriji
nul partidului, statului și poporului nostru față 
de lupta și eforturile poporului vietnamez pen
tru construirea cu succes a unui Vietnam unit 
și socialist, prosper și independent, față de drep
tul său. legitim de a-și ocupa cît mai curînd locul 
ce i se cuvine în rîndul Organizației Națiunilor 
Unite.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a informat, de 
asemenea, Comitetul Politic Executiv despre re
zultatele vizitei oficiale de prietenie făcute îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu în Iran, la 
invitația Maiestății Sale Imperiale Șahinșahul

în Editura politică a apărut în broșură:

NICOLAE CEAUSESCU
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Cuvântare la ședința comună a consiliilor oaip^jnjlor muncii" ‘ 
de naționalitate maghiară și germană 3 decembrie 1975

Ieri, la Academia militară

x voltarea conștiinței socialiste a întregului personal.. Planul pregătirii de luptă și politice se îndeplinește, de la un ciclu de instrucție la altul, cu rezultate superioare, un număr tot mai 'mare de unități și instituții, militare obțin calificative bune și foarte bune la toate categoriile de pregătire, iar numărul unităților și subunităților de frunte este in continuă creștere.Concomitent cu pregătirea pentru îndeplinirea misiunii sale de bază, armata este o prezență activă pe frontul construcției socialiste, muncește cu dăruire pe diferite șantiere ale economie^ naționale și în agricultură, militarii contribuind astfel, glături de oamenii muncii, la realizarea prevederilor planului cincinal înainte de termen.Rezultatele bune dobîndite sînt urmarea firească a unei intense munci politico-educative, a măsurilor luate pentru perfecționarea organizării și conducerii activității comandamentelor și statelor majore, a îmbunătățirii stilului de muncă al cadrelor, a preocupării pentru întărirea ordinii și disciplinei militare și sporirea eficienței tuturor activităților. în toate aceste realizări este încorporată munca rodnică a organelor și. organizațiilor de partid din comandamente și unități, ca și a organizațiilor U.T.C.Ministrul apărării naționale s-a referit în continuare la unele neajunsuri care mai există în procesul de instruire și educare a efectivelor, subliniind că, pe baza analizei făcute in cadrul activului, se vor lua cele mai energice măsuri pentru îmbunătățirea muncii în toate compartimentele vieții ostășești.In întreaga noastră activitate — a arătat vorbitorul — vom acționa cu toată hotărîrea pentru cunoașterea temeinică, de către personalul armatei, a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru însușirea concepției materialist-dia- lectice și istorice despre lume și viață, pentru a dezvolta la toți militarii spiritul revoluționar, militant, in munca pentru îndeplinirea neabătută a sarcinilor ce revin armatei din documentele partidului nostru, din operele dumneavoastră, stimate 

tovarășe Nicolae Ceaușescu, de o inestimabilă valoare teoretică și practică.Procesul de instruire și educare a trupelor se va desfășura pe temelia concepției partidului nostru privind apărarea patriei de către întregul popor, acordîndu-se atenție organizării și desfășurării unor aplicații împreună cu gărzile patriotice, trupele Ministerului de Interne și celelalte formațiuni de luptă. Vom urmări menținerea în permanență a unei înalte capacități de luptă a unităților și marilor unități. O grijă deosebită vom manifesta pentru dezvoltarea și perfecționarea bazei materiale de instrucție și învățămint, pentru menținerea tehnicii de luptă în stare de operativitate cu cheltuieli cît mai reduse. Munca de cercetare științifică va fi mai bine orientată spre satisfacerea nevoilor de dotare cu tehnică de luptă.Un obiectiv* principal îl va constitui, de asemenea, îmbunătățirea continuă a stării și practicii disciplinare, urmărind ca, în fiecare unitate, întreaga activitate să se desfășoare în strictă conformitate cu legile țării, cu ordinele și regulamentele militare.Asigurînd îndeplinirea integrală a planului pregătirii de luptă și politice,^ vom acorda, în același timp, toată atenția înfăptuirii în mod exemplar a sarcinilor încredințate armatei în economia națională.Acționînd pentru creșterea rolului și influenței organelor și organizațiilor de partid, ne vom preocupa in continuare de îmbunătățirea activității organizatorice, a stilului și meto- • delor de muncă, pentru întărirea vieții interne și a disciplinei de partid. In spiritul orientărilor date de dumneavoastră la cel de-al X-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist, organele și organizațiile de partid vor milita pentru o mai eficientă conducere și îndrumare a organizațiilor U.T.C., astfel ca acestea să-și sporească aportul la educarea comunistă, revoluționară, a militarilor, la dezvoltarea răspunderii lor în muncă, la îmbunătățirea întregii activități din subunități și unități.Vom acționa cu toate forțele pen

Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr și a Maiestă
ții Sale Imperiale Farah Pahlavi, Șahbanu a 
Iranului.

Comitetul Politic Executiv dă o înaltă apre
ciere acestui nou și important act de politică ex
ternă a Republicii Socialiste România, conside
red că, prin rezultatele sale pozitive, vizita mar
chează un nou pas înainte pe calea colaborării 
fructuoase dintre România și Iran. Convorbirile 
dintre cei doi șefi de stat, desfășurate sub sem
nul stimei reciproce și prieteniei ce caracterizea
ză dialogul la nivel înalt româno-iranian, bunele 
relații dintre țările și popoarele noastre, acordu
rile și protocoalele semnate, înțelegerile conve
nite deschid noi și ample perspective colaborării 
și cooperării bilaterale, corespund pe deplin in
tereselor de progres și prosperitate ale celor două 
popoare, cauzei generale a cooperării și păcii in
ternaționale.

Comitetul Politic Executiv consideră că vizita 
făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, reprezintă o con
tribuție de cea mai mare importanță — prin iden
titatea punctelor de vedere exprimate asupra 
problemelor fundamentale ale lumii de azi — la 
promovarea politicii noi de egalitate și respect 
între națiuni, Ia făurirea unei noi ordini politice 
și economice internaționale, a unei lumi mai bune 
și mai drepte. Relațiile româno-iraniene, înte
meiate pe principiile deplinei egalități, respectu
lui independenței și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne și avantajului re
ciproc demonstrează în mod strălucit posibilită
țile largi de cooperare între țări cu orînduiri so
ciale diferite, atunci cînd ele își întemeiază rela
țiile pe egalitate și respect mutual și sînt ani
mate de dorința înțelegerii, de hotărîrea de a 
contribui la triumful nobilelor idealuri ale păcii 
și progresului omenirii. Vizita în Iran a pus în 
lumină încă o dată marele prestigiu de care se 
bucură în lume șeful statului român, stima și 
prețuirea cu care este privită prodigioasa activi
tate a Republicii Socialiste România, pusă în 
slujba intereselor fundamentale ale poporului 
român, promovării cauzei progresului, păcii și în
țelegerii internaționale.

Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri 
pentru aplicarea cu consecvență în viață a acor
durilor și înțelegerilor convenite între Republica 
Socialistă România și Republica Democrată Viet
nam, între Republica Socialistă România și Iran.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a 
examinat și soluționat probleme ale activității 
curente de partid și de stat.

tru ca armata să-și îndeplinească cu rezultate superioare sarcina trasată de partid, de dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, de a fi o înaltă școață de educație politică a tinerei generații , vom face totul pentru ca militarii să trăiască și să acționeze in spiritul Codului principiilor și normelor .muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste.Vă asigurăm, tovarășe comandant suprem, că vom avea permanent in atenție ooncluziile și sarcinile desprinse din lucrările adunării activului de partid, că vom lua toate măsurile necesare pentru perfecționarea continuă a procesului de instruire a trupelor, pentru ridicarea capacității combative a armatei noastre.Primit cu îndelungi urale, a luat cuvintul tovarășul Nicolae Ceaușescu.Urmărită cu mare atenție și larg interes, cuvintarea secretarului general al partidului a fost subliniată în repetate rînduri cu puternice a- plauze. Minute în șir s-a aclamat pentru partid și secretarul său general.Adresînd profunde mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu, în numele activului de partid, al tuturor comuniștilor și ostașilor țării, ministrul apărării naționale a spus :„Participarea dumneavoastră, tovarășe comandant suprem, la activitățile ce au loc în cadrul armatei generează de fiecare dată profunde sentimente de bucurie și satisfacție, iar îndrumările ce ni le-ați dat cu aceste prilejuri constituie îndreptare deosebit de prețioase pentru orientarea întregii munci în vederea ridicării nivelului pregătirii de luptă și politice a armatei' noastre;Vă încredințez, tovarășe secretar general, că organele și organizațiile de partid și ale U.T.C., întregul personal al armatei, avînd permanent în față exemplul luminos al activității dumneavoastră creatoare, își vor intensifica eforturile pentru înfăptuirea fermă a sarcinilor ce rezultă pentru armată din Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, din celelalte documente ale Congresului al XI-lea, din indicațiile pe care ni le-ați dat și cu această ocazie.Vom acționa cu toată hotărîrea pentru continua ridicare a capacității de luptă a unităților și marilor unități, pentru educarea comunistă, revoluționară a militarilor, întărirea ordinii și disciplinei, pentru înfăptuirea în mod exemplar a sarcinilor încredințate armatei în economia națională. Vom face totul ca armata să fie gata în orice moment să apere, împreună cu întregul popor, cuceririle revoluționare, libertatea și suveranitatea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România".Adunarea activului de partid al armatei s-a încheiat într-o atmosferă de puternic entuziasm. S-a scandat cu înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R. “.Participant» — și prin ei toți militarii țării — și-au reafirmat devotamentul fierbinte față de partid șl secretarul său general,, față de patrie și popor, voința lor nestrămutată de a înfăptui politica partidului, de a obține succese tot mai mari în pregătirea de luptă și politică, în întreaga activitate ostășească, de a îndeplini cu mindrie și demnitate misiunile de onoare încredințate.
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PROIECTUL LEGII
retribuirii muncii în unitățile agricole cooperatiste

Dupâ cum s-a anunțat, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
examinat șl și-a însușit, în ședința din 4 noiembrie a.c., proiectul Legii 
retribuirii muncii în unitâțile agricole cooperatiste. Proiectul legii — 
înaintat Marii Adunâri Naționale, spre dezbatere si aprobare — se dâ 
publicității.

Propunerile șl sugestiile privind acest proiect de lege vor fl adre
sate Marii Adunâri Naționale, Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, 
precum și redacției ziarului „Scîntela".Politica Partidului Comunist Român are drept țel suprem ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii din țara noastră, sporirea gradului de civilizație a întregii societăți. Pentru înfăptuirea acestui țel, in opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism, partidul și statul, pornind de la faptul că agricultura constituie o ramură de bază a economiei naționale, pun în centrul politicii agrare dezvoltarea unei agriculturi moderne, intensive, de

CAPITOLUL I

PRINCIPIILE GENERALE ALE SISTEMULUI 
DE RETRIBUIRE A MUNCII ÎN UNITĂȚILE 

AGRICOLE COOPERATISTEArt. 1. — (1) Ridicarea continuă a nivelului de trai al cooperatorilor si al tuturor celor care lucrează In unitățile agricole cooperatiste este nemijlocit condiționată de rezultatele muncii fiecăruia și se realizează pe măsura creșterii producției agricole și a averii obștești, a dezvoltării întregii economii naționale.(2) Retribuirea muncii în unitățile agricole cooperatiste se face pe baza principiului socialist al repartiției după cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii prestate, precum și in funcție de rezultatele obținute de fiecare unitate în parte.Art. 2. — în cooperativele agricole de producție și în asociațiile economice intercooperatiste retribuția se stabilește și se acordă potrivit prezentei legi, pe baza prevederilor statutare, a principiilor și reglementărilor cu caracter general prevăzute în Legea nr. 57/1974 a retribuirii după cantitatea și calitatea muncii.Art. 3. — (1) în vederea asigurării dezvoltării și consolidării unităților agricole cooperatiste, a creșterii continue a averii obștești și, pe această bază, a nivelului retribuției, cooperativele agricole de producție și asociațiile economice intercooperatiste au obligația să constituie și să utilizeze fondul de dezvoltare potrivit prevedgj-jlor din statute. De. asemenea, unitățile agricoJecooperațiste vor asigura constituirea și a celorlalte fonduri statutare.(2) Aplicarea consecventă și riguroasă a principiului socialist al re
CAPITOLUL II

ORGANIZAREA PRODUCȚIEI Șl A MUNCII. 
RETRIBUIREA ÎN UNITĂȚILE AGRICOLE

Art. 8. — Activitatea în cooperativa agricolă de producție se realizează prin munca membrilor acesteia, iar în asociația economică intercooperatlstă prin munca membrilor cooperativelor agricole asociate,Art. 9. — (1) în cooperativa agricolă de producție și în asociația economică intercooperatistă, normarea muncii prestate se face pe baza normelor de muncă elaborate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, potrivit criteriilor și în limitele stabilite prin lege.(2) în funcție de natura activității, normele de muncă pot fi stabilite sub
A. Organizarea producției și a muncii. 

Retribuirea în cooperativele agricole de producțieArt. 11. — (1) Pentru folosirea rațională a forței de muncă, realizarea producției agricole și creșterea productivității muncii, in cooperativele agricole de producție se organizează subunități de producție, iar în cadrul acestora se constituie formații de muncă.(2) Subunitățile de producție în cooperativa agricolă de producție sint : ferma de producție, brigada permanentă de producție, sectorul de prelucrare și sectoruL.de servire, care au plan propriu de producție sau, după caz, și plan de venituri și cheltuieli, ce fac parte integrantă din planul de producție și financiar al cooperativei agricole de producție.(3) Consiliul de conducere al cooperativei agricole de producția repartizează pe fiecare fermă, brigadă și sector, in funcție de profilul de producție, suprafețele de culturi, plantațiile vitipomicole, efectivele- de animale, tractoarele și mașinile agricole, celălalt inventar, cantitățile de îngrășăminte, erbicide, furaje, materii și materiale, precum și forța de muncă necesară realizării producției stabilite.Art. 12. — (1) Formația de bază In organizarea muncii în cadrul fermelor, brigăzilor permanente de producție și sectoarelor este echipa mixtă de mecanizatori și cooperatori, echipa de mecanizatori sau echipa de cooperatori.(2) Organizarea muncii pe echipe are drept scop întărirea spiritului de muncă colectivă, a disciplinei, creșterea răspunderii întregii echipe și a fiecărui membru al acesteia pentru folosirea deplină a bazei tehnico- materiale, executarea la timp și de calitate a volumului de muncă stabilit pe întreaga suprafață sau pe întregul efectiv de animale și obținerea nivelurilor de producție prevăzute.Art. 13. — (1) Echipa se organizează cu caracter permanent cel puțin pe durata unui ciclu de producție •au a unui an calendaristic. în pro

înaltă productivitate, care folosește cele mai noi cuceriri ale științei. în cadrul acesteia o pondere însemnată o are agricultura cooperatistă.Sprijinul permanent și multilateral acordat de stat dezvoltării bazei teh- nico-materiale din unitățile agricole cooperatiste, măsurile luate pentru perfecționarea formelor de organizare și conducere a agriculturii asigură creșterea, an de an, a producției agricole și a productivității muncii, reducerea ponderii cheltuielilor materiale și. pe această cale, ridicarea continuă a nivelului de trai al tuturor țăranilor cooperatori.

partiției trebuie să asigure cointeresarea materială a cooperatorilor în creșterea producției și a productivității muncii, în mai buna gospodărire și dezvoltare a averii obștești ; întărirea spiritului de răspundere și a disciplinei în muncă.Art. 4. — (1) La repartizarea fondului de retribuire, în fiecare unitate se va urmări asigurarea unei proporții echitabile între veniturile minime și cele maxime, respectindu-se cu fermitate principiul echității socialiste.(2) Acordarea integrală a retribuției este condiționată de realizarea în totalitate a sarcinilor de producție. de executarea lucrărilor prevăzute în tehnologii, de respectarea cheltuielilor materiale și de livrarea la fondul de stat a produselor prevăzute in planul unității.(3) Retribuția maximă pe care o poate primi un cooperator pentru realizarea sarcinilor de plan nu poate depăși venitul funcțiilor sau al meseriilor similare din întreprinderile agricole de stat cu același volum de activitate, în aceleași condiții de muncă și cu aceleași rezultate.Art. 5. — (1) Elementele sistemului de retribuire a muncii membrilor cooperativelor agricole de producție sînt :a> retribuția de bază, eare constituie., partea principală' a retribuției totale a Cooperatorilor. Prin retribuție de bază se înțelege retribuția ce se acordă cooperatorilor pentru realizarea producției, a lucrărilor ori a

COOPERATISTEformă de norme de timp, norme de producție, atribuții concrete cu precizarea zonelor de desfășurare a activității, sarcini de serviciu sau alte tipuri de norme corespunzătoare muncii respective.Art. 10. — Nivelul volumului de muncă și de cheltuieli materiale pentru principalele culturi, specii și categorii de animale, diferențiate pe tipuri de tehnologii, se stabilesc de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, împreună cu Academia de științe agricole și silvice, pe baza propunerilor direcțiilor generale județene pentru agricultură și. industrie alimentară.

ducția vegetală, prin ciclu de producție se înțelege perioada de la pregătirea terenului pină la recoltarea. livrarea sau depozitarea producției, iar in zootehnie, perioada de producție, de creștere sau de îngrășare, corespunzătoare fiecărei specii sau categorii de animale.(2) Componența și mărimea echipei se stabilesc de adunarea fermei, respectiv, a brigăzii sau sectorului, cu aprobarea consiliului de conducere al cooperativei, în funcție de structura culturilor, de speciile și categoriile de animale, de gradul de mecanizare a luerărilor, dispersarea terenului, sistemul de exploatare și alte criterii asemănătoare.(3) Echipei i se repartizează, corespunzător prevederilor din planul de producție al fermei, brigăzii sau sectorului, suprafețe de culturi, plantații de vii și pomi, efective de animale, mijloace de producție și materiale necesare, i se stabilesc producțiile ce trebuie obținute, precum și volumul de muncă ce trebuie executat potrivit tehnologiilor folosite.(4) în producția vegetală echipa are obligația să execute la timp și în bune condiții lucrările necesare obținerii producției planificate : pregătirea terenului, semănatul și întreținerea culturilor, recoltatul, transportul și depozitarea întregii producții realizate. Pentru culturile irigate, echipa are sarcina să execute și lucrările de udare, întreținere și exploatare a suprafețelor amenajate și a echipamentului de irigații.(5) în zootehnie, echipa are obligația de îngrijire și exploatare a animalelor. de obținere a numărului de produși și a producțiilor animaliere planificate. Echipa asigură pregătirea și administrarea furajelor, evacuarea dejecțiilor, dezinfecția și deratizarea ; în cooperativele agricole cu zootehnie dezvoltată se pot organiza echipe specializate pentru e- fectuarea acestor operații, care să servească mai multe formații de lucru.

în unitățile agricole cooperatiste, retribuirea muncii se face — ca și în celelalte ramuri și sectoare ale economiei naționale — potrivit principiilor socialiste ale retribuirii după cantitatea și calitatea muncii, aplicate Ia specificul acestui sector, precum și în funcție de rezultatele obținute de fiecare unitate în parte.în unitățile agricole cooperatiste se aplică cu fermitate principiul echității socialiste. urmărindu-se asigurarea unei proporții corespunzătoare între veniturile minime și cele maxime. Pe măsura sporirii producției, a dezvoltării averii obștești în fiecare unitate agricolă cooperatistă se asigură ridicarea nivelului veniturilor pentru toți cooperatorii, precum și creșterea fondurilor statutare destinate satisfacerii nevoilor lor sociale.în vederea înfăptuirii în unitățile agricole cooperatiste a politicii partidului și statului în domeniul retribuirii muncii,Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

sarcinilor proprii de muncă, stabilite sau care decurg din planul de producție și financiar ;b) retribuția suplimentară ce se a- cordă pentru depășirea producției planificate.(2) în condițiile prevăzute de lege se poate acorda un spor pentru vechime neîntreruptă 'în aceeași unitate și în același sector de activitate.Art. 6. — (1) Nivelul retribuției de bază în unitățile agricole cooperatiste poate fi stabilit diferențiat pe activități. în funcție de importanta acestora în dezvoltarea și consolidarea econo- mico-financiară a cooperativei, potrivit hotărîrii adunării generale.(2) în cadrul activităților, retribuția se diferențiază pe categorii sau grupe de lucrări, corespunzător gradului de complexitate a muncii, precum și în raport cu nivelul de calificare, gradul de răspundere și vechimea în muncă.Art. 7. — Membrii cooperativei agricole de producție beneficiază, pe lingă retribuția pentru munca depusă și rezultatele obținute, și de fondul de consum al statului destinat învăță- mîntului, ocrotirii sănătății, culturii, precum și de pensii, asigurarea materială în caz de incapacitate temporară de muncă, naștere, ajutoare pentru familii cu copii și de celelalte drepturi sociale, în condițiile stabilite prin Statutul cooperativei agricole de producție și Statutul Casei de pensii, și : asigurări.. sociale a membrilor Cooperativelor agricole de producție.- De asemenea, beneficiază de condiții corespunzătoare de protecție a muncii, potrivit legii.

Art. 14. — (1) întreaga activitate din unitățile agricole cooperatiste se desfășoară pe bază de programe de lucru, stabilite pe zile și lucrări.(2) Pentru executarea la timp a lucrărilor de întreținere a culturilor, recoltarea, transportul și depozitarea produselor agricole și a furajelor, comitetele executive sau birourile executive ale consiliilor populare vor stabili, prin decizii, programul de lucru în campanii, pentru unitățile agricole cooperatiste și pentru toți locuitorii apți de muncă din sate și comune, potrivit prevederilor din Legea organizării producției și a muncii în agricultură.Art. 15. — (1) Fiecare cooperator are obligația să execute lucrări de calitate, in locurile stabilite și în perioadele optime de timp prevăzute, să realizeze numărul de zile de lucru și volumul de muncă corespunzător, aprobate de adunarea generală a membrilor cooperativei agricole de producție și să respecte programul de lucru stabilit.(2) Președinții cooperativelor agricole de producție, celelalte cadre de conducere, personalul tehnic, economic și administrativ, precum și cei care lucrează în activitățile de producție industrială, de construcții și prestări de servicii vor participa nemijlocit la efectuarea lucrărilor agricole în perioadele de vîrf ale campaniilor agricole.Art. 16. — Pentru a se asigura participarea la muncă în tot timpul anului a unui număr cit mai mare de cooperatori și creșterea treptată a gradului de ocupare a acestora pină la 300 de zile pe an, consiliile de conducere ale cooperativelor agricole sînt obligate ca, pe lingă activitatea agricolă, să dezvolte activitățile de producție industrială, de construcții, prestări de servicii și altele asemănătoare, valorificînd pe deplin resursele de materie primă de care dispune fiecare unitate. în cooperativele agricole de producție în care există forță de muncă disponibilă, consiliile de conducere sînt obligate să organizeze, cu sprijinul comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare, brigăzi și echipe care să lucreze în alte unități agricole cooperatiste și de stat, pe șantiere, la exploatări forestiere și în alte activități.Art. 17. — (1) Echipa este condusă de un șef de echipă, care lucrează efectiv în producție, desemnat de consiliul de conducere al cooperativei agricole dintre cei mai buni mecanizatori din . echipa respectivă sau dintre cooperatorii cu cea mai mare experiență și cu aptitudini în organizarea muncii, care se bucură de prestigiu și autoritate in rîndul membrilor echipei.(2) Șeful de echipă are obligația să controleze zilnic volumul de muncă efectuat de cooperatori și mecanizatori, calitatea lucrărilor executate și să întocmească porttajul pentru fiecare membru al echipei.

(3) Răspunderea pentru executarea la timp și de calitate a întregului volum de lucrări prevăzut de tehnologii și înscris in devizele de lucrări revine întregii echipe. în cazul în care unii membri din echipă nu execută în perioada stabilită volumul de muncă prevăzut, lucrările vor fi efectuate, prin grija șefului de echipă, de către ceilalți membri. Volumul de muncă efectuat se va ponta la acei membri ai echipei care au executat lucrările respective.Art. 18. — (1) Obligațiile ce revin unităților pentru asigurarea condițiilor tehnico-materiale necesare realizării producțiilor stabilite, răspunderile membrilor echipei pentru efectuarea la timp a întregului volum de lucrări și respectarea tehnologiilor, precum și drepturile de retribuire se înscriu intr-un angajament încheiat între șeful de echipă și șeful de fermă, respectiv, șeful de brigadă sau de sector și se aprobă de consiliul de conducere al cooperativei agricole.(2) Șeful de echipă încheie eu toți membrii echipei un angajament în care sînt prevăzute suprafețele de culturi repartizate, speciile și categoriile de animale, producțiile ce trebuie obținute, volumul de muncă, perioadele de timp cînd urmează să fie executate lucrările și drepturile de retribuire.(3) Pentru întărirea răspunderii tuturor membrilor echipei în realizarea și depășirea producțiilor stabilite în angajament, consiliile de conducere, șefii de fermă, de brigadă și de sector au obligația să controleze în permanență modul cum se execută lucrările prevăzute în devize, adîncimea și uniformitatea arăturii, realizarea densității plantelor pe unitatea de suprafață, executarea numărului de prașile și a celorlalte lucrări de întreținere și combatere a bolilor și dăunătorilor, executarea lucrărilor de scurgere a apelor de pe terenuri și culturi, recoltarea în termen și fără pierderi a întregii producții.(4) în zootehnie, consiliile de conducere, șefii de fermă și de brigadă au obligația să controleze permanent activitatea desfășurată pentru îngrijirea animalelor, procesul de reproducție și selecție, de producere, conservare, preparare și administrare a furajelor, precum și modul în care se respectă măsurile sanitar-veteri- nare, pentru a se asigura realizarea și depășirea producțiilor și a efectivelor prevăzute în angajamentele încheiate de fiecare echipă.Art. 19. — (1) Forma principală de retribuire a muncii în cooperativele agricole de producție este acordul global, care asigură întărirea răspunderii pentru realizarea producțiilor planificate, sporirea permanentă a productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale și de muncă pe unitatea de produs și, pe această bază, creșterea veniturilor cooperativei si ale cooperatorilor.(2) Forma de retribuire în acord global poate fi :a> acord global, cu tarif constant pe unitatea de produs sau la 1000 lei valoare a producției obținute :b) acord global, cu tarif constant pe unitatea de produs sau la 1000 lei valoare a producției pină la nivelul producției planificate, iar pentru depășirea . planului acordarea unei părți din producție sau din valoarea acesteia sub formă de retribuție suplimentară.Ărt. 20. — In cooperativa agricolă de producție se pot folosi și următoarele forme de retribuire :a) în acord direct ;b) cu tarif pe norma de muncă ;c) în regie sau după timp ;d) pe bază de cote procentuale din producție ori din valoarea acesteia la unele culturi sau din valoarea prestărilor de servicii realizate.Art. 21. — (1) Formele de retribuire a muncii se aprobă de adunarea generală a membrilor cooperativei agricole de producție, la propunerea consiliului de conducere, în funcție de condițiile specifice ale fiecărei unități și sector, de activitate, asigu- rindu-se corelarea fondului de retribuire cu nivelul producției și al veniturilor prevăzute in planurile de producție și financiare.(2) Forma de retribuire pe bază de cote procentuale se aprobă de adunarea generală, cu avizul direcției generale județene pentru agricultură și industrie alimentară și al uniunii județene a cooperativelor a- gricole de producție.Art. 22. — (1) Pentru neparticipa- rea la muncă, neexecutarea la timp și de calitate a lucrărilor, nefolosi- rea la întreaga capacitate a utilajelor, reaua gospodărire a avutului obștesc, membrilor cooperativei agricole de producție li se pot aplica, potrivit statutului, următoarele sancțiuni disciplinare :a) refacerea fără plată a lucrărilor de calitate necorespunzătoare ori suportarea pagubelor, în condițiile legii, în cazul in care lucrările nu se mai pot reface ;b) reținerea pină la cel mult 10 la sută din retribuția cuvenită pentru munca prestată ;c) pierderea dreptului de retribuire suplimentară in anul respectiv ;d) pierderea, pe timp limitat, a dreptului de a obține lot în folosință personală sau retragerea acestuia în timpul anului, în cazul neparticipă- rii la muncă și neexecutării lucrărilor.(2) Stabilirea și aplicarea sancțiunilor disciplinare, precum și soluționarea plingerilor împotriva a- cestora se fac în condițiile și cu procedura prevăzute în statutul cooperativei și în regulamentul de ordine interioară.
1. RETRIBUIREA MUNCII 
COOPERATORILOR CARE 
DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA 
NEMIJLOCIT IN PROCESUL 
DE PRODUCȚIE AGRICOLĂArt. 23. — (1) Retribuirea muncii cooperatorilor care lucrează nemijlocit în producție se face, în principal. in acord global.(2) Tarifele de retribuire pe unitatea de produs sau la 1 000 lei valoare a producției se stabilesc de adunarea generală a cooperativei agricole de producție, pe baza volumului de muncă manuală din devizele de lucrări pentru fiecare cultură, specie sau categorie de animale și alte activități. a tarifelor de retribuire pe norma de muncă și a producției sau a valorii acesteia prevăzute a se realiza. în limita fondului de retribuire planificat.Art. 24. — (1) Retribuția se acordă cooperatorilor pe baza tarifelor și a realizării producției stabilite, cu 

condiția executării de întreaga e- chipă, în perioadele fixate, a tuturor lucrărilor prevăzute de tehnologie și a întregului volum de muncă manuală înscris în devizele de lucrări, precum și a altor lucrări impuse de condițiile naturale.(2) La propunerea consiliului de conducere al cooperativei, adunarea generală va reduce tarifele pe unitatea de produs sau la 1000 lei valoare a producției în cazul ne- realizării pe echipă a lucrărilor manuale prevăzute în deviz.(3) La cultura sau categoria de animale la care producția prevăzută în angajament, în acord global, a fost realizată sau depășită pe întreaga echipă, drepturile cuvenite membrilor echipei se acordă în funcție de realizările obținute la cultura sau categoria de animale respectivă, fără a fi condiționată de rezultatele obținute de celelalte echipe, ferme, brigăzi sau pe ansamblul unității.(4) Retribuirea muncii se poate face și diferențiat pe cooperatorii care compun formația de lucru, pentru fiecare cultură sau categorie de animale, cu condiția executării la tirpp și de calitate a tuturor lucrărilor și realizării producției angajate pe întreaga echipă.Art. 25. — Retribuirea mecanizatorilor din echipele de mecanizatori și din echipele mixte de mecanizatori și cooperatori și a personalului din sectorul mecanic, Încadrat la stațiunea pentru mecanizarea agriculturii, se asigură din fondul de retribuire al acestei unități, iar a cooperatorilor, din fondul de retribuire al cooperativei agricole de producție.Art. 26. — (1) Forma de retribuire cu tarif pe norma de muncă se aplică la lucrările care, datorită condițiilor specifice în care se execută, nu pot fi angajate în acord global.(2) în cazul formei de retribuire cu tarif pe norma de muncă, retribuția se stabilește pe baza nivelului tarifelor pe norma de muncă rezultate din planul de producție și financiar al fiecărei cooperative și a volumului de muncă exprimat în norme de muncă, pe categorii de lucrări.Art. 27. — (1) Forma de retribuire pe bază de cote procentuale, din producție sau din valoarea acesteia, se poate aplica • la fînețele naturale și cultivate, fasole și dovleci în culturi intercalate, tăiat și adunat coceni și colete de sfeclă de zahăr, în funcție de condițiile specifice fiecărei cooperative.(2) Cotele procentuale și condițiile de acordare a retribuției se stabilesc de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție.Art. 28. — (1) Cooperatorii calificați în meseriile de șofer, lăcătuș, sudor, electrician și alte meserii asemănătoare pot fi retribuiți, cu aprobarea adunării generale, pină la nivelul retribuției stabilite pentru meseriile similare din unitățile de stat, cu condiția executării unor lucrări de același volum și complexitate, fără a depăși retribuția funcției. de președinte.,(2) Retribuirea cooperatorilor pfe- văzuți la alin. (1) se face în regie sau după timp ; această formă de retribuire se stabilește pe oră. zi sau lună și se acordă pentru timpul efectiv lucrat la realizarea integrală a sarcinilor și în funcție de calitatea lucrărilor executate,
2. RETRIBUIREA MUNCII 
COOPERATORILOR CARE 
LUCREAZĂ IN ACTIVITĂȚI
LE DE PRODUCȚIE INDUS
TRIALĂ, DE CONSTRUCȚII 
Șl PRESTĂRI DE SERVICIIArt. 29. — (1) Retribuirea muncii cooperatorilor care lucrează în activitățile de producție industrială, de construcții și prestări de servicii se face în acord global cu tarif constant pe lucrare, pe unitatea de produs ori la 1 000 lei valoare a producției, în acord direct sau pe bază de cote procentuale din valoarea prestărilor de servicii, potrivit aprobării adunării generale a membrilor cooperativei agricole de producție.(2) Tarifele pe lucrare, unitate de produs sau la 1 000 lei valoare a producției, respectiv cotele pentru valoarea prestărilor de servicii executate, se determină potrivit normelor elaborate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție.Art. 30. — în cazul executării unor produse sau lucrări de serie mică șau unicate se poate aplica și forma de retribuire in regie. în acest caz. retribuirea muncii se face pentru timpul efectiv lucrat in cadrul programului normal de muncă și în raport -cu Îndeplinirea sarcinilor de producție stabilite de consiliul de conducere, fără a se depăși valoarea manoperei prevăzute.Art. 31. — (1) Cooperatorii care lucrează în activitățile de producție industrială, de construcții și prestări de servicii pot fi retribuiți în condițiile art. 189 din Legea nr. 57/1974, pe baza rețelelor tarifare din unitățile

Art. 44. — Pentru depășirea producției planificate, membrii cooperativelor agricole de producție care lucrează nemijlocit in producție sau care îndeplinesc funcții de conducere și de execuție tehnice, economice, de altă specialitate, administrative. de servire și pază pot să primească retribuția suplimentară din producția sau valoarea acesteia realizată peste plan dacă adunarea generală a adoptat una din formele de retribuire prevăzute la art. 19 alin. (2) Ut. b. sau la art. 20 lit. b și lit. c.Art. 45. — (1) Fondul total de retribuire suplimentară poate fi de cel mult 50 la sută din cantitatea sau valoarea producției obținute peste plan.(2) în cazul depășirii cheltuielilor de producție planificate, fondul de retribuire prevăzut Ia alin. (1) se stabilește după scăderea, din valoarea producției obținute peste plan, a cheltuielilor suplimentare, recalculate proporțional cu producția realizată.(3) Din fondul stabilit potrivit alin. (1) și (2) se asigură retribuția suplimentară ce se acordă mecanizatorilor 

de stat sau ale industriei locale, de profil și complexitate similare.(2) Nivelul retribuției ce se poate acorda cooperatorilor potrivit alin.(1) se aprobă de adunarea generală a cooperativei agricole de producție cu avizul direcției generale județene pentru agricultură și industrie alimentară și al uniunii județene a cooperativelor agricole de producție.
3. RETRIBUIREA COOPERA
TORILOR CARE ÎNDEPLI
NESC FUNCȚII DE CON
DUCERE Șl DE EXECUȚIE 
TEHNICE, ECONOMICE, DE 
ALTĂ SPECIALITATE, ADMI
NISTRATIVE, DE SERVIRE 

Șl PAZĂArt. 32. — (1) Retribuția de bază anuală pentru cooperatorii care îndeplinesc funcția de președinte se stabilește prin atribuirea unui număr de norme de muncă, reprezen- tind de 2,5 ori numărul mediu de norme efectuat de cooperatorii care lucrează nemijlocit în producție și au realizat cel puțin volumul minim de muncă aprobat de adunarea generală, la care se adaugă un număr de norme de muncă în raport cu
B. Modul și condițiile de acordare a retribuției 

in cooperativele agricole de producțieArt. 36. — (1) Retribuirea muncii în cooperativa agricolă de producție se poate face în bani sau în bani și in natură.(2) Retribuirea cooperatorilor care lucrează in activitățile de producție industrială, de construcții și prestări de servicii se face numai în bani.(3) în cooperativa agricolă de producție sau în sectoarele de activitate în care retribuția se acordă numai în bani, cooperativa poate vinde, la preț de contractare, cooperatorilor care participă la muncă o cantitate de 120—150 kg grîu și circa 150 kg porumb. Aceleași cantități se pot vinde și pentru fiecare copil sub 16 ani sau persoană aflată în întreținere.Art. 37. — în timpul anului se a- cordă, lunar, avansuri din retribuția în bani aprobată prin planul de producție și financiar, astfel :a) pină la 90 la sută, cooperatorilor care lucrează nemijlocit în zootehnie și pină la 80 la sută, cooperatorilor care lucrează nemijlocit în producția vegetală și celor din activitatea de producție industrială, de construcții și prestări de servicii, proporțional cu numărul de zile e- fectiv lucrate și cu îndeplinirea sarcinilor stabilite ;b) 80 la sută, cooperatorilor care îndeplinesc funcții de conducere și de execuție tehnice, economice, de altă spefcfrițîtdM administrative, de servire' și paza,1 proporțional cu numărul de norme de muncă cuvenite pentru perioada în care au lucrat.Ari. 38. — în timpul anului, după recoltarea produselor, se acordă cooperatorilor avansuri de 50 la sută din drepturile de retribuire cuvenite în natură.Art. 39. — (1) La sfîrșitul anului, drepturile totale de retribuire, atît pentru cooperatorii care lucrează nemijlocit în producție, cît și pentru cei care îndeplinesc funcții de con
C. Organizarea producției și a muncii. 

Retribuirea și condițiile de acordare a retribuției 
în asociațiile economice intercooperatisteArt. 40. — (1) Subunitățile de producție din asociațiile economice intercooperatiste sînt : ferma de producție, sectorul de prelucrare și sectorul de servire.(2) în fermele de producție și în sectoarele de activitate din asociațiile economice intercooperatiste munca se organizează pe echipe de mecanici agricoli și cooperatori sau numai de cooperatori, constituite pe o perioadă de cel puțin un ciclu de producție sau un an calendaristic.(3) Echipa este condusă de un șef de echipă desemnat de comitetul de administrație al asociației economice intercooperatiste.(4) Echipa ia în primire, de Ia șeful de fermă, o suprafață de teren sau, după caz, efective de animale, cu adăposturile și celelalte mijloace necesare executării lucrărilor și realizării producției.Art. 41. — (1) .Mărimea echipei se stabilește de comitetul de administrație, in funcție de profilul de activitate al acesteia și de condițiile specifice în care lucrează.(2) Obligațiile principale și răspunderile ce revin echipei, fermei și sectorului se înscriu într-un angajament încheiat între șeful de fermă, • respectiv de sector, și șeful de echipă și se aprobă de comitetul de administrație al asociației.Art. 42. — (1) Nivelul, formele și condițiile de acordare a retribuției 
CAPITOLUL III

RETRIBUIREA SUPLIMENTARĂși celuilalt personal din cadrul sectorului mecanic și al stațiunii pentru mecanizarea agriculturii, in limita unei cote de pînă la 15 la sută din volumul producției obținute peste plan de cooperativele agricole servite, la culturile și suprafețele angajate în acord global, in raport cu gradul de mecanizare a lucrărilor. In acest scop, cooperativele agricole de producție vor vărsa în contul stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii fondul corespunzător în bani și in natură.(4) Procentul din cantitatea sau din valoarea producției obținute peste plan ce se poate acorda ca retribuție suplimentară se stabilește de adunarea generală, la începutul anului. pentru fiecare cultură și produs, diferențiat pe formații de lucru și se înscrie în angajamentul încheiat.Art. 46. — (1) Retribuția suplimentară se acordă în bani sau în bani și natură, potrivit hotărîrii adunării generale a cooperativei agricole de producție.(2) Retribuția suplimentară se a- cordă la încheierea ciclului de producție sau • anului financiar, după 

producția globală planificată și cu mărimea și complexitatea unității.(2) Retribuția de bază a președintelui, potrivit criteriilor de la alin.(1),  se determină conform anexei nr. I.Art. 33. — Nivelul retribuției de bază pentru celelalte funcții de conducere și de execuție tehnice, economice, de altă specialitate, administrative, de servire și pază se stabilește în raport cu retribuția de bază ce se cuvine funcției de președinte sau cu tarif pe norma de muncă, potrivit anexei nr. II.Art. 34. — Retribuirea cooperatorilor care îndeplinesc funcții de conducere și de execuție tehnice, economice. de altă specialitate se poate face :a) în acord global, cu tarif constant la 1 000 lei valoare a producției nete, pentru personalul cu atribuții la nivelul cooperativei agricole și cu tarif constant la 1 000 lei valoare a producției globale, pentru cei cu atribuții la nivelul fermei, brigăzii și sectorului ;b) în acord global, la care, pentru depășirea planului producției nete, respectiv a producției globale, se a- cordă retribuție suplimentară în condițiile prevăzute de prezenta lege ;c) cu tarif pe norma de muncă.Art. 35. — Cooperatorii care îndeplinesc funcțiile de magaziner, casier, secretar-dactilograf și paznic-îngri- jitor sînt retribuiți cu tarif pe norma de muncă.

ducere și de execuție tehnioe, economice, de altă specialitate, administrative, de servire și pază, se stabilesc în funcție de rezultatele obținute.(2) Pe baza producției globale realizate și a cheltuielilor materiale efectuate pe ansamblul cooperativei și după constituirea celorlalte fonduri statutare se determină fondul total de retribuire realizat.(3) Din fondul de retribuire realizat se plătește diferența dintre avansurile acordate în timpul anului și drepturile totale de retribuire, calculate astfel :a) pentru cooperatorii din echipele care au realizat sau depășit producția planificată, pe baza tarifelor stabilite în angajament ;b) pentru ceilalți cooperatori, pe baza tarifelor recalculate, în funcție de fondul de retribuire realizat — mai puțin sumele acordate cooperatorilor prevăzuți la lit. a — și numărul normelor de muncă aferent acestor cooperatori.(4) Drepturile în natură se calculează proporțional cu nivelul de realizare a planului la culturile din a căror producție s-a stabilit ca o parte să se acorde în natură, în cadrul tarifelor.(5) In cazul în care cooperativa agricolă de producție nu poate asigura in întregime partea ip natură din tariful stabilit, diferența, calculată la prețul de contractare al produselor vegetale respective, se acordă în bani.(6) Cooperatorii care îndeplinesc funcțiile de președinte, vicepreședinte scos din producție și contabil-șcf, care nu sint retribuiți în acord global, primesc drepturile de retribuire, calculate potrivit prevederilor de la alin. (3) lit. b și în funcție de nivelul de realizare a planului de livrări la fondul de stat.

pentru membrii cooperativelor agricole de producție care lucrează în asociația economică intercooperatistă cu profil agrozootehnic, precum și celelalte drepturi de retribuire se stabilesc potrivit prevederilor Legii nr. 57/1974, pentru întreprinderile agricole de stat, de grad și profil similar, leu condiția executării unui volum de lucrări și realizării de producții asemănătoare.(2) Nivelul, formele și condițiile de acordare a retribuției pentru membrii cooperativelor agricole de producție care lucrează în asociația economică intercooperatistă cu alt profil decît cel agrozootehnic, precum și celelalte drepturi de retribuire se stabilesc potrivit prevederilor Legii nr. 57/1974, pentru unitățile economice de stat sau ale cooperației meșteșugărești, de grad și profil similar.(3) Prevederile de la alin. (1) și alin. (2) se aplică pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție.Art. 43. — (1) Retribuirea în asociația economică intercooperatistă se face numai în bani.(2) Cooperativele agricole de producție asociate pot vinde membrilor lor. care lucrează in asociația economică intercooperatistă, anumite cantități de cereale, în condițiile prevăzute la art. 36 alin. (3).

cunoașterea definitivă a rezultatelor obținute în producție. Pentru depășirea producției de lapte, carne, ouă se poate acorda trimestrial, in bani, cel mult 50 la sută din retribuția suplimentară cuvenită pe trimestrul respectiv, urmînd ca la sfîrșitul anului să se facă regularizarea acestor drepturi.Art. 47. — (1) Retribuția suplimentară se acordă numai dacă producția prevăzută în angajament pentru fiecare cultură și categorie de animale a fost realizată la nivelul întregii echipe. In acest caz. membrii echipei pot primi diferențiat drepturile de retribuire suplimentară pentru fiecare cultură și categorie de animale, potrivit aportului fiecăruia.(2) La cultura sau categoria de animale Ia care producțiile prevăzute in angajament nu au fost depășite pe întreaga echipă, nu se acordă retribuție suplimentară nici membrilor din echipă care au obținut producții peste cele stabilite.(3) Retribuția suplimentară se acordă membrilor din echipa care
(Continuare in pag. a V-a)
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retribuirii muncii in unitățile agricole cooperatiste
(Urmare din pag. a IV-a) depășește producția prevăzută fn angajament pentru fiecare cultură sau categorie de animale, fără a fi condiționată de rezultatele obținute de celelalte echipe, brigăzi, ferme sau pe ansamblul cooperativei.(4) în cazul în care cooperativa nu poate acorda In Întregime partea in natură din retribuția suplimentară cuvenită, membrii echipei vor primi contravaloarea acesteia in bani, calculată la prețul de contractare al produselor vegetale respective.Art. 48. — (1) Retribuția suplimentară a președintelui se stabilește In raport cu depășirea producției nete planificate pe cooperativă.(2) Cooperatorii care Îndeplinesc funcțiile de vicepreședinte scos din producție și de contabil-șef, retribuiți de cooperativă, primesc retribuție suplimentară proporțional cu retribuția suplimentară a președintelui.Art. 49. — (1) Retribuția suplimentară a șefului de fermă și a șefului de brigadă se stabilește fn raport cu depășirea producției globale planificate subunității pe care o conduc.(2) Cooperatorii care îndeplinesc funcții de execuție economice, cu atribuții la nivelul fermei, primesc retribuție suplimentară proporțional cu retribuția suplimentară a șefului de fermă.Art. 50. — Cooperatorii care îndeplinesc funcții de execuție economice, administrative, de servire și de pază, cu atribuții la nivelul cooperativei, recum și cei calificați în meseriile oe șofer, lăcătuș, electrician și alte meserii asemănătoare, primesc o retribuție suplimentară de cel mult ÎS la sută din retribuția lor de bază.Art. 51. — (1) Retribuția suplimentară pentru cooperatorii prevăzuți la art. 48, art. 49 și art. 50 se calculează potrivit anexei nr. V.

Ari. 55. — (1) Cooperativa agricolă de producție și asociația economică intercooperatistă cu profil agrozootehnic asigură cooperatorilor o retribuție denumită în prezenta lege venit garantat, cu condiția efectuării volumului de lucru și a obținerii nivelurilor de producție planificate.(2) Venitul garantat este de 1 500 Iei lunar pentru cooperatorii care lucrează în zootehnie și în formațiile permanente de udători, de 1 200 iei lunar pentru cei care lucrează in legumicultura, viticultură și pomicultură și de 40 lei pe zi lucrată la culturi păioase, prășitoare, plante tehnice și furajere, precum și pentru executarea lucrărilor de fertilizare, erbicidare și combatere a dăunătorilor, de irigații, desecări și combatere a eroziunii solului, de servire a mașinilor și utilajelor agricole, de încărcări, descărcări și transporturi.(3) Pentru sectoarele de activitate la care s-a stabilit un venit garantat lunar, acesta corespunde retribuirii pentru 25 zile lucrate. Venitul garantat se determină proporțional cu numărul de zile efectiv lucrate în cursul unei luni, cu condiția teali- zării volumului de muncă și a producției stabilite în angajament.Art. 56. — (1) în cooperativa agricolă de producție, venitul garantat se poate acorda pe culturi și categorii de animale, sectoare de activitate sau pe întreaga unitate.(2) în cadrul aceleiași unități, în sectoarele de activitate sau pentru culturile Ia care nu se acordă venit garantat, nivelul retribuției va fi stabilit pe baza valorii normei de muncă prevăzute în planul de producția și financiar al unității, fără a depăși limitele venitului garantat.Art. 57. — (1) Retribuirea cooperatorilor care lucrează nemijlocit in producția agricolă și beneficiază de venit garantat se face în acord global, cu tarif constant pe unitatea de produs sau la 1 000 lei valoare a producției obținute, iar pentru lucrările care, datorită specificului, nu pot fl angajate in acord global, retribuire» se face în regie, pe zi lucrată.(2) Tarifele de retribuire a muncii in acord global pe unitatea de produs sau la 1 000 lei valoare a producției se stabilesc pe baza cuantumului venitului garantat și a producțiilor prevăzute a se realiza.(3) Producțiile cuprinse în angajamentele încheiate trebuie să reprezinte, In medie, pe unitate, cel puțin nivelul prevederilor din planul de producție și financiar al fiecărei unități.(4) Retribuirea cooperatorilor care lucrează în cooperativa agricolă da producție în meseriile de șofer, lăcătuș, electrician și alte meserii asemănătoare și care beneficiază de venit garantat ie face în regia sau după timp.Art. 58. — Nivelul și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru acordarea venitului garantat cooperatorilor car«v

Ari. 66. — (1) Cooperatorii care își desfășoară activitatea în zootehnie, legumicultura, viticultură, pomicultură, cei calificați și care lucrează in cooperativa agricolă în meseriile de șofer, lăcătuș, electrician și alte meserii asemănătoare, precum și cei care Îndeplinesc funcții de conducere și de execuție tehnice, economice, de altă specialitate, administrative și de servire, care muncesc permanent în tot cursul anului și își realizează sarcinile ce le revin, sînt retribuiți de cooperativă și au vechime neîntreruptă în aceeași unitate și în același sector de activitate, beneficiază de un spor de vechime neîntreruptă.(2) în calculul vechimii neîntrerupte în același sector intră și perioada în care cooperatorii prevăzuți la alin. (1) lucrează temporar în alte sectoare de activitate productivă, pentru folosirea timpului de lucru și efectuarea unor lucrări impuse de procesul de producție.(3) Vechimea neîntreruptă In a- ceeași unitate pentru perioada anterioară intrării în vigoare a prezentei legi se stabilește potrivit alin. (1).(4) Sporul se calculează la retribuția da bază după cum urmează :

(2) Retribuția suplimentară individuală pentru cooperatorii prevăzuți la art. 48 și art. 49 nu poate depăși de 2.5 ori retribuția suplimentară medie cuvenită cooperatorilor care lucrează nemijlocit în producție. Retribuția suplimentară, astfel calculată, nu poate fi mai mare de trei retribuții de bază lunare.(3) Pentru depășirea producției sau a valorii acesteia pe suprafețele pe care le lucrează nemijlocit in acord global, cooperatorii prevăzuți la art. 48, art. 49 și art. 50 au dreptul la o retribuție suplimentară calculată ca pentru cooperatorii care lucrează nemijlocit în producție. Această retribuție suplimentară, din care o parte poate fi acordată In natură potrivit hotărîril adunării generale, nu se include în plafonul prevăzut la alin. (2).Art. 52. — (1) Pentru depășirea producției nete planificate pe cooperativă, specialiștii agricoli și contabili) șefi, retribuiți de stat, pot primi din partea cooperativei o retribuție suplimentară care reprezintă, față de retribuția suplimentară cuvenită președintelui :— 80—90 ta sută pentru inginerii șefi ;— 70—80 la sută pentru contabilii șefi.(2) Pentru depășirea producției globale planificate fermei, specialiștii agricoli retribuiți de stat, care îndeplinesc funcția de șef de fermă, pot primi din partea cooperativei a- gricole de producție o retribuție suplimentară de pînă la 2 la sută din depășire ; acordarea acestei retribuții suplimentare nu este condiționată de rezultatele obținute pe ansamblul cooperativei.Art. 53. — (1) Cotele pe baza cărora se determină retribuția suplimentară, în limitele prevăzute în a- 
CAPITOLUL IV

VENITUL GARANTATlucrează nemijlocit în producție In cooperativa agricolă de producție și in asociația economică intercooperatistă agrozootehnică sînt prevăzut» In anexa nr. III.Art. 59. — (1) Cooperatorii care Îndeplinesc funcții de conducere și de execuție economice și administrative în cooperativa agricolă de producție, precum și cei calificați In meseriile de șofer, lăcătuș, electrician și alte meserii asemănătoare, beneficiază de venit garantat lunar, diferențiat, după caz, în raport cu gradul de organizare al unității, potrivit prevederilor anexei nr. IV.(2) Cooperatorii prevăzuți Ia alin. (1) sînt retribuiți în acord global cu tarif constant la 1000 lei valoare a producției nete, pentru cei cu atribuții la nivelul cooperativei și cu tarif constant la 1 000 lei valoare a producției globale, pentru cei cu atribuții la nivelul fermei și brigăzii.Art. 60. — (lj Venitul garantat tn cooperativa agricolă de producție se acordă în bani sau In bani și natură, iar în asociația economică intercooperatistă agrozootehnică, numai în bani.(2) în timpul anului cooperativa agricolă de producție și asociația economică intercooperatistă acordă a- vansuri în bani din venitul garantat, proporțional cu numărul de zile efectiv lucrate și cu îndeplinirea sarcinilor stabilite, astfel :a) 90 1a sută pentru cooperatorii care lucrează în zootehnie ;b) 80 1a sută pentru cooperatorii care lucrează in alte activități.(3) în timpul anului, după recoltarea produselor, se acordă cooperatorilor avansuri de 50 la sută din drepturile de retribuire cuvenite în natură.Ari. 61. — (1) La sfîrșitul anului, din drepturile totale de retribuire cuvenite, calculate pe baza venitului garantat, se scad avansurile plătite în timpul anului și se acordă diferența. în cazul depășirii producției angajate, aceasta se retribuie cu același tarif.(2) în cazul nerealizării producției angajate, drepturile cuvenite, calculate pe baza venitului garantat, se reduc proporțional, dar nu sub 90 Ia sută din totalul venitului garantat pentru cooperatorii care lucrează nemijlocit în zootehnie și, respectiv, sub 80 la sută pentru cooperatorii care lucrează în alte activități.(3) în cooperativa agricolă de producție unde, retribuirea se face in bani și în natură, drepturile în natură se calculează proporțional cu nivelul de realizare a planului ta culturile din a căror producție s-* stabilit ca o parte să se acorde în natură în cadrul tarifelor.(4) în cazul în care cooperativa agricolă de producție nu poate să asigure, în Întregime, partea în natură din venitul garantat, contravaloarea cantităților de produse neacordate se va plăti în bani.
CAPITOLUL V

ALTE DREPTURI DE RETRIBUIRE
Tranșele de vechime neîntrerup

tă in aceeași unitate 
și același sector

Cotele din retribuția de bază

între 5—10 ani 2%
de la 10—15 ani 4%
de la 15—20 ani 6%

peste 20 ani 8%

(5) Cooperatorii prevăzuți la alin. (1) vor beneficia de sporul de vechime neîntreruptă în aceeași unitate sau același sector dacă au absolvit cursurile învățămintului agrozootehnic de masă sau alte forme de pregătire și perfecționare profesională la care sînt trimiși de cooperativa a- gricolă de producție.(6) Cei care au în cursul unei luni una Sau mai multe absențe nemotivate pierd sporul de vechime neîntreruptă pentru acea lună.Art. 67. — (1) Cooperatorii care îndeplinesc funcția de președinte, vicepreședinte scos din producție, șef de fermă sau șef de brigadă, retribuiți 

nexa V și în art. 52, se aprobă de a- dunarea generală a cooperativei agricole de producție, cu avizul direcției generale județene pentru agricultură și industrie alimentară și al uniunii județene a cooperativelor agricole de producție, ținînd seama de condițiile concrete de realizare a producției din fiecare unitate.Nivelul retribuției suplimentare pentru fiecare funcție se va stabili de către consiliul de conducere al cooperativei agricole de producție.(2) Retribuția suplimentară pentru funcțiile prevăzute în art. 48, art 49, art. 50 și art. 52 se acordă numai tn bani.(3) Retribuția suplimentară se •- cordă proporțional cu timpul efectiv lucrat și cu contribuția adusă ta depășirea producțiilor planificate.(4) Retribuția suplimentară se poate reduce sub nivelul cuvenit sau poate să nu fie acordată celor care, In cursul anului, au avut deficiențe în activitatea desfășurată sau abateri disciplinare.Art. 54. — Nu beneficiază de retribuție suplimentară :a) cooperatorii care lucrează In a- cord global cu tarif constant pe unitatea de produs sau la 1 000 lei valoare a producției obținute ;b) cooperatorii care lucrează nemijlocit în producție și sînt retribuiți pe bază de cote procentuale din producție sau din valoarea acesteia ;c) cooperatorii care lucrează In activități de producție industrială, de construcții și prestări de servicii ; pentru depășirea sarcinilor de producție planificate acești cooperatori șînt retribuiți cu același tarif ;d) cooperatorii care lucrează în a- •ociația economică intercooperatistă | acești cooperatori beneficiază de premii anuale. în condițiile prevăzute de Legea nr. 57/1974, pentru unitățile de stat cu profil similar.

Art. 62. — Cooperatorii care îi înlocuiesc pe cei care lipsesc temporar din cauză de boală sau alte motive întemeiate și lucrează in sectoarele cu activitate permanentă beneficiază de venitul garantat stabilit pentru sectorul respectiv, cu condiția realizării sarcinilor de producție prevăzute.Ari. 63. — Unitățile agricole cooperatiste care, după acoperirea cheltuielilor de producție și a altor cheltuieli prevăzute în plan, nu pot asigura din fonduri proprii și din credite pe termen scurt plata retribuirii muncii cel puțin la nivelul venitului garantat beneficiază din partea statului de credite speciale fără dobîndâ pentru plata venitului garantat. In a- cest scop, unitățile agricole cooperatiste sînt obligate să prevadă. încă d» la începutul anului, în planul ds producție și financiar, necesarul de credite speciale pentru acordarea venitului garantat.Ari. 64. — Unitățile agricole cooperatiste vor beneficia de credite speciale, dacă nu dispun de fonduri proprii, și pentru :a) plata drepturilor de retribuire cuvenite cooperatorilor din echipele care au depășit producția sau valoarea producției, angajate în acord global pe baza venitului garantat ;b) plata în întregime a retribuției de bază și a retribuției suplimentare cuvenite cooperatorilor din echipele care și-au realizat sau depășit producția ori valoarea acesteia ;c) plata retribuției cuvenite cooperatorilor, în proporție de cel puțin 90 la sută și respectiv 80 la Sută din venitul garantat stabilit prin prezenta lege, în caz de calamități naturale, cu condiția să fi fost executate lucrările necesare obținerii producției planificate. Calamitățile naturale se constată de către organele și în condițiile prevăzute de reglementările in vigoare pentru ufiitățile agricole de stat ;d) plata contravalorii, la preț de Contractare, a cantităților de produse care nu se pot acorda cooperatorilor din retribuția în natură, cuvenită de la cooperativa agricolă de producție, conform prevederilor din angajamentele încheiate.Art. 65. — Creditele speciale se rambursează pe măsura valorificării producției, pînă la sfîrșitul anului în care au fost acordate. în cazul tn care, datorită unor calamități naturale sau altor cauze obiective, creditel» nu pot fi rambursate în întregime, sumele rămase neachitate vor fi prevăzute In planul de producție și financiar și rambursate în anul următor. în această situație se vor putea acorda noi credite numai pe baza propunerilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și ale comitetelor executive ale consiliilor populare județene, aprobate de Consiliul de Miniștri.

de cooperativa agricolă de producție, primesc o indemnizație lunară din partea statului, potrivit prevederilor Legii nr. 57/1974.(2) Cuantumul indemnizațiilor pentru cooperatorii prevăzuți la alin. (1) se stabilește, în limitele prevăzute de lege, de direcția generală județeană pentru agricultură și industrie alimentară și uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție, finind seama de răspunderea pe care aceștia o au in organizarea în bune condiții a producției și a muncii, e- xecutarea la nivel corespunzător a lucrărilor agricole, aplicarea măsurilor agrozootehnice, în vederea creș

terii producției vegetale și animale și realizarea obligațiilor la fondul de stat, precum și de gradul de organizare al unității.(3) Indemnizația se acordă numai pentru timpul efectiv lucrat.(4) în cazul nerealizării sarcinilor stabilite lunar, organele prevăzute 1a alin. (2) pot hotărî diminuarea indemnizației.(5) Cooperatorii desemnați de adunarea generală să îndeplinească funcțiile prevăzute la alin. (1) pe timpul cît titularii urmează cursuri pentru perfecționarea pregătirii profesionale sau își satisfac stagiul militar beneficiază de indemnizația lunară din partea statului cuvenită titularului, cu excepția vicepreședintelui scos din producție, care îl înlocuiește pe președinte. Indemnizația se acordă numai dacă această perioadă depășește 30 zile calendaristice.Art. 68. — Cooperatorii care Îndeplinesc funcții de conducere șl de e- xecuție tehnice, economice și de altă specialitate, pe perioada cît urmează cursuri de pregătire profesională, primesc din partea cooperativei o retribuție stabilită potrivit anexei nr. VI.Ari. 69. — (1) Pentru contribuția adusă ta realizarea planului de pro
CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE
Ari. 71. — (1) încadrarea în grad» de organizare a cooperativelor agricole de producție și a asociațiilor economice intercooperatiste se face, la înființare, prin decret al Consiliului de Stat, la propunerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție.(2) încadrarea In grade de organizare a fermelor, brigăzilor și sectoarelor se face, la înființare, de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, la propunerea direcției generale județene pentru agricultură și industrie alimentară și a uniunii județene a cooperativelor agricole de producție, pe baza criteriilor prevăzute in reglementările în vigoare.(3) Modificarea gradului de organizare a unităților și subunităților prevăzute la alin. (1) și (2) se va putea face în același mod, acolo unde este cazul, odată cu aprobarea planului național unic de dezvoltare economico-socială.Ari. 72. — (1) Pe baza normativelor elaborate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare șl Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole, de Producție. în cooperativa agricolă de producție și în asociația economică intercooperatistă pot fi încadrate cu contract de muncă persoane calificate în meseriile de șofer, lăcătuș, electrician și alte meserii asemănătoare, care să lucreze nemijlocit în producție, pînă la calificarea în aceste meserii a unor cooperatori.(2) De asemenea, în unitățile agricole cooperatiste pot' fi încadrate cu contract de muncă persoane cu pregătire tehnică, economică, financiară și de altă specialitate, iar în asociațiile economice intercooperatiste de valorificare a produselor agricole și personal operativ, în limitele normelor de structură aprobate prin lege.(3) Retribuirea personalului încadrat cu contract de muncă de cooperativa agricolă de producție și de asociația economică intercooperatistă 6e face, potrivit prevederilor Legii nr. 57/1974, cu condiția executării unor lucrări de volum și de complexitate similare cu cele stabilite pentru personalul din unitățile de stat cu același profil și grad de organizare, fără a depăși retribuția lunară totală cuvenită președintelui cooperativei agricole de producție, respectiv a directorului asociației econo-' mice intercooperatiste.(4) Contestațiile personalului încadrat cu contract de muncă, în legătură cu retribuirea muncii, se soluționează potrivit prevederilor Legii nr. 57/1974.Ari. 73. — (1) în mod excepțional, cu aprobarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, la propunerea direcțiilor generata județene pentru agricultură și industrie alimentară și a uniunilor județene ale cooperativelor agricole de producție, unitățile agricole cooperatiste pot folosi muncitori încadrați cu contract de muncă pe perioada unul ciclu de producție sau a unui an calendaristic, care să lucreze nemijlocit în producție, ta lucrări agricole vegetale sau în zootehnie. '(2) Retribuția muncitorilor încadrați cu contract de muncă pe perioada unui ciclu de producție sau a unui an calendaristic va fi stabilită ta nivelul retribuției cooperatorilor care lucrează In același sector de activitate și efectuează lucrări similare și se va înscrie tn angajamentele încheiate Intre șeful de echipă și șeful de fermă, respectiv șeful de brigadă sau sector. Acești muncitori beneficiază de drepturile reglementate pentru cooperatori prin Statutul Casei de pensii șl asigurări sociale a membrilor cooperativelor agricole de producție.Ari. 74. — Formele de retribuire și condițiile de acordare a retribuției pentru personalul încadrat cu contract de muncă potrivit art. 72 și art. 73 se aprobă de adunarea generală a fiecărei unități agricole cooperatiste, potrivit prezentei legi.Ari. 75. — (1) Plata muncii prestate de alte persoane care, pe baza ho- tărîrii adunării generale, sînt folosite, în mod excepțional, la efectuarea unor lucrări agricole pentru care cooperativa nu dispune de forță de muncă suficientă se face cu tarif pe norma de muncă.(2) în cazul incapacității temporare de muncă provocate de un accident de muncă tn cooperativă, persoanele arătate ta alin. (1) primesc din partea Casei de pensii și asigurări sociale a membrilor cooperativei agricole de producție ajutoare in condițiile prevăzuta pentru cooperatori. 

ducție, cooperativa agricolă va acorda specialiștilor și contabililor șefi, retribuiți de stat, o retribuție repre- zentînd pînă la 15 la sută din valoarea normelor de muncă calculate pentru funcția de președinte, astfel :a) inginerului șef și contabilului șef, în raport cu realizarea planului producției nete ;b) șefului de fermă, In raport cu realizarea planului producției globale.(2) Specialiștii agricoli retribuiți de stat, aleși în funcția de președinte și care îndeplinesc și atribuțiile de in- giner-șef. primesc o retribuție de pînă la 25 la sută din valoarea normelor de muncă calculate pentru funcția de președinte, în raport eu realizarea producției nete.(3) Retribuțiile prevăzute la alin. (1) și alin. (2) se aprobă de adunarea generală a cooperativei agricole de producție.Art. 70. — Cooperatorii, precum și mecanicii agricoli încadrați la stațiunea pentru mecanizarea agriculturii care, pe lingă activitatea desfășurată în producție, conduc o echipă, beneficiază, din partea cooperativei, de un spor de pină la 10 la sută din retribuția de bază, respectiv tarifară.

Ari. 76. — Retribuirea muncii persoanelor care lucrează in condițiile art. 72, art. 73 și art. 75 se va asigura de unitățile agricole cooperatiste din fondul propriu de retribuire.Ari. 77. — Plîngerile membrilor cooperativei agricole de producție și ale muncitorilor încadrați cu contract de muncă pe perioada unui ciclu de producție sau a unui an calendaristic împotriva hotărîrilor prin care organele de conducere ale cooperativei le-au rezolvat cererile referitoare la retribuirea muncii se soluționează de comisia de judecată sau, după caz, de judecătorie, potrivit Legii nr. 59/1968 privind comisiile de judecată. Plîngerile cu privire la diminuarea retribuției ’de bază pentru nereali- zarea integrală a sarcinilor și stabilirea retribuției suplimentare se soluționează de adunarea generală a cooperativei, iar în cazul celor care îndeplinesc funcții de conducere — de către uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție, împreună cu direcția județeană pentru agricultură și industrie alimentară.Art. 78. — Anexele nr. I—VI fac parte integrantă din prezenta lege.Ari. 79. — încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.Ari. 80. — (1) Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, direcțiile generale județene pentru agricultură și industrie alimentară și uniunile județene ale cooperativelor agricole de producție, consiliile intercooperatiste, precum și conducerile unităților a- gricole cooperatiste răspund de respectarea prevederilor legale stabilite în domeniul retribuirii muncii, organizează controlul permanent al modului de aplicare a elementelor sistemului de retribuire în agricultura cooperatistă și iau măsuri pentru u- tilizarea lor eficientă, în vederea creșterii continue a producției agricole vegetale și animale, ridicării productivității muncii, reducerii cheltuielilor de producție, sporirii contribuției tuturor unităților la constituirea fondului de stat de produse a- gricole.(2) Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție vor Informa periodic Consiliul de Miniștri cu privire la rezultatele obținute în aplicarea sistemului de retribuire și la măsurile ce au fost luate.(3) Retribuția tarifară lunară stabilită pentru personalul cu funcții de conducere și de execuție tehnice, e- conomice, de altă specialitate din Ministerul Agriculturii și Industriei A- limentare și Uniunea NaționalaT a Cooperativelor Agricole de Producție, de la direcțiile generale județene pentru agricultură și industrie alimentară, uniunile județene ale cooperativelor agricole de producție, precum și pentru personalul încadrat la consiliile intercooperatiste, care răspund de activitatea unităților a- gricole cooperatiste, se acordă, în funcție de realizarea a 2—4 indicatori sau sarcini de plan, corespunzător specificului sectorului de activitate respectiv, în condițiile prevăzute de Legea nr. 57/1974.Ari. 81. — (1) Prezenta lege intră tn vigoare la data de 1 ianuarie 1976.(2) Pe aceeași dată încetează plata oricăror altor drepturi de retribuire, In afara celor prevăzute în prezenta lege, pentru cooperatorii și personalul încadrat cu contract de muncă din unitățile agricole cooperatiste. Plata drepturilor cuvenite pentru munca prestată pînă la această dată se va face pe baza reglementărilor anterioare.(3) Decretul Consiliului de Stat nr. 171 din 22 iunie 1974 privind majorarea venitului garantat ce se asigură membrilor cooperativelor agricole de producție ; Decretul Consiliului de Stat nr. 224 din 3 decembrie 1974, cu privire la asigurarea venitului garantat de către cooperativele agricole de producție lucrătorilor care nu sînt membri ai acestora și extinderea aplicării venitului garantat la asociațiile economice intercooperatiste agrozootehnice ; Hotărîrea nr. 1877/1970 a Consiliului de Miniștri și a Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție cu privire la asigurarea unui venit minim lunar garantat membrilor cooperatori pentru munca depusă, a- cordarea de indemnizații de stat cadrelor de conducere din cooperativele agricole de producție, precum șl asigurarea plății integrale a pensiilor majorate membrilor cooperatori, cu modificările ulterioare, republicată la 5 octombrie 1972 ; Hotă- rirea Consiliului de Miniștri nr. 942 din 15 august 1972 privind salarizarea tehnicienilor încadrați ca șefi de fermă tn cooperativele agricole de producție, precum și orice alte dis- pozițiuni contrare se abrogă.

Excelenței Sale
EL HADJ ABOUBAKAR SANGOULE LA MIZ AN A

Președintele Republicii Volta Superioară
OUAGADOUGOUAniversarea Zilei naționale a patriei dumneavoastră Îmi oferă prilejul de a vă transmite cele mai cordiale felicitări, însoțite de sincere urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres poporului voltez prieten, de mari succese în activitatea sa.Am convingerea că bunele relații existente Intre țările noastre, bazate pe egalitate și stimă reciprocă, se vor dezvolta tot mai mult în avantajul unei strînse colaborări între poporul român și poporul voltez, al extinderii cooperării și înțelegerii internaționale, al edificării unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Se împlinesc astăzi 17 ani de la proclamarea Republicii Volta Superioară, eveniment care a deschis tării perspectiva lichidării moștenirii coloniale, propășirii economice și sociale.In fotografie : una din noile clădiri construite In capitala țării, Ouagadougou.

PROGRAMUL I

în jurul orei 11,30, trans
misie directă a ceremoniei 
sosirii șefului statului Cam* 
bodgia, președintele Fron
tului Unit Național al Cam- 
bodgiei, prințul Norodom 
Sianuk, care, la invitația 
președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, va efec
tua, împreună cu prințesa 
Monique Sianuk, o vizită 
oficială de prietenie în ța
ra noastră.

16,00 Teleșcoală.
>6,30 Curs de limba germană. 
17,00 Telex.
17,05 Din țările socialiste.
17.15 Campionatul mondial de 

handbal feminin : România — 
R.D.G. (Transmisie directă de 
la Kiev).

18.15 Enciclopedie pentru tineret.

Carnet cultural
ta

„SĂPTÂMÎNA 
MUZEELOR IEȘENE"Această manifestare, aflată la a doua ediție, a fost inaugurată cu lucrările unei sesiuni științifice in cadrul căreia s-au prezentat 25 de comunicări referitoare la educarea prin muzee a maselor de vizitatori, valorificarea, restaurarea și păstrarea patrimoniului muzeistic etc. Au mai avut loc : colocviul „Prietenilor muzeelor" și seara muzeală cu tema „Autenticitatea vieții satului moldovenesc in o- pera lui Ion Creangă" (cu concursul unor actori de la Teatrul Național „Vasile Alecsandri"). în continuare, vor avea loc simpozioanele „Iașii în arta plastică", „Femeia în arta plastică", și se va inaugura expoziția „Gheorghe Panaiteanu Barda- sare". Recitaluri de poezie patriotică și o serie de expoziții și puncte muzeistice deschise în mai multe comune din județ vor întregi programul acestei „Săptămîni...". (Manole Corcaci).

„IARNĂ 
IALOMIȚEANĂ"Recent, au fost inaugurate manifestările cultural-artistice din cadrul festivalului „lamă ialomițeană", aflat la cea de-a 7-a ediție. între decembrie 1975 și februarie 1976 se vor organiza șezători, expoziții, spectacole de film și de teatru, seri muzeale și literare, sesiuni de comunicări, simpozioane, în- tîlniri cu fiii satului. „Caracterul laic ăl obiceiurilor de iarnă în Bărăgan", șezătorile „La sfat cu bătrinii satului", „La gura gobei", „Poeți ialomițeni la ei acasă", „Zilele teatrului scurt", dezbaterile „Memoria pămîntu- lui ialomițean", „De ce ne pla

A apărut revista ;

„MUNCA DE PARTID"
nr. 12/1975Revista se deschide cu articolele : „Conferințele județene ale consiliilor populare" ; „Formarea tineretului — datorie comunistă de o- noare" ; „La înălțimea marilor răspunderi din noul cincinal (Din adunările pentru dări de seamă anuale)". La rubrica „Rolul conducător al organizațiilor de partid", sub genericul „Spirit nou, revoluționar in întreaga muncă de partid", se publică articolele : „Fiecare deplasare pe teren să determine schimbări în bine" de Andrei Cervenco- vici și „Deputatul — om politic" de Valerian Găină. în cadrul rubricii „învățămintul politico-ideologic de partid" este publicată o lecție despre „Centralismul democratic — principiul fundamental al

18.45 Universitatea TV.
19.20 1001 de seri : Desenați cu noi.
19.30 Telejurnal. 
20,00 Teleobiectiv.
20.20 Mai aveți o întrebare T Reu

matismul — o afecțiune care 
poate fi tratată. Invitați : 
prof. dr. docent Victor Cio- 
banu, prof. dr. docent C. Gh. 
Dimitriu, conf. dr. Nicolae 
Teleki.

21,00 Concert perpetuum extraor
dinar (II). program de mu
zică vieneză ; Simfonia a V-a 
de F. Schubert ; Dansurile 
ungare nr. 5 și 6 de Brahms.

21.30 Revista literar-artlstică TV.
22,15 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II

20,00 Concert perpetuum extraor
dinar (II). seară vieneză. 
Program susținut de orches
tra simfonică a Radiotelevi- 
ziunii. Dirijor : Iosif Conta, 
își dau concursul : silvia Voi- 
nea, Octav Enigărescu, corul 
Radioteleviziunii dirijat de 
Nicolae Vicleanu.

22.20 închiderea programului.

toi '?=r 
apsVi

ce muzica", „Continuitatea de civilizație daco-romană de-a lungul riului Ialomița" — iată numai cîteva din acțiunile cuprinse în program. (Aurel David).
„CU CINE

SE MINDREȘTE SATUL"în comunele județului Alba se organizează o inedită manifestare cultural-educativă, intitulată ,,Cu cine se mîndrește satul". Recent, Ia căminul cultural din comuna Lupșa, de pe Valea Arieșului, cetățenii au discutat pe larg despre îndatoririle lor civice, despre valorile perene ale comunei — munca, păstrarea tradițiilor, creșterea și educarea copiilor etc. — evi- dențiindu-i pe cei care, prin faptele lor, sînt într-adevăr mîn- dria comunei. Manifestarea s-a încheiat cu un program cultural-artistic prezentat de formațiile locale de amatori. (Ștefan Dinică).
„GHID DE ARTĂ 

CONTEMPORANĂ"De mai multă vreme, Muzeul județean din Baia Mare organizează, periodic, un gen de activități menite să contribuie la cultivarea gustului artistic al publicului. Astfel, sub genericul „Ghid de artă contemporană", publicul este invitat să se în- tilnească, în sălile din Piața Libertății nr. 18, în cadrul unor expoziții personale de artă, cu autorii unor lucrări reprezentative și cu un nivel semnificativ al expresiei artistice. în momentul de față, acest dialog cu publicul este purtat în cadrul expoziției personale a pictorului Traian Hrișcă. (Gheorghe Susa).

structurii organizatorice și activității partidului", precum și un răspuns la întrebările propagandiștilor referitor la modul cum se exprimă în activitatea practică legăturile dintre centralism și democrația internă de partid. Rubrica „Integrare organică în viața socială" cuprinde un șir de articole sub titlul comun „La Joc de frunte pe agenda organizațiilor de partid — pregătirea temeinică a producției anului viitor". în paginile revistei se regăsesc rubricile „Din tezaurul experienței înaintate", „Perfecționarea muncii organizatorice", „Educația comunistă a maselor", „Răspunsuri Ia întrebările cititorilor" etc.
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Sesiunea Adunării Generale a O.N.U. se pronunță pentru:

INTENSIFICAREA COOPERĂRII 
ECONOMICE ÎNTRE ȚĂRILE 
ÎN CURS DE DEZVOLTARENAȚIUNILE UNITE 10 — Corespondentul nostru transmite : Lucrările celei de-a XXX-a sesiuni ordinare a Adunării Generale a O.N.U. apro- piindu-se de sfîrșit, plenara a trecut la votarea rapoartelor unor comitete ale adunării, care și-au încheiat deja activitatea. Plenara a adoptat fără vot o rezoluție conținută in raportul Comitetului pentru problemele economice, referitoare la căile și mijloacele pentru facilitarea dezvoltării și cooperării economice dintre statele în curs de dezvoltare. Agențiile specializate și alte organizații din sistemul O.N.U. sînt chemate să continue să promoveze cooperarea economică între țările în curs de dezvoltare, inclusiv cooperarea în domeniile răs- pindirii cunoștințelor tehnice și tehnologiei, utilizării resurselor naturale și folosirii fondurilor disponibile din aceste țări în vederea promovării investițiilor în industrie, agricultură, transporturi și comunicații. Totodată, organismele menționate sînt solicitate să contribuie la aplicarea de măsuri vizind liberalizarea comerțului mondial, încheierea de acorduri de cli- ring în sfera produselor de bază, bunurilor manufacturate și în domeniile transferului de tehnologie, serviciilor bancare, transporturilor maritime etc. Adunarea Generală cere, de asemenea, să se pună un accent mai mare pe programele de cooperare economică între țările în curs de dezvoltare,

♦Cu prilejul Zilei internaționale a drepturilor omului, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a dat publicității un mesaj în care, după ce arată semnificația zilei de 10 decembrie, relevă că marea deschidere spre decolonizare, dobîndirea independenței și suveranității naționale de către un important număr de popoare, în care Națiunile Unite au avut un rol substanțial, sînt elemente ale unui proces cu multe rezultate pozitive. Dar, multe dintre națiunile noi sînt confruntate cu di-

la nivel interregional, regional și subregional și cere secretarului general să asigure coordonarea eficientă a activităților O.N.U. in acest domeniu, prin includerea în programul de buget al organizației a unei analize privind totalitatea acțiunilor și activităților preconizate pentru transpunerea în viață a rezoluțiilor referitoare la extinderea cooperării între statele în curs de dezvoltare.De asemenea, adunarea a adoptat o serie de rezoluții privind Programul O.N.U. pentru mediul înconjurător, Universitatea Națiunilor Unite, precum și o decizie privind alegerea a 15 membri în Consiliul de conducere al Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.). Intre cei 15 membri aleși se află și România.Totodată, Adunarea Generală a adoptat, fără vot, o declarație în 12 articole privitoare la protecția tuturor persoanelor contra torturii și a altor tratamente inumane sau degradante, aplicate în scop de pedeapsă.
★Adunarea Generală a O.N.U. a a- doptat o rezoluție care condamnă practica instituționalizării torturii în Chile. Rezoluția cere autorităților de la Santiago de Chile să „restabilească și să garanteze fără întîrziere libertățile și drepturile umane fundamentale".

★ficultăți serioase, In special de ordin economic. Stabilirea, în cursul acestui an, a jaloanelor unei noi ordini economice internaționale are, de aceea, o semnificație deosebită.„Sarcina noastră •— se arată în încheierea mesajului secretarului general — este de a ne reafirma -a- deziunea la obiectivele fundamentale. la conceptele Cartei și Declarației universale a drepturilor omului și de a ne' intensifica eforturile pentru realizarea lor".
ROMA

întrevederi ale delegației Grupului român 
al Uniunii InterparlamentareROMA 10 — Corespondentul Ager- pres transmite : Delegația Grupului român al Uniunii Interparlamentare, condusă de tovarășul Corneliu Mă- nescu, președintele grupului, președinte al Comisiei pentru politică externă și cooperare economică internațională a Marii Adunări Naționale, a avut o întrevedere cu Alessandro Pertini, președintele Camerei Deputaților a Parlamentului italian, în cursul aceleiași zile, delegația română a avut o întîlnire cu Carlo Russo, președintele Comisiei pentru

afacerile externe a Camerei Deputa- ților.
★La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de Ion Ce- terchi, președintele Consiliului Legislativ, Dumitru Turcuș, secretar al Comisiei pentiu politică externă și cooperare economică internațională a M.A.N., Octavian Paler, vicepreședinte al Asociației de prietenie ro- mâno-italiană.A fost prezent Paolo Pucci di Benisichi, însărcinatul cu afaceri ad- interim al Italiei la București.

delhi Semnarea acordului comercial și de plăți 
româno'indianDELHI 10. — Corespondentul A- gerpres transmite : La Delhi au fost semnate, miercuri, acordul comercial și de plăți româno-indian pe perioada 1976—1980 și protocolul privind schimburile de mărfuri pe anul viitor, de către Nicol ap M. Nicolae, ministru-secretar de stat în Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, și D- P. Chattopadhyaya, ministrul comerțului al Indiei.Protocolul schimburilor de mărfuri pe 1976 prevede un aranjament prin care România va exporta în India îngrășăminte chimice, instalații de foraj, nave, utilaje mecanice și va importa din India minereu de fier,

produse din iută, fontă, precum și produse ale industriei mecanice.
★Ministrul-secretar de stat român s-a intîlnit, miercuri, cu C. Subra- maniam, ministrul finanțelor. K. C. Pant, ministrul energiei, și cu P. N. Haksar, vicepreședinte al Comisiei planului, cu care a avut un schimb de vederi privind posibilitățile de dezvoltare a cooperării economice româno-indiene și de lărgire a schimburilor comerciale.Nicolae M. Nicolae a avut, de asemenea’, o întrevedere cu Y. B. Cha- van. ministrul afacerilor externe al Indiei.

Problemele comerțului internațional trebuie 
rezolvate cu participarea tuturor statelor 

Lucrările Comisiei U.N.C.T.A.D. pentru produse de bazăGENEVA 10 (Agerpres). — La Geneva se desfășoară lucrările Comisiei U.N.C.T.A.D. pentru produse de bază. Luind cuvintul, șeful delegației române, prof. Costin Murgescu, a arătat că problemele care privesc materiile prime interesează deopotrivă atît țările producătoare, cît și cele consumatoare.Flagranta inechitate și grava disproporție pe care o reprezintă împărțirea lumii în țări industrializate și țări cu economie orientată unilateral spre producerea și furnizarea de materii prime, in țări bogate și țări sărace, constituie sursa unor permanente dezechilibre, tensiuni și fenomene de criză în economia și comerțul mondial. România, țară in curs de dezvoltare — a arătat reprezentantul român — consideră că rezolvarea problemelor complexe care se manifestă în comerțul internațional cu produse de bază trebuie să se facă în contextul instaurării unei noi ordini economice internaționale, ca parte componentă a acesteia, de natură să asigure condiții de nestingherită dezvoltare tuturor popoarelor, un climat de înțelegere și colaborare avantajoasă pentru toate statele lumii. EI a subliniat necesitatea realizării unui raport just, echitabil între prețurile : materiilor

prime și produselor agroalimentare, pe de o parte, și prețurile produselor industriale, pe de altă parte, in acest scop fiind necesar să se țină seama atit de cheltuielile de producție, cit și de valoarea de Întrebuințare a mărfurilor. Subliniind necesitatea u- nei mai mari stabilități a prețurilor, delegația a, reînnoit propunerea României privind constituirea unui grup de lucru al O.N.U., deschis participării tuturor statelor, care să treacă imediat la elaborarea principiilor și măsurilor concrete menite, să înlăture fluctuațiile speculative, de natură a dezorganiza desfășurarea normală a relațiilor economice internaționale.Dimensiunile și importanța problemei materiilor prime, interdependența economică tot mai accentuată dintre state reclamă imperios ca toate aspectele, implicațiile și soluțiile acesteia să fie examinate nu într-un cadru îngust, limitat la un număr restrîns de state, ci cu participarea pe bază de egalitate a tuturor statelor interesate, astfel incit să se ajungă la măsuri convenite, reciproc avantajoase, care să țină cont atît de interesele legitime ale producătorilor, cit și ale consumatorilor de materii prime.
Lupte înverșunate în capitala LibanuluiBEIRUT 10 (Agerpres). — La Beirut au continuat miercuri confruntările între grupările rivale. Cele mai înverșunate lupte, cu rachete, mortiere și mitraliere, au avut loc in zona marilor hoteluri de pe faleza mediteraneană și in zona comercială a orașului. Bombardamentele au provocat incendierea sau avarierea a numeroase clădiri, dintre care unele din cele mai mari hoteluri din Beirut. Un puternic detașament al armatei. întărit cu blindate, s-K interpus între taberele a- flate în luptă, preluînd controlul in zona băncilor. Incidentele din ultimele trei zile au provocat moartea a circa 200 de persoane. „Beirutul a căpătat aspectul unui oraș asediat.

Toate ieșirile din oraș sînt blocate, capitala fiind răvășită de un adevărat infern de foc și oțel" — scrie ziarul „L’Orient le Jour".Pe plan politic s-au intensificat eforturile în vederea identificării u- nei modalități de normalizare a situației. Miercuri la amiază a avut loc o reuniune a cabinetului, in cursul căreia s-a hotărît convocarea Comitetului de coordonare, alcătuit din liderii principalelor grupări politice libaneze și reprezentanți pales- tineni. „Sîntem hotăriți să realizăm securitatea și să punem capăt masacrelor", a declarat premierul libanez la sfirșitul reuniunii guvernului.

Președintele Consiliului Prezidențial 
al R. P. Ungare l-a primit 

pe ministrul de externe al RomânieiBUDAPESTA 10 — Corespondentul nostru transmite : Pal Losonczi, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., președintele Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare, l-a primit miercuri după-amiază pe ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macoves- cu, care face o vizită oficială >de prietenie la Budapesta.La primire au fost de față Frigyes Puja, ministrul afacerilor externe al R. P. Ungare, Gyorgy Biczo, ambasadorul Ungariei la București, și loan Cotoț, ambasadorul României la Budapesta.Ministrul de externe român a transmis tovarășului Pal Losonczi salutări cordiale, sănătate și fericire din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Mulțumind pentru bunele urări, tovarășul Pal Losonczi a transmis la rîndul său tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, un salut călduros, urări de sănătate și fericire.în timpul întrevederii s-a exprimat satisfacția față de evoluția ascendentă a relațiilor dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară, în lumina discuțiilor și înțelegerilor la care s-a ajuns în cadrul întîlnirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Jănos Kădâr.Președintele Consiliului Prezidențial și-a exprimat convingerea că relațiile dintre cele două țări socialiste,

vecine și prietene, se vor dezvolta in continuare, in interesul ambelor popoare, în folosul cauzei păcii și socialismului.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, tovărășească.
★George Macovescu a fost primit, de asemenea, de Bela Biszku, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U.Cu acest prilej, tovarășul George Macovescu l-a rugat pe tovarășul Bela Biszku să transmită tovarășului Jănos Kădâr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., un cald salut tovărășesc și urări de sănătate și fericire din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.La rindul său. tovarășul Bela Biszku l-a rugat pe tovarășul George Macovescu să transmită tovarășului'Nicolae Ceaușescu, din partea tovarășului Jănos Kădâr, salutări cordiale și urări de noi succese, sănătate și fericire.în acest cadru s-au relevat bunele relații care există între cele două partide și popoare și posibilitățile largi de extindere și adîncire a acestora.
★In aceeași zi, ministrul afacerilor externe al României, George Macovescu, a fost primit de Gyorgy Lazar, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Ungare.

Vizita delegației M.A.N. in IugoslaviaBELGRAD 10 — Corespondentul nostru transmite : Tovarășul Stane Dolanț, secretarul Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I.. a primit, miercuri, delegația parlamentară română condusă de tovarășul Nicolae Giosan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, președintele Marii Adunări Naționale.Apreciindu-se că legăturile reciproce cunosc o evoluție ascendentă, dinamică pe planul colaborării politice, economice și tehnico-științifice, s-a exprimat dorința ca ele să se extindă și să se adîncească continuu, în spiritul indicațiilor președinților Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

în cursul după-amiezii, delegația parlamentară română a avut o întrevedere cu Gemal Biedici, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia.A fost prezent Sinan Hasani, vicepreședinte al Adunării R.S.F. Iugoslavia.In cursul convorbirii s-a apreciat că relațiile dintre Republica Socialistă România și R.S.F. Iugoslavia se dezvoltă cu succes și au fost create condiții favorabile pentru intensificarea și adîncirea continuă a conlucrării în domeniile politic, economic, cultural și .științific.
Convorbiri româno-italieneROMA 10 — Corespondentul A- gerpres transmite : Tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care efectuează o vizită în Italia, la invitația C.C. al P.S.I., a avut, miercuri, o întîlnire cu Giulio Andreotti, ministrul bilanțului al Italiei, membru al Direcțiunii Partidului democrat-creștin.In cursul convorbirii care a avut loc cu acest prilej au fost abordate

probleme ale dezvoltării raporturilor economice dintre Italia și România.
★Tovarășul Ștefan Andrei a avut, de asemenea, întîlniri cu Riccardo Lombardi, membru al Direcțiunii P.S.I., vechi militant al mișcării socialiste din Italia, și cu Franco Viletti, secretar național al Federației Tineretului Socialist Italian. La întîlniri a luat parte Michele Achilli, vicepreședinte al Grupului parlamentar al P.S.I. din Camera deputaților.

PENÎRU AMNISTIE SI

Apel al forțelor dePARIS 10 (Agerpres). — Junta democratică din Spania împreună cu Partidul Carlist, Mișcarea Comunistă din Spania, Partidul Social Democrat au dat publicității, la Paris, un apel adresat poporului spaniol, în care este analizată situația din țară și sînt precizate sarcinile ce stau în fața forțelor democratice.în preambulul apelului se arată că actuala situație politică din Spania s-a agravat, ca urmare a perpetuării instituțiilor regimului franchist, care neagă în continuare libertățile politice și drepturile cetățenești, iar starea economiei este critică în toate sectoarele de producție, în special din cauza politicii guvernului, a creșterii șomajului și inflației, înghețării salariilor și frînării dezvoltării economice de către birocrația guvernamentală.In apel se subliniază că Junta democratică din Spania și organizațiile semnatare ale documentului pornesc de la convingerea că numai cea mai amplă mobilizare cetățenească „poate conduce la obținerea rupturii democratice pe cale pașnică, cu legalizarea tuturor libertăților politice și ale democrației pluraliste și depășirea consecințelor războiului civil".Luind in considerare atitudinea de protest a clasei muncitoare, necesitatea ca „forțele economice moderne ale burgheziei" să se elibereze de îngrădirile birocrației regimului, nevoia de a se'rezolva probiemele naționalităților și ale regiunilor afectatede opresiune,1 partidele semnatare ale apelului „adresează o chemare generală întregii populații a Spaniei, clasei muncitoare și burgheziei și, îndeosebi, tuturor organizațiilor politice democratice, interesate ’ in consolidarea unității opoziției democrate, pentru a participa în mod activ și pașnic, încă de acum, la procesul de mobilizare cetățenească ce se inițiază prin această chemare și care va conduce la o acțiune democratică națională, aptă să realizeze ruptura democratică a legilor politice și a dictaturii
încheierea convorbirilor 

sovieto-aîganeKABUL 10 (Agerpres). — La Kabul s-au încheiat, miercuri, convorbirile dintre Mohammad Daoud, președinte și prim-ministru al Afganistanului, și Nikolai Podgornii, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S S., aflat in vizită in capitala afgană. Părțile au abordat probleme privind relațiile dintre cele două țări și probleme internaționale actuale de interes comun.Nikolai Podgornii și Mohammad Daoud au semnat un protocol prin care este prelungit pe o nouă perioadă de zece ani Tratatul de neutralitate și neagresiune reciprocă încheiat între cele două țări în anul 1931 — informează agenția T.A.S.S.

STAT SPANIDE DEMOCRAT
opoziție din Spaniași să impună deschiderea procesului de constituire a statului democrat, garantat de un guvern provizoriu de amplă coaliție, fără excluderi sau obligativități".„Ținînd cont de datele deja fixate în Catalonia, Țara Bascilor, Galicia, Andaluzia, Asturias etc., care au făcut chemările lor pentru zilele cuprinse între 10—16 decembrie, convocările concrete ale fiecărei Junte democratice și ale forțelor politice semnatare vor trebui să fie determinate de momentul cel mai prielnic, după condițiile fiecărui sector teritorial, încercînd să potențeze și să concentreze îh aceste zile, dacă este posibil; mobilizarea cetățenească și pașnică la care au făcut apel" — se arată în document. „Acest apel — se precizează în încheiere — este făcut sub consemnele amnistiei și libertăților politice".

*ROMA 10 (Agerpres). — Dolores Ibarruri, președintele Partidului Comunist din Spania, a sosit ieri la Roma, într-o vizită In Italia. Duminică, Dolores Ibarruri va participa la o „manifestație de solidaritate cu poporul spaniol", ce se va desfășura în Palatul sporturilor din capitala Italiei.

VARȘOVIA

LUCRĂRILE CONGRESULUI 
COMUNIȘTILOR POLONEZIVARȘOVIA 10 (Agerpres). — Miercuri, lucrările celui de-al Vll-Iea Congres al Partidului Muncitoresc Unit Polonez au continuat în cele 17 comisii pe probleme ale activității de partid, de stat, ale dezvoltării economice. Vorbitorii — activiști de partid și obștești, muncitori, țărani, conducători ai unor întreprinderi industriale, intelectuali, personalități de frunte ale vieții social-economice poloneze — au dezbătut probleme legate de dezvoltarea multilaterală a Po

loniei, de creșterea în continuare a rolului partidului în toate sferele de activitate.Participanții Ia dezbateri au evidențiat că Îndeplinirea cu succes a noilor sarcini cuprinse în documentele programatice ale celui de-al VII-lea Congres vor asigura o dezvoltare mai dinamică a construcției socialiste în R. P. Polonă. Concluziile comisiilor vor fi incluse în materialele ce urmează a fi adoptate de congres.Lucrările congresului continuă.

DE PRETUTINDENI
• IN APĂRAREA FE

MEII. în martie anul viitor, la Bruxelles se va întruni „Tribunalul internațional pentru crimele comise împotriva femeilor". Ideea instituirii unui asemenea tribunal aparține sociologului american Diana Rusșel. Din noiembrie anul trecut, cind a fost lansată această idee, un număr de 23 de țări și-au anunțat intenția de a participa la dezbateri.
Vizita delegației P. C. R.VARȘOVIA 10 — Corespondentul Agerpres transmite : Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care participă Ia lucrările celui de-al VII-lea Congres al P.M.U.P., a vizitat miercuri voievodatul Radom.La sediul comitetului voievodal de partid, delegația partidului nostru a fost întîmpinată cu căldură de Roman Macikowski, voievodul Rado- mului, de secretari ai comitetului voievodal al P.M.U.P., de reprezentanți ai activului local de partid șl de stat. După o prezentare a vieții economice și social-culturale a voievodatului, a preocupărilor comitetului voievodal de partid și activității oamenilor muncii desfășurate în In- timpinarea congresului, oaspeții au vizitat fabrica de produse metalice „General Walter". Intîmpinînd cu căldură delegația, Marian Blonski, directorul întreprinderii — cu un colectiv de 10 000 salariați — și-a exprimat gratitudinea pentru faptul că, în aceste zile sărbătorești din viața partidului și poporului polon, delegația P?C.R. vizitează întreprinderea.După vizitarea acestui important obiectiv economic, delegația P.C.R. a participat, în sala de festivități a casei de cultură a fabricii, la o întîlnire caldă, prietenească cu muncitori și tehnicieni, cu numeroși oameni ai muncii din Radom, cu reprezentanți ai activului local de partid și de stat, ai organizațiilor obștești și de tineret.Luind cuvîntul, primul secretar al

comitetului de partid al fabricii a exprimat satisfacția comuniștilor, a tuturor muncitorilor întreprinderii de a primi în vizită delegația română, transmițînd poporului român urări de noi succese pe calea înfăptuirii programului trasat de cel de-al XI-lea Congres al P.C.R.Mulțumind peritru primirea cordială de care s-a bucurat delegația P.C.R., tovarășul Cornel Burtică a transmis un călduros salut muncitorilor din Radom, urîndu-le noi iz- bînzi în munca și lupta pe care o desfășoară pentru înflorirea continuă a Poloniei socialiste, pentru transpunerea în viață a hotărîrilor pe care Congresul al VII-lea al P.M.U.P. le va adopta.
★Miercuri seara, la Palatul Wilanow, a avut loc, în cadrul manifestărilor prilejuite de „Zilele muzicii românești", ce se desfășoară în mai multe centre culturale poloneze, un concert susținut de Orchestra de cameră din București, avindu-1 la pupitru și ca solist pe Ion Voicu.La concert a asistat delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care participă la lucrările celui de-al VII-lea Congres al P.M.U.P.Au fost de față Alexander Syczew- ski, adjunct al ministrului culturii și artei din Polonia, J. Kosak, adjunct de șef de secție la Q.C. al P.M.U.P., un numeros public.Concertul s-a bucurat de un deosebit succes.

ÎNCHEIEREA CONGRESULUI P. C. DIN COLUMBIABOGOTA 10 (Agerpres). — La Bogota s-au încheiat lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist din Columbia. Delegații la congres au dezbătut Raportul Comitetului Central privind activitatea desfășurată în perioada care a trecut de la precedentul congres, au stabilit noile sarcini care stau în fața partidului. Au fost discutate, de asemenea, unele modificări ale statutului partidului și Programului P.C. din Columbia pentru perioada următoare. Au fost aprobate rezoluția politică a congresului și alte documente, care trasează măsurile concrete pentru realizarea unității clasei muncitoare.

a tuturor forțelor progresiste în lupta pentru libertăți democratice, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale maselor populare.în ultima zi a lucrărilor a fost aleg Comitetul Central al partidului. în prima plenară a C.C.. în noua sa componentă, au fost alese Comitetul Executiv și Secretariatul C.C. Din Secretariat fac parte Gilberto Vieira, Jesus Villegas, Alvaro Vasquez. Joaquin Moreno și Roso Osoria.Partidul Comunist Român a fost reprezentat Ia Congresul comuniștilor columbieni de Gheorghe Dobra, membru al C.C. al P.C.R., prim.-ad- junct al ministrului minelor, petrolului și geologiei.
PORTUGALIA

Retragerea unor deputați din Partidul Popular DemocraticLISABONA 10 (Agerpres). — Un grup de 21 de deputați, membri ai Partidului Popular Democratic din Portugalia, condus de fostul secretar general ad-interim al partidului, E- midio Guerreiro, s-a retras din rin- durile acestui partid. Ei vor continua să rămînă în Adunarea Constituantă, cu titlu de deputați independenți.Cei 21 de deputați au semnat. înaintea Congresului național al P.P.D., care a avut loc recent, la Aveiro, un document prin care protestează împotriva orientării de dreapta impri

mate partidului de actuala conducere, in frunte cu secretarul său general, Sa Carneiro.
★BISSAU 10 (Agerpres). — Ministrul portughez al cooperării, Vitor Crespo, a sosit miercuri într-o vizită în Guineea-Bissau, unde va avea convorbiri cu Vasco Cabrai, comisar de stat pentru economie și finanțe, și cu alte oficialități. Părțile vor e- xamina căile susceptibile să impulsioneze cooperarea dintre cele două țări în diverse sfere de activitate.

VIENTIANE

Miting consacrat proclamării republiciiVIENTIANE 10 (Agerpres). — Peste 50 000 de persoane, civili și militari, din Vientiane au participat la un miting consacrat proclamării Republicii Democratice Populare Laos.Cu acest prilej, Phau Phimphachan, președintele Comitetului administrativ revoluționar al orașului Vientiane, a salutat cu căldură succesul Congresului național al reprezentanților populari din întregul Laos.Vicepremierul Fumi Vongvicit asubliniat că abolirea monarhiei și

instaurarea republicii au permis Lao- sului să înlăture definitiv dominația colonialistă și neocolonialistă și să devină o țară pe deplin independentă, unificată. Sarcinile imediate ale poporului laoțian, a spus Fumi Vongvicit, constau în consolidarea republicii populare, în întărirea puterii revoluționare, a ordinii și securității țării,. în sporirea vigilenței față de manevrele de sabotaj dirijate din exterior, în apărarea patriei și în înaintarea spre socialism.
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agențiile de presă transmit:
Președintele R.S.F. IugO-

SlaVia, Iosip Broz Tito, l-a primitpe Lubomir Strougal, președintele Guvernului Federal al R. S. Cehoslovace, cu care a avut o convorbire, în aceeași zi. la Belgrad, miniștrii comerțului exterior ai Iugoslaviei și Cehoslovaciei ay semnat acordul comercial bilateral pe perioada 1976— 1980, precum și protocolul privind schimburile de mărfuri pe anul 1976. Potrivit documentului semnat, în următorii cinci ani, comerțul dintrfe Iugoslavia și Cehoslovacia se va dubla față de cincinalul anterior.
Convorbiri româno—egip

tene. I°n Ceaușescu, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare, care întreprinde o vizită In Republica Arabă Egipt, a avut Întîlniri cu Zakaria Tewfik, ministrul comerțului, și cu Osman Badran, ministrul agriculturii și recuperării terenurilor. Au fost abordate unele aspecte ale cooperării economice și schimburilor comerciale româno-egiptene In domeniul agriculturii, in conformitate cu hotărârile adoptate tn cursul întîlnirilor dintre șefii celor două state.

• PURITATEA AERU
LUI Șl... MORTALITA
TEA Un grup de savanti am®-ricani a constatat că, în regiunea San Francisco, scăderea mortalității ca urmare a bolilor de inimă și plămîni a coincis cu o perioadă de lipsă de benzină și, în consecință, de scădere a intensității circulației auto. In cursul primelor trei luni ale anului 1974, cînd vînzările de benzină scăzuseră la San Francisco cu 10 la sută, mortalitatea s-a redus cu 13,4 la sută în comparație cu media aceleiași perioade din ultimii 4 ani. Specialiștii din domeniul ocrotirii sănătății fac o legătură intre a- oest fenomen și gradul de poluare a aerului cu gazele de eșapament. Cu cit este mai pur aerul, cu atit mortalitatea este mai scăzută, conchid ei.

Primul secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Alba
nia, Enver Hodja, a avut o întrevedere cu Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei, afiat în vizită in Albania.

Congresul al XXIII-lea al 
Sindicatelor din R. P. Un
gară și-a continuat miercuri lucrările Ia Budapesta. Congresul a fost salutat de numeroși șefi de delegații străine. Salutul Uniunii Generale a Sindicatelor din România afost transmis de tovarășul Ștefan Pavel, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R.

0 delegație guvernamen
tală a R. D. Germane,condusă de Gerhard Beii, secretar de stat în Ministerul Comerțului Exterior, a efectuat o vizită în S.U.A., unde a avut convorbiri cu reprezentanți ai cercurilor industriale și de afaceri americane, in legătură cu extinderea comerțului și cooperării dintre cele două țări, relatează agenția A.D.N.

Președintela Franței, Va- lery Giscard d’Estaing, a sosit miercuri la Cairo pentru o vizită oficială de cinci zile în Egipt — prima vizită a unui șef de stat francez în această țară. La sosirea pe aeroportul internațional din Cairo, președintele francez a fost salutat de președintele Egiptului, Anwar EI Sadat.
La Londra au avut loc con- vorbiri între Peter Shore, ministrul britanic al comerțului, și Nikolai Pa- tolicev, ministrul sovietic al comerțului exterior. Cu acest prilej au fost examinate probleme privind dezvoltarea colaborării economice și în sfera industriei dintre cele două țări.
Președintele Consiliului 

Comandamentului Revolu
ției din Irak, Ahmed Hassan Al- Bakr, l-a primit pe ministrul afacerilor externe a! R. D. Germane, Oskar Fischer, care se află intr-o vizită oficială la Bagdad. Au fost e- vocate căile de dezvoltare a relațiilor bilaterale, situația din Orientul Apropiat, precum și principalele probleme ale situației internaționale actuale.

• RECENSĂMINTUL 
AISBERGURILOR. Pe baza rezultatelor obținute de expedițiile pe mare, precum și a cercetărilor efectuate din avion, ■ oamenii de știință sovietici au realizat u.n „recensămînt al aisbergurilor". Din acesta rezultă că din calota de gheață a Antarcticii se desprind anual insule de gheață totalizind 600 kmc, iar din oalota de gheață a Arcticii — 470 kmc. Aisbergurile reprezintă o importantă sursă potențială de apă potabilă în lume.' Prin topirea lor simultană s-ar putea obține o cantitate de apă echivalentă cu cea care curge în toate râurile și fluviile planetei noastre.

• DUMAS AVUSESE 
DREPTATE... în apropiere de Marsilia, un bărbat s-a a- runcat de la 40 m înălțime, de pe Fort If, in mare, legat într-un sac. în apă, el reușește să spintece sacul cu un cuțit și să iasă teafăr la mal... Nu este vorba de o nouă filmare a celebrului episod al evadării lui Edmond Dantes, eroul lui Dumas din „Contele de Monte Cristo", ci de un reușit experiment realizat de tînărul belgian Thierry Hallard. Scopul temerarei sale acțiuni nu a fost stabilirea vreunui record ; el a vrut doar să demonstreze netemeinicia afirmațiilor acelora care susțin că evadarea descrisă de îndrăgitul scriitor al ati- tor generații de tineri nu ar fi posibilă în împrejurările res-»pective.

• DIN PRICINA BĂU
TURII. Investigația efectuată recent în Marea Britanie tn probleme de circulație a dus la o constatare îngrijorătoare : în ultimii 5 ani, aproape că s-a dublat proporția conducătorilor auto acuzați pentru a doua oară de a se afla la volan sub influența băuturii. în condițiile în care, In rindul accidentelor de tot felul, conducerea auto in stare de ebrietate provoacă în această țară cel mai ridicat număr de victime, autoritățile de resort sînt de părere că ar fi necesară o înăsprire a legislației.

• PETROLUL RĂMINE 
SURSA DE ENERGIE 
NR. 1. La sfirșitul viitorului deceniu, petrolul va continua să reprezinte principala sursă e- nergetică a omenirii, arată concluziile unui studiu realizat de compania petrolieră americană „EXXON". Epuizarea relativă a zăcămintelor de țiței va impune însă realizarea de cercetări inh vederea descoperirii și valorificării altor resurse. în ce privește asigurarea necesităților energetice ale umanității, se a- rată că petrolul va acoperi 49 la sută din acestea, cărbunele— 17 la sută, gazele naturale — 14 la sută, iar energia atomică— 12 la sută. Compania americană precizează că studiul său pornește de la anumite ipoteze— intre care un ritm mediu anual de creștere economică in țările industrializate de 3,9 la sută și un ritm al inflației de 6 la sută pe an — cifre care, bineînțeles, ar putea fi infirmate de evoluția economiei mondiale.

• LACUL RENĂSCUT. Considerat „mort" în 1971, din pricina gradului intens al poluării, lacul Palici, din imediata apropiere a orașului Subotica (Iugoslavia), este pe cale să revină la viață. Miasmele pestilențiale și grămezile de pești neînsuflețiți au dispărut grație hotărârii unanime a locuitorilor orașului de a contribui la operațiunile pentru „renașterea" lacului. Au fost efectuate lucrări de desecare, s-a săpat un canal de deviere pentru înlăturarea reziduurilor, a fost îndepărtat mî- lul infestat de pe fund și, in sfirșit, bazinul lacului a fost re- umplut recent cu apă curată, împărțit acum în trei sectoare, pentru supravegherea permanentă a calității apei, lacul Palici, care dispune și de instalații moderne de tratare, este gata să-și reprimească „locuitorii" de drept, peștii...
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