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Ședința 
Comitetului Politic Executiv

alC
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, luni, 27 iunie, s-au des
fășurat lucrările ședinței Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat rapoartele cu privire la eva
luarea producției de orz, grîu și secară pe 
anul 1977, precum și la desfășurarea lu
crărilor agricole în campania de vară.

Comitetul Politic Executiv a apreciat ca 
pozitivă activitatea desfășurată de orga
nele și organizațiile de partid, de orga
nele agricole, de oamenii muncii din agri
cultură, eforturile depuse în vederea îm
bunătățirii tehnologiilor de producție și 
efectuării lucrărilor de întreținere a cul
turilor, corespunzător normelor agroteh
nice, ceea ce a asigurat, după estimările 
actuale, recolte de orz, grîu și secară su
perioare celor din anul trecut.

Comitetul Politic Executiv a stabilit mă
suri în vederea recoltării la timp și fără 
pierderi. Pornind de la condițiile climate
rice nefavorabile din ultima vreme — ploi 
abundente, alternări de călduri puternice 
și scăderi de temperaturi — Comitetul 
Politic Executiv a trasat sarcina Ministe
rului Agriculturii și Industriei Alimentare, 
unităților agricole județene să ia toate 
măsurile pentru desfășurarea în cele mai 
bune condiții a campaniei de recoltare a 
orzului, griului și secarei. în acest sens, 
trebuie continuată și intensificată acțiunea 
de întrajutorare între județe și de grupare 
a combinelor și mecanizatorilor pe zone, 
corespunzător termenelor de recoltare, 
folosirea la capacitate maximă a Tuturor 
mijloacelor de care dispun întreprinderile 
agricole de stat și cooperativele agricole 
de producție, a fiecărei ore bune de lu
cru, astfel încît orzul să fie recoltat în 2—3 
zile bune de lucru, iar griul în 8—10 zile, 
cu executarea în paralel a operațiunilor 
de balotare a paielor și eliberarea tere
nurilor.

Concomitent cu recoltarea păioaselor, 
se impune să se asigure, printr-o mai bună 
organizare a muncii și utilizarea corespun
zătoare a întregului potențial uman și 
tehnic, strîngerea la timp și fără pierderi 
a legumelor și fructelor de sezon, accele
rarea livrărilor și preluărilor de produse 
la fondul de stat. O atenție deosebită tre
buie acordată acțiunii de strîngere a fura
jelor, folosind condițiile favorabile din 
acest an pentru asigurarea bazei furajere 
necesare dezvoltării zootehniei. Acolo 
unde recoltarea păioaselor a luat sfîrșit, 
să se treacă de urgență, pe terenurile pre
văzute pentru culturi duble, la efectuarea 
arăturilor și însămînțărilor. Totodată, este 
necesar să se urgenteze lucrările de între
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ținere la floarea-soarelui, porumb, în le
gumicultura și pomicultură.

Comitetul Politic Executiv a cerut comi
tetelor județene de partid, comandamen
telor pentru agricultură, organelor agri
cole și conducerilor unităților să desfă
șoare în continuare o activitate susținută 
pentru mobilizarea locuitorilor satelor, a 
tuturor celor ce lucrează în agricultură în 
vederea intensificării tuturor lucrărilor și 
efectuării lor la timp, în bune condiții, 
realizării și depășirii vitezelor zilnice sta
bilite la fiecare lucrare în parte.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat, în continuare, măsurile cu privire 
la creșterea rolului și răspunderii organi
zațiilor de partid și de stat, de masă și 
obștești, a uniunilor de creație, a condu
cerilor colective ale redacțiilor, radiotele- 
viziunii, editurilor, caselor de filme, insti
tuțiilor de spectacole în activitatea de in
formare și educare a oamenilor muncii.

Comitetul Politic Executiv a stabilit mă
suri pentru perfecționarea în continuare 
a organizării și conducerii organelor de 
presă, a radioteleviziunii, editurilor, case
lor de filme, instituțiilor de spectacole, 
pentru creșterea contribuției lor la infor
marea și educarea socialistă a maselor și, 
în acest sens, a stabilit reorganizarea și 
modificarea atribuțiilor Comitetului pen
tru Presă și Tipărituri.

Comitetul Politic Executiv a hotă rit ca 
aceste măsuri să fie supuse dezbaterii și 
aprobării Plenarei C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat raportul delegației române la cea 
de-a 31-a sesiune a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc și a stabilit măsuri de 
înfăptuire de către organismele noastre 
economice a prevederilor înscrise în do
cumentele sesiunii.

★
în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a informat despre vizita ofi
cială de prietenie pe care a efectuat-o în 
țara noastră delegația de partid și de 
stat a Republicii Socialiste Cehoslovace, 
condusă de tovarășul Gustav Husak, se
cretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Socialiste Ceho
slovace.

Comitetul Politic Executiv a dat o deo
sebită apreciere activității desfășurate de 
secretarul general al Partidului Comunist 
Român, de delegația de partid și de stat 
a României, rezultatelor întîlnirii și 
convorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak, care, prin 
semnificația și însemnătatea lor, mar
chează o nouă etapă importantă în dez
voltarea și întărirea prieteniei și colabo
rării dintre partidele și statele noastre, în

folosul și spre binele ambelor popoare, al 
cauzei generale a socialismului, progre
sului social și păcii în lume.

Comitetul Politic Executiv subliniază cu 
satisfacție că, în timpul convorbirilor, to
varășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Hu
sak au ajuns la înțelegeri și hotărîri de o 
deosebită importanță privind dezvoltarea 
conlucrării dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Cehoslova
cia, lărgirea contactelor și schimbului de 
experiență în construcția socialistă, între 
organizațiile de partid, de stat și obștești 

„din țările noastre, au convenit asupra 
- unor măsuri menite să impulsioneze co- 

laborarea româno-cehoslovacă în dome
niul economic, îndeosebi cooperarea și 
specializarea în producție, precum și în 
domeniul tehnico-științific și cultural.

Comitetul Politic Executiv relevă marea 
importanță a semnării de către tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak a De
clarației privind aprofundarea prieteniei 
și dezvoltarea colaborării frățești dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Co
munist din Cehoslovacia, dintre Republica 
Socialistă România și Republica Socialistă 
Cehoslovacă, precum și a celorlalte docu
mente încheiate cu ocazia vizitei, expri- 
mîndu-și convingerea că ele vor avea o 
profundă înrîurire pozitivă asupra evolu
ției în ansamblu a relațiilor româno-ceho- 
slovace, vor contribui la întărirea și mai 
puternică a colaborării multilaterale dintre 
cele două țări și partide, în interesul po
poarelor noastre, al cauzei generale a 
socialismului și păcii.

Totodată, Comitetul Politic Executiv 
apreciază că dialogul la nivel înalt româ- 
no-cehoslovac va conduce la promovarea 
conlucrării dintre partidele și țările noas
tre în viața internațională, în soluționarea 
problemelor actuale ale contemporanei
tății, în folosul cauzei unității și colabo
rării țărilor socialiste, a partidelor comu
niste și muncitorești, luptei forțelor pro
gresiste, democratice, antiimperialiste, al 
păcii și colaborării în lume.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în 
unanimitate documentele semnate, înțele
gerile și concluziile la care s-a ajuns cu 
prilejul vizitei și a stabilit măsuri pentru 
aplicarea lor în vidță, pentru dezvoltarea 
mai intensă, pe multiple planuri, a co
laborării dintre România și Cehoslovacia, 
dintre partidele și popoarele celor două 
țări prietene.

★
Comitetul Politic Executiv a examinat și 

soluționat probleme curente din diferite 
domenii ale activității de partid și de stat, 
adoptînd hotărîri și măsuri corespunză
toare.

ÎNCHEIEREA primului semestru -
moment de analiză a Îndeplinirii sarcinilor economice fundamentale:

CUM SE REALIZEAZĂ PLANUL DE PRODUCȚIE ? 
Dar programele de creștere suplimentară a productivității?

Recent. în ziarul „Scînteia" au fost publicate concluziile unei 
anchete economice efectuate in unități din industria metalurgică, in 
legătură cu modul în care se realizează programele de creștere supli
mentară a producției și a productivității muncii. înfăp
tuirea acestor programe este menită să asigure temelia materială și 
financiară a măsurilor adoptate recent de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. privind creșterea retribuției, ridicarea nivelului de 
trai al întregului popor. Publicăm. în continuare, concluziile investi
gațiilor întreprinse pe aceeași temă în unități constructoare de mașini.

In scopul depistării rezervelor de 
sporire suplimentară — PESTE 
PLAN — a producției și a producti
vității muncii. în toate unitățile con
structoare de mașini s-au constituit 
colective de specialiști și muncitori, 
in cadrul cărora au fost cuprinși și 
delegați din centralele și ministerul 
de resort, care au studiat temei
nic posibilitățile de amplificare a 
rodniciei muncii și au stabilit măsu
rile necesare. Practic, au fost rele
vate rezerve de suplimentare a sar
cinii de creștere a productivită
ții muncii in anul 1977 cu 3.1 
la sută la nivelul întregii ramuri, 
în principal, pe această, bază urmind 
a se obține peste prevederile planu

lui initial o producție de aproape 4 
miliarde lei.

în perioada ce a trecut din acest

muncii cu 2.1 la sulă, o producție 
globală de circa 1.8 miliarde lei. 
Totuși, realizările în privința spo
ririi mai substanțiale a productivi
tății muncii nu se situează incă la 
nivelul sarcinii suplimentare primite 
de unitățile constructoare de ma
șini. In întreprinderi există reale 
posibilități ca. in perioada imediat 
următoare, productivitatea muncii să 
crească și mai mult, pentru ca pînă 
la sfirșitul anului sarcina să fie întru

Ancheta „Scînteii" în întreprinderi 
constructoare de mașini

an. constructorii de mașini au înre
gistrat rezultate notabile. în pofida 
dificultăților create de cutremurul din 
4 martie. Astfel, pe ansamblul minis
terului s-a obținut, peste sarcinile 
inițiale, în principal pe seama creș
terii suplimentare a productivității

totul îndeplinită. Să ne referim la 
două exemple concrete.

Colectivul ÎNTREPRINDERII „E- 
LECTROAPARATAJ“ DIN CAPI
TALA a făcut în cinci luni din acest 
an un pas important spre atingerea 
telului stabilit, de a deveni unitate

model in privința productivității 
muncii : producția globală suplimen
tară de 17 milioane lei a fost obți
nută în exclusivitate pe seama creș
terii randamentului muncii. Cum s-a 
obținut acest rezultat ?

— Organizația de partid a între
prins o largă acțiune pentru ca fie
care angajat să înțeleagă cu clari
tate importanta măririi productivi
tății muncii, pentru asigurarea resur
selor necesare acoperirii fondurilor 
suplimentare ce se alocă pentru ri
dicarea nivelului de trai în acest 
cincinal — ne-a spus tehnicianul 
Nicolae Florea. secretarul comitetu
lui de partid al întreprinderii. Am 
analizat. în acest sens, la fiecare loc 
de muncă rezervele și posibilitățile 
existente pe fluxul tehnologic, solu
țiile concrete ce se impun a fi apli
cate pentru sporirea randamentului 
muncii și am conturat un program 
realist de creștere a productivității 
muncii, care a început să fie aplicat 
cu rigurozitate
(Continuare in pag. a Il-a)

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au primit., 
luni la amiază, pe profesorul uni
versitar turc Necip Alpan, — auto
rul volumului „Ceaușescu și Româ
nia - de ieri, de azi și de mîine" — îm
preună cu soția, care fac o vizită in 
țara noastră.

Oaspetele a exprimat deosebita 
bucurie pe care o încearcă cu ocazia 
acestei . întrevederi, și a mulțumit 
șefului statului român pentru prile
jul ce i s-a oferit de a vizita Româ
nia. de a cunoaște marile realizări 
obținute de poporul român în toate 
domeniile de activitate.

Prof. univ. Necip Alpan a înminat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu si

tovarășei Elena Ceausescu cite un 
exemplar din volumul amintit, pre
cum și un album continind articole 
și scrieri despre România apărute in 
presa turcă în ultimii ani.

Oaspetele a relevat. în cadrul dis
cuției. interesul larg manifestat de 
opinia publică din Turcia față de lu
crare. fapt ce ilustrează incă o dată 
prestigiul internațional al României 
socialiste. înalta stimă si prețuire de 
care se bucură președintele Nicolae 
Ceaușescu. eminentă' personalitate a 
vieții politice contemporane, pentru 
activitatea zsa neobosită pusă în sluj
ba fericirii poporului român, a în
făptuirii idealurilor de pace si colabo
rare ale tuturor popoarelor.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că publicarea 
volumului amintit, ca și a altor cărți 
dedicate României constituie o con
tribuție la mai buna cunoaștere și a- 
propiere dintre popoarele român si 
turc, la dezvoltarea relațiilor de co
laborare pe multiple planuri dintre 
România și Turcia. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat. în acest cadru, 
că în prezent se impune, cu tot mai 
multă necesitate. întărirea eforturilor 
în direcția consolidării procesului de 
destindere, de făurire a securității si 
cooperării în Europa, de înțelegere, 
bună vecinătate, colaborare si pace in 
Balcani.

întrevederea s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

DECRET
pentru aplicarea

majorării retribuției
personalului muncitor

In conformitate cu orientările 
stabilite de Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român, în 
etapa următoare se pune un ac
cent mai mare pe creșterea retri
buției și veniturilor directe ale 
oamenilor muncii. Prin munca 
susținută a întregului popor se 
asigură o dezvoltare mai rapidă a 
economiei naționale, o creștere 
suplimentară a venitului național 
și, pe această bază, o majorare 
mai accentuată a retribuției perso
nalului muncitor față de prevede
rile inițiale ale planului cincinal.

Pentru aplicarea prevederilor 
referitoare la majorarea retribu
țiilor din Programul de creștere a 
retribuției și a altor venituri, a 
nivelului de trai al populației în 
cincinalul 1976—1980,

Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România decre
tează:

Art. 1. — întregul personal mun
citor va beneficia pînă la sfîrșitul 
cincinalului 1976—1980 de o ma

jorare a retribuției tarifare în me
die cu 30 la sută. în afara majo
rării, creșterea retribuției se va 
realiza și prin trecerea personalu
lui în trepte și gradații superioa
re, prin acordarea sporului de ve
chime și a altor sporuri prevăzute 
de lege.

Art. 2. — în actualul cincinal 
retribuția netă minimă pe econo
mie crește de la 1 114 lei la 1 425 
lei. Raportul dintre retribuția mi
nimă și maximă pe economie se 
va menține la nivelul actual de 
1 : 5,53.

Art. 3. — Majorarea generală a 
retribuției tarifare a personalului 
muncitor se face în două etape : 
etapa I, 1977—1978 și etapa a Il-a, 
1979—1980.

Art. 4. — Incepînd cu data de 1 
iulie 1977 se majorează, în cadrul 
etapei I, retribuția tarifară netă, 
în care nu se cuprinde impozitul, 
pentru toate categoriile de perso
nal, în mod eșalonat pe ramuri și 
activități, astfel :

II. Indemnizațiile de con
ducere pe tipuri se majo
rează între 15,4 la sută 
și 16,4 la sută, astfel:

— lei/lună —

Indemnizația

‘Nr. 
crt. Ramura - Data 

majorării

1. Construcții montaj
2. Agricultură
3. Industria textilă
4. Industria confecțiilor
5. Industria alimentară
6. Industria construcțiilor de mașini și a prelucrării 

metalelor
7. Industria minieră
8. Industria metalurgiei feroase și cocsochimice
9. Industria metalurgiei neferoase

10. Industria produselor din substanțe abrazive, din 
cărbune și grafit

11. Industria chimică, a săpunurilor și cosmeticelor
12. Cercetare științifică, inginerie tehnologică, 

proiectare, activitatea de informatică
13. Transporturi (inclusiv transport orășenesc)
14. Industria pielăriei, blănăriei și încălțămintei
15. Industria materialelor de construcții
16. Industria energiei electrice
17. Industria poligrafică
18. Industria sticlei, porțelanului și faianței
19. Telecomunicații
20. Industria celulozei și hîrtiei
21. Industria petrolului, a gazelor și de extracție 

a gazului metan
22. Lucrări geologice și de foraj
23. Industria exploatării și prelucrării lemnului
24. Silvicultură
25. Industria locală și activitățile cuprinse la alte 

ramuri ale industriei
26. Industria cooperatistă
27. Gospodăria comunală, de locuințe și alte prestări 

de servicii neproductive
28. Circulația mărfurilor
29. Ocrotirea sănătății, asistență socială și cultură 

fizică
30. învățămînt, cultură și artă, presă, edituri, radio, 

cinematografie
31. Instituții financiare
32. Administrație, direcțiile apelor și oficiile de gos

podărire a apelor, uniuni, asociații, culte și celelalte 
activități neindustriale care nu sînt nominalizate

Art. 5. — (1) Retribuțiile tari
fare și indemnizațiile nete, în care 
nu se cuprinde impozitul, se majo
rează în etapa I, pe ramuri ale eco

1. VII. 1977
1. VII. 1977
1. VII. 1977
1. VII. 1977
1. VII. 1977

1. VIII. 1977
1. VIII. 1977
1. IX. 1977
1. X. 1977

1. X. 1977
1. XI. 1977

1. XI. 1977
1. II. 1978
1. III. 1978
1. IV. 1978
1. V. 1978
1. V. 1978
1. VI. 1978
1. VI. 1978
1. VII. 1978

1. VII. 1978
1. VII. 1978
1. VIII. 1978
1. VIII. 1978

1. VIII. 1978
1. VIII. 1978

1. VIII. 1978
1. VIII. 1978

1. IX. 1978

1. IX. 1978
1. IX. 1978

1. IX. 1978

nomiei naționale, în medie între 
15 la sută și 23,3 la sută, după cum 
urmează :

I. Retribuțiile tarifare pe clase se majorează între
15,4 la sută și 16,4 la sută, astfel:

— lei / lună —

Clasa de 
retribuire

Retribuția 
tarifară

Clasa de 
retribuire

Retribuția 
tarifară

1 1 290 21 2 310
2 1 315 22 2415
3 1 345 23 2 520
4 1 375 24 2 640
5 1 420 25 2 760
6 1 470 26 2 895
7 1 520 27 3 030
8 1 570 28 3 170
9 1 620 29 3 325

10 1 670 30 3 480
11 1 720 31 3 640
12 1 770 32 3 830
13 1 820 33 4 020
14 1 870 34 4 220
15 1 920 35 4 420
16 1 970 36 4 620
17 2 020 37

38
4 830
5 06018 2 070 39 5 310

19 2 140 40 5 560
20 2 220 41 5 820

Tipul Minim Maxim
A 150 250
B 150 300
C 150 350
D 200 390
E 200 460
F 200 510
G 250 550
H 250 600
I 250 650
J 300 700
K 300 740
L 350 780
M 350 850
N 390 900
O 390 940
P 440 980
R 440 1 030
S 510 1090
T 510 1 140
U 550 1 190
V 550 1 230
w 600 1280
X 600 1 370
Y 680 1 460
z 680 1 570

III. Majorarea pe ramuri
ale economiei naționale

A. Industrie
a) Retribuțiile tarifare pentru 

muncitorii calificați se majorează 
pe ramuri ale industriei, în medie 
între 15,5 la sută și 22.7 la sută. 
Pentru mineri majorarea este între 
17,3 la sută și 23,3 la sută.

b) Retribuțiile tarifare pentru 
muncitorii necalificați se majorea
ză pe ramuri ale industriei în me
die între 15 la sută și 20,7 la sută.

c) Retribuțiile tarifare ale per
sonalului operativ, ale celorlalte 
categorii de personal încadrat pe 
clase, se majorează între 15,4 la 
sută și 16,4 la sută corespunzător 
retribuțiilor prevăzute la clasele 
respective.

B. Construcții-monta]
a) Retribuțiile tarifare pentru 

muncitorii calificați se majorează 
între 16,6 la sută și 20,8 la sută.

b) Retribuțiile tarifare pentru 
muncitorii necalificați se majorea
ză între 15,2 la sută și 16,8 la sută.

c) Retribuțiile tarifare ale per
sonalului încadrat pe clase se ma
jorează între 15,4 la siită și 16,4 la 
sută.

C. Agricultura
a) Retribuțiile tarifare pentru 

muncitorii din sectorul vegetal se 
majorează între 15,4 la sută și 18,3 
la sută.

b) Retribuțiile tarifare pentru 
muncitorii din sectorul zootehnic 
se majorează între 15,4 la sută și 
17,9 la sută.

c) Retribuțiile • tarifare ale per
sonalului încadrat pe clase se ma
jorează intre 15,4 la sută și 16,4 
la sută.

D. Silvicultura
a) Retribuțiile tarifare pentru 

muncitorii calificați se majorează 
între 14,8 la sută și 16,8 la sută.

b) Retribuțiile tarifare pentru 
muncitorii încadrați pe funcții se 
majorează între 15,6 la sută și 16,4 
la sută.

c) Retribuțiile tarifare pentru 
muncitorii necalificați se majorea
ză între 15,1 la sută și 16,6 la sută.

d) Retribuțiile tarifare ale per
sonalului încadrat pe clase se ma
jorează între 15,4 la sută și 16,4 
la sută.

(Continuare in pag. a Ill-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
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Eroilor 
din Săbăoani

I
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Concret, mobilizator, organic integrat 
realităților locului de muncă

I
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O singură comună din județul 
Neamț, Săbăoani, a dat neatîr- 
nării țării o jertfă de peste 200 
bărbați, căzuți eroic pe cîmpu- 
rile de bătălie de la Plevna și 
Grivița. din oe>le două războaie 
mondiale. Cele două monumente 
înălțate întru cinstirea veșnică a 
aoestora sînt îngrijite ca lumina 
ochilor de cei mai tineri urmași 
ai lor : pionierii. Și tot ei, pio
nierii. au realizat 
cercului 
calitate, 
Romeo 
pictură 
fapte de vitejie ale eroilor 
Săbăoani. Au așezat-o pe • 
din pereții noii grădinițe 
comună — pentru ca șoimii 
azi și de mîine să vadă și 
țină minte. Cum spune și 
cintec îndrăgit de tineretul nos
tru : Și pentru că ei ne veghea
ză / Sub geruri, sub ceață, sub 
ploi, / Voi, noi 
noi 
noștri eroi 1

în cadrul 
de artă plastică din lo- 
condus de profesorul 
Andronic — o uriașă 

murală reprezentând 
din 

unul 
din 
de 

i să 
un

generații,
generații / Iubiți-i

voi, 
pe-ai
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Enigma!
Vecinii, de pe strada 

din Satu Mare, nu mai 
geau nimic. 11 vedeau bine, bine 
pe Ludovic Feher de la nr. 41 
cum iși băga mașina in garaj cu 
fața inainte, dar la ieșirea din 
foarte îngusta ei „locuință", ma
șina avea tot fața inainte (?U). 
Văzindu-i nedumeriți și preocu
pați, omul i-a invitat pe curioși 
tn garaj, unde a apăsat pe un 
buton și mașina — aflată in acel 
moment cu spatele , spre ușa pe 
unde intrase — s-a rotit pe o 
placă turnantă, luindu-și pe loc 
poziția ce provocase enigma. În
trebat de ce a recurs la o ase
menea inovație, autorul ei a ex
plicat că a vrut să evite mane
vrarea cu spatele pentru a nu 
aduce vreo stricăciune bunurilor 
vecinilor sau propriului automo
bil. Grijă și iscusință care-i 
stau cit se poate de bine apre
ciatului meșter lăcătuș de la În
treprinderea de prefabricate in
dustriale, care este Ludovic 
Feher !

Capcanele 
Oltului

Coșbuc 
ințele-
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Da, e vară, iar cînd nu plouă 
e un zăduf de-ți oprește respira
ția și nu poți să nu te 
scalzi dacă ai unde. Dar nici să 
te-arunci orbește în viitoarea 
unei ape curgătoare nu e bine. 
Pentru că neatenția poate avea 
urmări tragice. Lată, la Slatina, 
un virstnic și doi copii (ambii 
de cite 9 ani) s-au înecat. Dato
rită faptului că în unele puncte 
ale Oltului se execută diverse 
lucrări, pe cursul'aoestuia s-au 
format necunoscute locuri de 
mai mare adincime, care pot 
ameți și un înotător, oricit de 
prtoeput și de voinic, dacă nu ia 
bine seama. Si asemenea cap
cane n-are numai Oltul. Deci — 
atenție, copii I Și atenție, oa
meni mari 1
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Clipe 
de viată

♦

Un coleg de breaslă — radio- 
reporterul Aczil Ferenc, din Tg. 
Mureș — a ajuns la virsta pen
sionării. Tocmai cind tovarășii 
săi se pregăteau să-l sărbăto
rească așa cum se cuvine, Fe
renc le-a făcut o surpriză de 
zile mari : a deschis o expozi
ție proprie. In timpul nenumă
ratelor deplasări făcute prin 
țară, el schița, in nelipsitu-i 
carnet de însemnări, și portrete 
ale interlocutorilor sau priveliști 
ce-l înaintaseră. Acuarelele ex
puse acum sub genericul „Clipe 
de viată" reprezintă numai 
citeva din miile de ilustrații 
realizate de-a lungul anilor in 
timpu-l liber. La care, evident, 
se vor adăuga multe altele. 
Fiindcă Ferenc n-o să se despar
tă de carnetul său nici de acum 
inainte...
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O colecție...
La Vaslui a fost strinsă o- co

lecție puțin obișnuită : 12 000
capsule pentru autosifon. toate 
goale. Gazdă este unitatea nr. 
118, care vinde articole de me
naj, dar autorul moral al ideii 
și proprietarul acestei originale 
colecții este I.C.S.M. — Vaslui, 
care a și decis ca oricine cum
pără un autosifon să cumpere, 
obligatoriu, și un număr cores
punzător de capsule goale, chiar 
dacă mai are cine știe cite. Ce 
zic cetățenii — a fost întrebată 
responsabila unității cu pricina. 
Ce să zică — ne-o zic de la 
obraz. Și dv. ? Noi — roșim 1 Și 
I.C.S.M.-ul ? Nu roșește, el 
n-are...
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„Micro
bistul"

La Bucecea, „Șiretul" din
calitate primește vizita amicală 
a „Metalului" Botoșani, o rivală 
tradițională. In jurul terenului 
— lume multă, dar cam tristă 
fiindcă oaspeții conduc cu 1—0. 
Cum să nu ne conducă — zice 
antrenorul gazdelor — dacă ne 
lipsește cel mai bun jucător! 
Unde ți-e băiatul, nea Tudose, 
că lipsește echipa de golge- 
ter ? Unde să fie 
nelul interpelat — e acasă, 
cu pruncul, că nevastă-sa e 
servici. Iar eu nu pot să nu 
cind joacă „Șiretul", nu știi 
microbist slnt ?

:..Pină la urmă, băiatul — 
glner foarte apreciat la Fabrica 
de zahăr — a făcut ce-a făcut și 
a venit la meci : a marcat și. 
scor final. 4—1 pentru „Șiretul". 
Spectatorul cel mai fericit, 
aplauda să-și rupă palmele, 
tatăl inginerului Tudose !

Rubrica realizată de
G. MÎTROI,
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

zice bătri- 
stă 

l-a 
vin 
ce

in-

care 
era
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Adunare cu prilejul 
„Lunii de solidaritate cu lupta

poporului

Zilele acestea urmează să se în
cheie primul an de studiu din ciclul 
de trei ani în care este organizat 
invățămintul politico-ideologic de 
partid in conformitate cu Programul 
de măsuri aprobat de Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie anul trecut. 
Convorbirile recapitulative desfășu
rate în cursul acestei luni reflectă 
progresele ce s-au realizat în cursul 
anului în buna organizare si desfă
șurare a invătămîntului. creșterea 
contribuției sale la cunoașterea apro
fundată și aplicarea politicii partidu
lui de către comuniști și ceilalți oa
meni ai muncii.

în cele mai multe locuri, organele 
și organizațiile de partid au acordat 
o atenție deosebită pregătirii convor
birilor recapitulative. în județul Con
stanța. de pildă, cabinetul județean 
pentru activitatea ideologică și poli- 
tico-educativă a organizat în preala
bil o instruire a propagandiștilor în 
vederea acestor convorbiri. Activiști 
ai Comitetului județean au mers în 
întreprinderi și instituții și au îndru
mat concret, la fata locului, organi
zațiile de partid în alegerea temelor, 
au participat la convorbiri.

Este pozitiv faptul că organizațiile 
de partid au ales îndeobște teme de 
mare actualitate. în măsură să înles
nească aprofundarea ideilor din do
cumentele de partid recente, cum ar 
fi expunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la ședința comună a foru
rilor de partid și de stat din 28 mar
tie a.c. Ia primul Congres al consi
liilor de conducere ale unităților 
agricole socialiste, al întregii tără- 
nimi, la sărbătorirea centenarului 
proclamării Independenței de stat a 
României. ,

Cele mai multe organizații s-au 
orientat, firesc, spre teme de largă 
cuprindere, avînd un caracter sintetic 
— tocmai pentru a ajuta cursanții să 
dobîndească o viziune unitară, globa
lă. asupra problemelor studiate, să-și 
lărgească orizontul politico-ideologic.

în unele locuri însă, caracterul de 
sinteză al temei recapitulative nu a 
fost suficient de bine înțeles : anume 
tema recapitulativă a fost concepută 
mult prea larg, mult prea general, 
fiind alcătuită din 3—4 probleme

complexe care puteau să con
stituie ele însele teme recapitulative 
de sine stătătoare. Iată, de pildă, la 
Școala generală nr. 28. tema recapi
tulativă era compusă din următoarele 
probleme : ..ce este filozofia". ..do
meniile filozofiei". ..contribuția P.C.R. 
la îmbogățirea teoriei revoluționare", 
„concepția materialistă în filozofie". 
..religia și poziția statului nostru fată 
de fenomenul religios". în aceste con
diții, discuției i s-a imprimat un ritm 
„galopant", fără a avea posibilitatea 
unei abordări aprofundate.

Deși a existat. în genere, o preocu
pare accentuată pentru abordarea

Convorbirile recapitulative trebuie 
să constituie, în același timp, o ex
presie a progreselor realizate în or
ganizarea unor dezbateri vii. dina
mice, care să stimuleze schimbul de 
Păreri, gîndirea creatoare. în inves
tigațiile noastre am întîlnit preocupări 
meritorii în direcția realizării unui 
dialog interesant, atractiv. Au proce
dat bine acei propagandiști care îna
inte de a începe convorbirea pro- 
priu-zisă înfățișează pe scurt. în cite
va minute, tema, obiectivele princi
pale ale dezbaterii, astfel îneît luările 
la cuvînt să beneficieze de un fir 
conducător, de orientări precise.

însemnări despre convorbirile recapitulative 
în județul Constanța

problemelor în strinsă legătură cu 
preocupările și activitatea colective
lor de oameni ai muncii, anumite mi
nusuri s-au manifestat- și din acest 
punct de vedere. Am asistat de pildă 
la două dezbateri referitoare la pro
ductivitatea muncii, desfășurate in 
organizațiile de bază de la uzina elec
trică și mecanică macarale 1 — din 
cadrul portului Constanta. Nu se 
poate spune că au lipsit referirile la 
aspectele concrete : dar ele nu au îm
brăcat acel caracter sistematic, ordo
nat. atn de necesar pentru o dezba
tere eficientă. De pildă, la prima 
dezbatere, cursanții mai evocau cite 
un caz concret, o deficientă sau alta. 
Pentru o convorbire recapitulativă 
însă, acest lucru ni s-a părut 
insuficient, mai ales că realitățile por
tului constănțean, experiența uzinei o- 
fereau suficient material de analiză.

în această direcție o răspundere im
portantă revine și comitetului de par
tid din cadrul întreprinderii. Avînd în 
vedere că multe organizații și-au ales 
această temă pentru convorbirea re
capitulativă, se impunea informarea 
în prealabil a propagandiștilor de că
tre un factor de conducere din uni
tate asupra principalelor aspecte și 
preocupări în ceea ce privește crește
rea productivității muncii.

în același timp însă, am întîlnit și 
unele neajunsuri de ordin metodic. 
La o dezbatere de la Liceul industrial 
nr. 4 din Constanta, pe tema „Dialec
tica materialistă — teorie și metodă 
de cunoaștere și transformare a rea
lității", tematica cuprindea nu mai pu
țin de 20 de probleme, fiecare din ele 
fiind tratată de cite un participant 
în felul acesta convorbirea recapitu
lativă a îmbrăcat forma a aproxima
tiv 20 de intervenții mai mult sau 
mai puțin legate între ele. Rolul pro
pagandistului s-a limitat doar la a 
face trecerea între aceste luări de cu
vînt. cu clasica invitație „Cine vrea să 
ia cuvintul la următoarea problemă ?“ 
Dezbaterea ar fi devenit mult mai 
vie dacă în loc de a repartiza dinain
te subiectele, propagandistul ar fi si
tuat în centrul atenției cîteva pro
bleme actuale, care să stîrnească in
teresul, să atragă participanții la un 
schimb dinamic de păreri.

în unele locuri se observă încă o 
sărăcie de forme sub care se desfă
șoară convorbirile recapitulative. 
Modalități interesante cum ar fi răs
punsuri la întrebări puse de cursanti 
si dialogul viu pe marginea lor. invi
tarea unor cadre de conducere și spe
cialiști care să contribuie la clarifi

carea unor probleme nu au fost deloc 
utilizate.

în fine, în legătură cu metodica 
desfășurării convorbirilor mai men
ționăm că la nici o dezbatere la care 
am asistat nu s-a folosit nici cel pu
țin o planșă.

Un element nou în desfășurarea 
convorbirilor recapitulative îl consti
tuie faptul că anul acesta pentru pri
ma dată s-a introdus sistemul califi
cativelor. Este notabil efortul orga
nizațiilor vizitate de a conferi o sem
nificație politică acordării calificati
velor. de a mobiliza comuniștii în ve
derea perfecționării propriei pregătiri. 
Calificativele acordate vor constitui 
rodul consultării dintre birourile or
ganizațiilor de partid și propagandiști 
și ele vor fi comunicate în adunările 
de partid in care se analizează modul 
de desfășurare a invătămîntului poli
tico-ideologic.

Merită apreciată inițiativa unor or
ganizații de a organiza dezbateri 
speciale cu cei care, din diverse mo
tive, nu au fost prezenți la convorbi
rile recapitulative.

Desigur, desfășurarea convorbirilor 
recapitulative. încheierea anului de 
studiu, nu înseamnă nicidecum înce
putul unei pauze în activitatea poli- 
tico-ideologică. Pe timpul verii este 
necesar ca organele și organizațiile de 
partid să acorde o importantă deose
bită adunărilor' de partid, informări
lor politice, să activizeze mai mult 
punctele de informare si documenta
re. întreaga gamă a formelor si mij
loacelor muncii politice, astfel îneît 
bogata activitate internă și internațio
nală a partidului și statului nostru, 
evenimentele din tară și de peste ho
tare Să-și găsească reflectarea cuve
nită în munca politico-ideologică. în 
același timp, organele și organizațiile 
de partid sînt chemate ca in ședințele 
dedicate analizei invătămîntului poli
tico-ideologic să tragă toate conclu
ziile din desfășurarea convorbirilor 
recapitulative, a dezbaterilor desfășu
rate pe tot parcursul anului, să chib- 
zuiască atent asupra măsurilor care să 
le asigure în viitorul an de studiu un 
nivel calitativ si o eficientă sporite.

Paul DOBRESCU

IZVOARELE ȘTIUTE Șl NEȘTIUTE DE LA IZVORU

Cum a prins puteri și se consolidează
o cooperativă slab dezvoltată

Multă vreme cooperatorii din comu
na Izvoru — județul Argeș ...căutau 
.izvoarele producțiilor și 
mari fără să reușească însă 
se spune 
„să lege 
deau din 
toamna cînd se 
constatau că nici în hambare si nici 
în chimire nu s-a adunat mare lucru. 
Ani de-a rîndul unitatea lor s-a situat 
printre cele slab dezvoltate — codașe 
— și acest lucru ii nemulțumea și mai 
mult. Dar cunoscîndu-și bine forțele, 
puterea pămintului si priceperea lor 
de a-1 lucra, au perseverat în a găsi 
soluțiile cele mai bune, mai econo
mice de cultivare a pămintului si 
creștere a animalelor. In sprijinul lor 
au venit și specialiști de la direcția 
generală agricolă care i-au ajutat să 
stabilească un program de redresare 
a situației economice a cooperativei. 
In planul de măsuri s-a stabilit să fie 
sporită suprafața cu legume, plante 
tehnice — care intr-adevăr necesită 
un volum mai mare de muncă si o 
tehnologie mai pretențioasă, dar aduc 
venituri mai mari. în prezent se cul
tivă 200 ha cu floarea-soarelui. 100 ha 
cu in, 220 ha cu orz, 50 ha cu fasole, 
care pînă atunci erau inexistente.

Concomitent s-a trecut la o mai 
bună organizare a muncii în toate sec
toarele de producție. S-a extins acor
dul global la toate Jocurile de muncă 
productivă, s-au format echipe mixte 
de cooperatori și mecanizatori care au 
dat rezultate foarte bune în producție. 
Mecanizatorii sînt cointeresați să lu
creze mai bine fiindcă primesc 15 la 
sută din depășirea producției. Marin 
Bucinică, primarul comunei Izvoru, 
care mînuieste cu multă dibăcie trac
torul și mașinile agricole, a precizat 
că mecanizatorii au primit anul trecut 
pentru depășirea producției de la 1 200 
lei pînă la 6 800 lei în raport cu 
munca efectuată si producția realiza
tă. Un ajutor concret, foarte impor
tant primesc^ cooperatorii din. Izvoru 
de la specialiști din unitate si de la 
cadrele de conducere ale comunei. La 
toate lucrările agricole mai importan
te, cind trebuie executat un volum 
mare de lucrări, muncesc pe tractoa
re, combine sau alte mașini agricole 
în echipa primarului 10 oameni cu 
munci de răspundere din conducerea 
comunei și de la cooperativa agricolă, 
ceea ce face posibilă organizarea unor 
schimburi de noapte care, la lumina 
farurilor, ară și pregătesc terenul. în 
asemenea perioade cînd sătenii în
treabă unde îl pot găsi pe primar, li

prin 
două 

zori

se răspunde : la cîmp. pe tractor, Tre- 
____ buie spus că în asemenea condiții iși 

veniturilor îndeplinește bine obligațiile sală de 
primar și oferă sătenilor un exemplu 
pe care ar trebui să-1 dea multi alți 
primari și alte cadre cu munci de răs
pundere din comunele noastre.

Pentru a asigura de lucru si în pe
rioadele cind în cîmp nu sînt nece
sare toate brațele de muncă, consiliul 
de conducere al cooperativei agricole 
la propunerile membrilor cooperatori 
a plantat 5 ha cu răchită și a înfiin
țat un atelier de împletituri. Această 
îndeletnicire împreună cu cea de dul- 
gherie, tîmplărie, zidărie, cărămidărie, 
aduc membrilor cooperatori un venit 
de peste 700 000 de lei anual. In sec
torul zootehnic s-au luat mai întîi mă
suri pentru o selecție riguroasă în 
scopul îmbunătățirii raselor de anima
le existente si înlocuirea animalelor 
cu producții mici cu altele mai pro
ductive din prăsilă proprie. Coopera
torii au analizat in mai multe rînduri 
posibilitățile existente de asigurare a 
unei hrane consistente, suficiente și 
bogate în vitamine. Gîndirea colecti
vă a dus la rezultate bune. Orientarea 
a fost spre trifoliene si siloz. Astfel, 
cooperatorii cultivă 150 ha cu trifoi în 
cultura ascunsă prin grîu. în primul 
an obțin o recoltă de trifoi fără altă 
investiție în afară de sămîntă de tri
foi. în al doilea 
trifoi în funcție 
apă. iar în anul________ ____
se realizează o producție de 5 000— 
6 000 kg la ha — pămîntul fiind odih
nit, iar trifoiul o plantă bună premer
gătoare pentru grîu. Așa se face că în 
prezent cooperatorii din Izvoru dis
pun de un sector zootehnic bine or
ganizat, cu animale tinere, ceea ce a 
făcut ca producția de lapte planifica
tă pe întreg anul să fie realizată în 
luna aceasta, iar pînă la finele anu
lui se preconizează să se obțină circa 
1 300 litri lapte peste prevederile pla
nului. Este o realizare importantă 
dacă ținem seama că în 1973, anul cind 
unitatea a început să iasă din 
anonimat, s-au obținut 800 1 lapte 
în medie de la fiecare vacă furajată.

______ ____ cum 
partea locului — 
în tei". Deși tru- 
pină în noapte, 

încheiau socotelile

an 3 și 4 recolte de 
de îngrășăminte și 
trei seamănă grîu si

Aceste rezultate, precum și altele au 
dat un puternic impuls activității 
crescătorilor de animale. îndemnîn- 
du-i să dezvolte în continuare această 
importantă și valoroasă ramură de 
producție. în prezent se află în con
strucție un complex de ingrășarea bo
vinelor cu o capacitate de 4 000 ca
pete anual. Complexul Va fi populat 
la întreaga capacitate incă din aceas
tă toamnă. Tot în toamnă va fi gata 
— și populat — complexul de 700 vaci 
cu lapte. Cu sprijinul ministerului 
de resort cooperatorii au amenajat o 
bază furajeră pilot pe 250 ha care 
este irigată prin 18 fintîni arteziene 
forate la 100 metri adîncime — iz
voarele de sub... Izvorul fiind. în a- 
cest caz. un aliat al cooperatorilor do 
multă vreme cunoscut, dar abia acum 
pus la muncă. Iancu Neguț, preșe
dintele cooperativei agricole, spunea 
că sînt condiții ca baza furajeră să 
fie extinsă la 1 000 ha și va fi irigată 
prin fintîni arteziene, aceste izvoare 
cu apă curată ce țîșnesc din adîncul 
pămintului.

Producția de grîu a crescut de la 
1 178 kg în 1973 la 2 760 kg în 1976. 
cea de porumb, de la 815 kg la 3 350 
kg, de floarea-soarelui de la 867 kg 
la 1 650 kg, de lapte de la 800 1 la 
1 650 litri. Ferma de animale a 
sporit de la 339 capete bovine 
la 1 706 capete. Producția globală 
totală a crescut in aceeași perioa
dă de la 3 223 000 lei la 15 800 000 lei. 
Desigur, nu se poate afirma că aceste 
rezultate sînt pe măsura condițiilor 
și a priceperii oamenilor din această 
comună. Producțiile nu sînt încă la 
nivelul dorit si posibil de atins. Im
portant este însă că drumul pe care 
au pornit este bun și sînt toate condi
țiile ca în anii următori această co
operativă să se afle în rîndul celor 
mai bune. Anul acesta porumbul (930 
ha), grîul (665 ha), floarea-soarelui 
(200 ha), fasolea (50 ha), precum și ce
lelalte plante sînt bine îngrijite, bine 
dezvoltate și promit recolte bogate.

Florea CEAUȘESCU

LOZUL VACANTEI
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport a pus în vînzare 
in toate orașele țării „Lozul 
vacanței" — emisiune specială 
limitată. Se atribuie autotu
risme „Dacia 1300“ și „Skoda

S 100". precum și peste 825 000 
cîștiguri în bani. Suplimentar 
se acordă cîștiguri — din fond 
special — în valoare de 1 670 000 
lei.

(Urmare din pag. I)
— Care sînt direcțiile principale 

în care se acționează ?
— în primul rînd, este vorba de 

promovarea progresului tehnic, în
deosebi prin valorificarea creației 
proprii, prin autoutilare. Apoi, s-a 
stabilit să se perfecționeze 76 teh
nologii și să se introducă în practică 
șase noi tehnologii moderne, să se 
reorganizeze fluxurile tehnologice la 
montajul produselor, asigurîndu-se 
deservirea mai multor mașini de un 
lucrător, ridicarea calificării muncito
rilor și cadrelor tehnice, policalifica
rea in unele meserii.

— Cum se va reflecta creșterea 
productivității muncii în activitatea 
economică de ansamblu a întreprin
derii ?

— Ne-am angajat ca. prin crește
rea suplimentară a productivității 
muncii, să obținem pînă la sfîrșitul 
anului un important spor de produc
ție peste prevederi. Beneficiile afe
rente producției-marfă pe care o vom 
realiza in plus vor fi de circa 10 mi
lioane lei, sumă egală cu sporul de 
retribuție pe care 11 vor primi oa
menii muncii din întreprinderea

tv
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru copil șl 

tineret : Stan șl Bran
11.15 Ancore la Dunăre
11.40 File de istorie : Vaslle Pârvan — 

un mare Istoric
12,00 Telex
16,00 Telex
16,05. Teleșcoală
16.25 Curs de limba engleză
17,05 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17.20 Mult e dulce...
17.40 Lecții TV. pentru lucrătorii din 

agricultură
18.10 Șapte arte — emisiune de educație 

estetică
18.50 întrebări șl răspunsuri. Emisiune 

în ajutorul lectorilor, propagan
diștilor șl cursanțllor din învăță- 
mintul politico-ideologic de partid.

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Reflector
20.10 Seară de teatru : „Despot Vodă" 

de Vasile Alecsandrl. Premieră TV.
21,45 Mai aveți o întrebare 7
22.25 Telejurnal

PROGRAMUL II
19.50 Film serial pentru copii : Prinț șl 

cerșetor — reluarea episodului 3
20.20 Viața economică a Capitalei
20.50 Tineretul Capitalei
21.15 Telex
21.20 De la Bach la Enescu
21.50 Inscripții pe celuloid .

c i n e m a
• Jaroslaw Dobrowski : TIMPURI 
NOI — 9; 12; 16; 19.
• Comedie mută ’77 : PATRIA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18; 20, (la grădină) — 20,30, FA
VORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Ah, Ionathan, Ionathan ! : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, GRADINA FESTIVAL — 20,15, 
GRADINA PARC HOTEL — 20,15.
• Organa : DRUMUL SĂRII — 16; 
18; 20.
• Locotenentul Mc Q în acțiune î 
FESTIVAL — 8.30; 10,45; 13,15; 15,45; 
18.15; 20,45, MODERN — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,45, (la grădină) 
— 20,15, GRADINA CAPITOL — 
20,15; GRADINA TITAN — 20,30.
• Tereza, nu te voi părăsi : FLO- 
REASCA — 9; 11; 13; 15,30; 18; 20.
• Pușca veche : VICTORIA — 9: 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, FLAMURA — 11,15; 13-30;
15,45: 18; 20.15.
• Jack și vrejul de fasole : FLA
MURA — 9.
• Potopul (seriile I-II) : ARTA — 
9; 12,30; 16; 19.15.
• Potopul (seriile III-IV) : GRI* 
VITA — 9; 12,30; 16: 19,15.
• Operațiunea „Petrol** : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,15. MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,15; 20.30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Benji : DOINA — 9.30; 11,30;
13,30; 18.

noastră, începînd cu luna august șl 
pină la sfîrșitul acestui an.

La ÎNTREPRINDEREA DE VA
GOANE DIN CARACAL, in cinci 
luni din acest an, planul inițial al 
producției globale s-a îndeplinit în 
proporție de 100.1 la sută, iar cel al

prindere s-au găsit soluții pentru 
sporirea productivității muncii cu 
circa 5,8 la sută fată de nivelul ac
tual. în unitate s-au luat o serie de 
măsuri în acest scop. Iată. însă, 
că eforturile făcute de colectiv care, 
pe ansamblul întreprinderii, ar fi

ce ar fi însemnat sporirea producti
vității muncii cu cel puțin 15 la sută.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de la întreprinderea de vagoane din 
Caracal apelează, prin intermediul 
„Scinteii", la un sprijin concret, din 
partea unităților cu care cooperează,

Cum se realizează planul de producție ?
productivității muncii — de 100,4 la 
sută. Aceste realizări, deși bune, 
sînt totuși sub nivelul sarcinilor su
plimentare privind creșterea produc
ției și a productivității muncii. După 
cum ne relata ing. Nicolae Voicu, 
director tehnic al întreprinderii, re
zultatele se situează Ia acest nivel 
din cauza planificării necorespunzâ- 
toare a realizării producției, mai 
ales în primele două luni din acest 
an, făcute de centrala de resort. în 
urma studiilor întreprinse în între-

trebuit să se reflecte într-o sporire 
substanțială a productivității muncii, 
au fost, in bună măsură, anihilate 
de neajunsuri ce nu aparțin unității 
din Caracal. Este vorba. în primul 
rînd, de deficiențele apărute în rela
țiile de cooperare cu alte întreprin
deri. Un calcul efectuat de specia
liștii întreprinderii arată că. dacă 
toate cooperările erau onorate con
form graficelor stabilite de consiliul 
coordonator. în primul semestru s-ar 
fi ciștigat o lună de producție, ceea

pentru a-și putea îndeplini și depăși 
sarcinile de plan. Este vorba în pri
mul rind de întreprinderea de osii și 
boghiuri Balș, de întreprinderea de 
utilaj tehnologic Buzău și de între
prinderea de material rulant Pașcani, 
care au mari restante in livrarea re
perelor cuprinse in programed de 
cooperări. Colectivul unității din Ca
racal supune atenției conducerii mi
nisterului o altă propunere. In acest 
an. 82 la sută din valoarea producției 
globale se realizează prin colabora

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de „Luna de- solidaritate cu lupta 
poporului coreean", luni după-amiază. 
la întreprinderea de radiatoare, echi
pament metalic, obiecte și armături 
sanitare din Capitală, a avut loc o 
adunare organizată de Comitetul mu
nicipal București al P.C.R. și Asocia
ția de prietenie româno-coreeană.

Au participat Gheorghe Stuparu, 
vicepreședinte al asociației, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea. 
Ligii române de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Costică Chițimia, secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R. în cuvintarea rostită cu acest 
prilej, ing. Petre Preda, directorul 
întreprinderii, a evocat pe larg vic
toriile obținute de poporul coreean 
în lupta pentru apărarea independen
tei și suveranității naționale a tării, 
remarcabilele succese dobîndite în 
ampla operă de construire a socia
lismului, care se constituie în.tr-o 
grăitoare demonstrație a capacității 
unui popor devenit liber si stăpin pe 
propriul destin de a-și concepe si 
făuri viitorul în conformitate cu cele 
mai îndreptățite aspirații ale sale. 
Poporul român, care a acordat un 
sprijin neprecupețit luptei eroice a 
poporului coreean pentru apărarea 
patriei sale — a spus vorbitorul — 
urmărește cu sentimente de caldă 
prietenie și deosebită satisfacție ma
rile realizări dobîndite pe tărîmul 
muncii pașnice, în făurirea unui pu
ternic potențial economic, în dezvol
tarea multilaterală a țării. Partidul 
și statul nostru — a subliniat în con
tinuare vorbitorul — au sprijinit și 
sprijină în mod hotărît inițiativele și 
propunerile R.P.D. Coreene menite 
să ducă la împlinirea idealului națio
nal de reunificare și se pronunță cu 
consecventă împotriva tentativelor de 
a permanentiza scindarea Coreei, 
pentru retragerea neîntîrziată a tru
pelor străine staționate în sudul tării 
și pentru desființarea bazelor mili
tare străine amplasate aici. Relevînd 
evoluția ascendentă a relațiilor de 
prietenie frățească dintre popoarele 
noastre, bazate pe comunitatea de 
orinduire. de ideologie și țeluri, pe 
aspirațiile comune spre libertate si 
independentă, vorbitorul a arătat că 
,.o contribuție hotărâtoare la dezvol
tarea și adîncirea acestor legături au 
avut întîlnirile și convorbirile la cel 
mai înalt nivel prilejuite de vizita 
întreprinsă în 1971 de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Republica Popu
lară Democrată Coreeană și vizita

coreean“
efectuată în 1975 în tara noastră de 
tovarășul Kim Ir Sen și semnarea 
Tratatului de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Democrată 
Coreeană, care au marcat momente 
de însemnătate istorică în evoluția 
legăturilor româno-coreene. deschi- 
zînd perspective din cele mai favo
rabile pentru extinderea lor în vii
tor".

în încheiere, vorbitorul a trans
mis oamenilor muncii din tara prie
tenă un călduros salut tovărășesc, 
precum și urarea de a obține suc
cese tot mai mari în activitatea de 
construire a socialismului. în lupta 
pentru realizarea unificării tării, cea 
mai arzătoare dorință a națiunii co
reene.

A vorbit apoi ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București, Pak Zung Guc, 
care s-a referit la lupta plină de 
eroism a poporului coreean, la sem
nificația deosebită a victorie! sale 
împotriva imperialismului, la rezul
tatele obținute în dezvoltarea econo
miei naționale, științei și culturii, la 
eforturile consecvente pe care 
Partidul Muncii și Guvernul 
R.P.D. Coreene le depun pentru 
reunificarea independentă și paș
nică a tării. Vorbitorul a expri
mat recunoștință Partidului Comu
nist Român, guvernului și poporului 
român pentru sprijinul activ, multi
lateral dat luptei drepte a poporului 
coreean și a reliefat cursul mereu 
ascendent al relațiilor prietenești pe 
multiple planuri statornicite între ță
rile noastre, care contribuie la întă 
rirea unității și coeziunii țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

Prietenia, colaborarea și solidarita
tea dintre țările noastre — a subli
niat ambasadorul R.P.D. Coreene — 
au căpătat noi dimensiuni prin întîl
nirile și convorbirile dintre tovarășul 
Kim Ir Sen și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, reflectînd cerințele epocii 
noastre în care tot mai multe po
poare se opun hotărît oricăror forme 
de agresiune și amestec în treburile 
altor țări și aspiră la stabilirea unor 
relații internaționale de tip nou, ba
zate pe deplină egalitate în drepturi 
și respectarea suveranității naționale. 
Partidul și poporul coreean — a spus 
în încheiere vorbitorul — dau o 
înaltă apreciere marilor succese ob
ținute de poporul român prieten, de 
care se bucură ca de propriile reali
zări și îl urează realizări tot mai 
mari în vasta activitate de construire 
a socialismului și înaintare spre co
munism. (Agerpres)

Convorbiri economice româno-irakiene
Tovarășul Ion Pățan, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit, luni, 
pe Hassan Aii, ministrul comerțului 
al Irakului.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea colabo
rării economice și schimburilor co
merciale dintre cele două țări, adîn
cirea cooperării în domenii de inte
res reciproc.

în aceeași zi, oaspetele irakian a 
fost primit de Janos Fazekas, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului interior.

La întrevederi au participat Bujor

Almășan, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Nicolae Bozdog, prim-adjunct al 
ministrului comerțului interior, Ion 
Florescu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale.

A luat parte- Abdullah Suleiman 
Al-Khidair, ambasadorul Republicii 
Irak la București.

★ -
în cursul zilei de luni, oaspetele 

a vizitat unități comerciale din Ca
pitală.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29, 

30 iunie și 1 iulie. In țară : Vremea 
va fi în general instabilă, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea ploi lo
cale, care vor avea și caracter de 
aversă, însoțite de descărcări elec
trice. mai frecvente în vestul tării si 
zonele de deal și de munte. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat Inten

sificări de scurtă durată (40—50 kilo
metri pe oră) se vor produce îndeo
sebi în zonele de deal și de munte. 
Temperatura în creștere ușoară, la 
sfîrșitul intervalului. Minimele vor fi 
cuprinse între 6 și 16 grade, maximele 
intre 18 și 26 de grade, local mai ri
dicate. Izolat, condiții de grindină. în 
București : Vreme în general insta
bilă, cu cerul temporar noros. Ploi 
sub formă de aversă, însoțite de des
cărcări electrice. Vînt slab pînă la 
moderat. Temperatura în scădere, la 
început, apoi în creștere ușoară.

• Cuibul salamandrelor : DOINA
— 15,30; 20.
• Diavolii din Spartivento : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.15, (la grădină) — 20,30.
• Ziua sacrificiului : BUCEGI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, (la gră
dină) — 20,30.
• Trenul de Benares : EFORIE —
— 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30.
• Evadare din planeta maimuțe
lor : CASA FILMULUI (la sala de 
festivități a clubului Dinamo) — 
16; 18; 20.
• Ministerul groazei — 9,45, Ran
cho Notorious — 11,45, Kinoglaz — 
14; 16,15, Șapte ani de căsnicie — 
18.30; 20,30 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Pinocchio : FERENTARI — 9.30; *
11.30; 13.30.
• Vacanță la Jakobsfeld : FEREN
TAR] — 15,30; 17,45; 20.
• Mușcă și fugi : LIRA — 9; 11,15 
13,30; 15,45; 18; 20, (la grădină) —
20.15.
• Adevăratul curaj î PROGRESUL
— 15,30; 18.
• Beethoven — file de viață : 
PROGRESUL — 20.15.
• Dick Turpin : AURORA — 9; 
11.15; 13,30; 15.45: 18; 20, (la gră
dină) — 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,30; 17,45; 20, (la grădină)
— 20,30.
• Jocul de cărți : COTROCENI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45.
• Cum l-a însurat țarul Petru pe 
prințul Ibrahim : COTROCENI — 
18; 20,15.
• Un orășel în Texas : VOLGA — 
9; 11.15: 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Osinda : POPULAR — 15,45; 
17,45; 20.
• Copil de suflet : VIITORUL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

• Alba ca zăpada șl cei șapte pi
tici : GIULEȘTI — 9; 11; 13,15.
• Astă-seară dansăm în familie : 
CIULEȘTI — 15.30; 17,45; 20.
• Gloria nu cîntă : COSMOS — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Călătorie spre centrul Pămîntu- 
lui : FLACARA — 9,30; 12,30, (la 
grădină) — 20,30.
• Tănase Scatiu : FLACARA — 
16; 19.
• Călătoriile Iul Gulliver : MIO
RIȚA — 9; 11; 13.15; 15,30; 17,45; 
20, GRADINA MOȘILOR — 20,30.
• Oaspeți de seară : MUNCA — 
9.30; 11.30; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Brigada diverse în alertă : PA
CEA — 16; 18; 20.
• Casa păpușilor î GRADINA U- 
NIREA — 20,15.
• Cinci detectivi la miezul nopții : 
GRADINA ARTA — 20,15.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Un fluture pe lampă —
19.30, (sala mică) : Comedie de 
modă veche — 19,30.
• Opera Română : Cavaleria 
Rusticană j Paiațe — 19.
• Teatrul mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Viața e ca un vagon ? 
— 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți —
18.30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală nr. 30, str. Lăptari nr.
25) : Sinziana și Pepelea — 19,30.

rea cu circa 20 de întreprinderi, a- 
cestea livrînd circa 200 de poziții de 
repere. De aceea, s-ar impune ame
najarea la întreprinderea de vagoa
ne din Caracal a unui atelier de pie
se ambutisate și forjate, pentru a se 
confecționa aicj unele piese ce sînt 
acum aduse de la Arad sau din altă 
parte. După cum este necesar să se 
asigure neîntîrziat corelarea produc
ției cu toate sarcinile de desfacere.

Pe ansamblul Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini s-a 
prevăzut ca sarcina de sporire su
plimentară a productivității muncii 
să se realizeze în cea mai mare mă
sură în ultimele luni ale anului. De 
asemenea. în perioada care a trecut 
din acest an, industria constructoare 
de mașini a rămas datoare econo
miei naționale cu anumite produse, 
dintre care : mașini și utilaje tehno
logice pentru industria metalurgică 
și lucrări miniere, excavatoare, va
goane de marfă, armături industriale, 
rulmenți ș.a. Ca atare, nimic nu tre
buie precupețit pentru finalizarea 
neîntîrziată a măsurilor menite să 
asigure ridicarea susținută a produc
tivității muncii, în scopul obținerii 
unor producții tot mai mari și recu

perării restanțelor. Din discuțiile cu 
specialiștii din minister și întreprin
deri a rezultat că asemenea măsuri 
se referă, îndeosebi, la mai buna or
ganizare a muncii (domeniu în care 
trebuie să se asigure, pe de o parte, 
respectarea cu strictețe a numărului 
de personal prevăzut în lucrările de 
fundamentare a sarcinilor suplimen
tare de producție și productivitate si, 
pe de altă parte, raționalizarea per
sonalului TESA și indirect produc
tiv, pentru trecerea unui număr tot 
mai mare de muncitori și specialiști 
în activitatea direct productivă) ; 
perfecționarea unor tehnologii, asi
milarea fabricării noilor produse pc 
tehnologii moderne și ridicarea gra
dului de mecanizare și automatizare 
a producției ; intărirea disciplinei in 
muncă, ridicarea calificării muncito
rilor și specialiștilor. Și. așa cum au 
relevat investigațiile noastre, trebuie 
înlăturate grabnic neajunsurile în 
cooperarea interuzinală — domeniu în 
care programele elaborate trebuie 
riguros traduse in viată.

Corneliu CÂRLAN 
Emllian ROUĂ 
corespondentul „Scinteii"
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DECRET 
pentru aplicarea majorării

DECRET
privind unele măsuri referitoare la încheierea 

actelor juridice cu caracter patrimonial

retribuției personalului muncitor
(Urmare din pag. I)

E. Transporturi 
și telecomunicații

1. Căi ferate
a) Retribuțiile tarifare pentru 

mecanicii de locomotivă-automo- 
tor se majorează între 15,4 la sută 
și 16,4 la sută.

b) Retribuțiile tarifare pentru 
muncitorii calificați și personalul 
operativ se majorează între 16,5 la 
sută și 17,9 la sută.

c) Retribuțiile tarifare pentru 
muncitorii necalificați se majorea
ză între 15,5 la sută și 16,8 la sută.

d) Retribuțiile tarifare pentru 
muncitorii din activitatea de în- 
cărcări-descărcări de vagoane de 
cale ferată și mijloace de trans
port rutier se majorează între 15,2 
la sută și 17,1 la sută.

2. Auto și întreținere drumuri
a) Retribuțiile tarifare pentru 

șoferi se majorează între 15,4 la 
sută și 17,7 la sută.

b) Retribuțiile tarifare pentru 
alți muncitori calificați și personal 
operativ se majorează între 16,6 
la sută și 18,5 la sută.

c) Retribuțiile tarifare pentru 
personalul de la întreținere dru
muri se majorează între 16 la sută 
și 17,3 la sută.

d) Retribuțiile tarifare pentru 
muncitorii necalificați din trans
porturi auto și întreținere drumuri 
se majorează între 15,2 la sută și 
16,8 la sută.

3. Navale
a) Retribuțiile tarifare pentru ' 

personalul navigant, diferențiate 
pe grupe de nave, se majorează 
între 15,4 la sută și 16,4 la sută.

b) Retribuțiile tarifare pentru 
personalul navigant, nediferenția
te pe grupe de nave, se majorează 
între 16 la sută și 16,3 la sută.

c) Retribuțiile tarifare ale do
cherilor și conducătorilor de utila
je din porturi se majorează între 
15 la sută și 18 la sută.

d) Retribuția tarifară pentru ce
lelalte funcții se majorează între 
15,6 la sută și 17,9 la sută.

4. Aeriene
a) Retribuțiile tarifare ale per

sonalului navigant se . majorează 
între 15,4 la sută și 16,4 lă. sută, 
iar indemnizația de zbor se ma
jorează cu 15,7 la sută.

b) Retribuțiile tarifare se majo
rează între 15,4 la sută și 16,4 la 
sută pentru :

— personalul operativ de protec
ție a navigației aeriehe și dirija
re zbor ;

— personalul operativ din ex
ploatare și celelalte categorii de 
personal.

5. Retribuțiile tarifare ale celor
lalte categorii de personal înca
drat pe clase din ramura transpor
turilor și telecomunicațiilor se ma
jorează între 15,4 la sută și 16,4 la 
sută.

" Gospodăria comunală 
și locativă

a) Retribuțiile tarifare pentru 
muncitorii calificați se majorează

t.re 14,8 la sută și 16,6 la sută.
b) Retribuțiile tarifare pentru 

muncitorii necalificați se majorea
ză între 15,2 la sută și 16,8 la sută.

c) Retribuțiile tarifare ale perso
nalului încadrat pe clase se majo
rează între 15,4 la sută și 16,4 la 
sută.

G. Circulația mărfurilor
a) Retribuțiile tarifare ale perso

nalului operativ se majorează în
tre 15,4 la sută și 16,4 la sută.

b) Retribuțiile tarifare pentru 
muncitorii necalificați se majorea
ză între 15,2 la sută și 16,8 la sută.

H. Cercetare științifică, 
inginerie tehnologică 

și proiectare
a) Retribuțiile tarifare pentru 

personalul de specialitate din cer
cetare științifică și inginerie teh
nologică se majorează între 15,4 la 
sută și 16,4 la sută, iar indemni
zațiile de conducere între 15,1 la 
sută și 16 la sută.

b) Retribuțiile tarifare pentru 
personalul de specialitate din pro
iectare se majorează între 15,4 la 
sută și 16,4 la sută, iar indemni
zațiile de conducere între 15,2 la 
sută și 15,8 la sută.

Colectivele de oameni ai muncii 
din industria județului GALAȚI au 
realizat principalii indicatori ai pla
nului pe primul semestru al acestui 
an înainte de termen, succes care le 
permite să obțină pînă la finele lunii 
iunie o producție globală suplimen
tară în valoare de 330 milioane lei. 
în telegrama adresată, cu acest prilej, 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de comitetul județean de 
partid se subliniază că sporul valoric 
înregistrat la producția-marfă se re
găsește în 69 000 tone cocs metalur
gic, 23 300 tone fontă brută, 10 500 
tone oțel. 42 000 tone laminate, 4 000 
tone tablă și bandă laminată la rece, 
6 300 tone tablă zincată. piese de 
schimb pentru utilaje siderurgice și 
utilaje agricole în valoare de 40 mi
lioane lei, 67 000 mp țesături, mobi
lier din lemn însumînd 5,2 milioane 
lei și alte cantități importante de pro
duse industriale și alimentare.

I. învățămînt
a) Retribuțiile tarifare ale cadre

lor didactice din învățămîntul pre
școlar, primar, gimnazial, liceal, 
profesional și tehnic se majorează 
între 15,4 la sută și 16,4 la sută, 
iar indemnizațiile de conducere în
tre 15 la sută și 16,2 la sută.

b) Retribuțiile tarifare ale cadre
lor didactice din învățămîntul su
perior se majorează între 15,4 la 
sută și 16,4 la sută, iar indemniza
țiile de conducere între 15,1 la 
sută și 15,7 la sută.

J. Ocrotirea sănătății
Retribuțiile tarifare ale persona

lului medico-sanitar se majorează 
între 15,4 la sută și 16,4 la sută, iar 
indemnizațiile de conducere între 
15,2 la sută și 16,1 la sută.

K. Cultură, artă, presă, 
edituri, cinematografie

și radioteleviziune
a) Retribuțiile tarifare ale perso

nalului din aceste domenii se ma
jorează între 15,4 la sută și 16,4 la 
sută, iar indemnizațiile de condu
cere între 15,1 la sută și 16,2 la 
sută.

b) Retribuțiile tarifare pentru 
muncitorii și personalul operativ 
se majorează între 15,4 la sută și 
17,9 la sută.

c) Retribuțiile tarifare pentru 
muncitorii de întreținere din uni
tățile sectorului social-cultural se 
majorează între 16,8 la sută și 17,8 
la sută.

L. Administrația de stat
Retribuțiile tarifare ale perso

nalului tehnic, economic, de altă 
specialitate, administrativ, de de
servire și de pază se majorează 
între 15,4 la sută și 16,4 la sută.

(2) Retribuțiile tarifare pentru 
toate categoriile de personal din 
ramurile și domeniile de activitate

Ramura și subramura Clasa de retribuire

Maistru
— Mine subteran A 27—33
— Mine subteran B 25—31
— Mine subteran C 24—30.
—; Mine subteran D 23—29
— Metalurgie fețoasă A 22L—29___
— Metalurgie feroasă B 22—28
— Metalurgie neferoasă 22—28
— Construcții mașini Ao și A 21—27
— Construcții-montaj A 21—27
— Construcții-montaj B 20—26
— Construcții mașini B 20—26
— Prefabricate pentru construcții 20—26
— Chimie Ao și A 20—26
— Poligrafie Ao și A 20—26
— Poligrafie Bo și B 19—25
— Ciment 19—25
— Textile 18—24
— Chimie B (zahăr, ulei) 18—24

Maistru principal
— Construcții montaj A 22—28
— Ciment 21—27
— Chimie B (zahăr, ulei) 20—26

Subinginer (conductor arhitect) Subinginer Subinginer

— Mine subteran A 26—32
principal

28—34
— Mine subteran B 24—30 26—32
— Grupa I de ramuri 23—29 25—31
— Grupa II de ramuri 22—28 24—30
— Grupa III de ramuri 20—26 22—28
— Grupa IV de ramuri 19—25 21—27
— Grupa V de ramuri 18—24 20—26
— Grupa VI de ramuri 17—23 19—25
— Grupa VII de ramuri 16—22 18—24
— Construcții-montaj A*) 20—26 22—28
— Construcții-montaj B 19—25 21—27
— Agricultură 19—25 21—27
— Silvicultură 18—24 20—26
— Unități de proiectare 20—26 22—28

Inginer
— Mine subteran A 28—34
— Mine subteran B 26—32

1 — Metalurgie feroasă A 24—30
— Construcții-montaj A*) 22—28

*) Se aplică la șantierele unde maiștrii sînt retribuiți cu nivelul
construcții A, construcții mașini A.

Inginer principal
— Grupa II de ramuri 26—33

Economist
— Grupa I și II de ramuri 22—28

Economist principal
— Grupa I și II de ramuri 24—31

Art. 8. — (1) Avînd în vedere 
că maiștrii participă direct, alături 
de muncitori, la procesul de pro
ducție, se trec în categoria persona
lului tehnic productiv.

(2) Maiștrii vor lucra în acord 
global în toate cazurile în care

au Îndeplinit planul semestrial
Oamenii muncii din industria ju

dețului SIBIU — români, germani, 
maghiari — raportează îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe primul semestru 
al acestui an. Avansul cîștigat — se 
spune în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de Comitetul județean Sibiu al P.C.R. 
— ne va permite să obținem peste 
plan o producție industrială de peste 
330 milioane lei, materializată în 261 
tone oțel aliat, 36 tone mașini și u- 
tilaje pentru industria lemnului, 337 
autobasculante, 151 000 mp țesături 
textile, 2 400 mc produse prefabrica
te din beton armat, produse ale in
dustriei electrotehnice în valoare de 
3.5 milioane lei și altele.

în ziua de 27 iunie, industria ju
dețului TIMIȘ a îndeplinit integral 
prevederile planului semestrial, se 
spune în telegrama adresată C.C. al 

sînt cuprinse în anexele 1—6 la 
prezentul decret, care înlocuiesc 
anexele I, IV—VIII din Legea nr. 
57/1974.

Art. 6. — (1) Majorarea retri
buției se aplică, la aceeași dată, 
întregului personal muncitor al 
unei unități — întreprindere, cen
trală, instituție, fabrică, uzină, ex
ploatare, șantier de construcții, 
fermă agricolă, centru de cerce
tare, de proiectare, de calcul și al
tele similare, inclusiv subunitățile 
acestora — potrivit ramurii în 
care se încadrează activitatea de 
bază a acesteia, indiferent de or
ganul central sau local căruia îi 
este subordonată.

(2) La combinatele siderurgice 
și chimice majorarea retribuției 
se aplică la aceeași dată pentru 
toate unitățile componente ale a- 
cestora.

(3) Personalul care execută lu
crări miniere de prospecțiuni și 
explorări geologice și își desfășoa
ră activitatea în zonele de lucru 
ale unităților miniere, beneficiază 
de majorare odată cu ramura mi
nieră.

(4) La unitățile cu profil mixt 
majorarea se aplică întregului 
personal odată cu ramura în care 
se încadrează activitatea prepon
derentă. La unitățile de cercetare, 
proiectare și producție, la care 
activitatea de producție este pre
ponderentă, majorarea retribuției 
se aplică numai pentru această 
activitate odată cu ramura în care 
se încadrează.

Art. 7. — (1) Odată cu aplicarea 
majorării în ramura respectivă, re
tribuția tarifară a maistrului, a 
subinginerului și a subinginerului 
principal se majorează cu 1-2 clase.

(2) De asemenea, se majorează 
cu 1 clasă retribuția inginerului și 
a economistului din unele ramuri.

(3) Clasele de retribuire majorate 
ale maistrului, subinginerului, in
ginerului și economistului sînt ur
mătoarele, modificîndu-se în mod 
corespunzător prevederile anexei II 
din Legea nr. 57/1974 : 

muncitorii lucrează în acord și vor 
primi retribuția în aceeași propor
ție cu gradul de îndeplinire a re
tribuțiilor tarifare ale muncitorilor 
din formația condusă, corespunză
tor timpului lucrat în cadrul pro
gramului de muncă aprobat. Adao

P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de comitetul județean de partid. Pe 
baza avansului de timp cîștigat, in
dustria județului va realiza, pînă la 
finele lunii iunie, o producție supli
mentară în valoare de aproape 450 
milioane lei, concretizată în 40 mii 
tone țiței, 150 tone tablă subțire, pro
duse ale industriei electrotehnice în 
valoare de 45 milioane lei, motoare 
electrice însumînd 105 MW, produse 
ale industriei electronice, totalizînd 
16 milioane lei, 200 tone detergenți, 
însemnate cantități de materiale de 
construcții și alte produse.

într-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de Comitetul județean VRANCEA al 
P.C.R. se arată că oamenii muncii 
din industria județului au reușit să 
îndeplinească înainte de termen sar
cinile pe primul semestru al anului, 

sul de acord global cuvenit mais
trului se acordă integral cu condi
ția realizării sarcinilor de produc
ție contractate, precum și a sarcini
lor ce îi revin în calitate de condu
cător al formației.

Art. 9. — De la data majorării 
retribuției forma principală de re
tribuire este acordul global. Se vor 
putea aplica și următoarele forme 
de retribuire : acord direct, acord 
indirect, în regie sau după timp, 
remiză, cote procentuale sau tarife, 
vărsăminte în cote fixe sau sume 
antecalculate și pe bază de contract.

Art. 10. — De la data majorării 
retribuției se majorează și unele 
indemnizații și sume fixe ce se 
acordă, potrivit legii, unor catego
rii de personal, după cum urmează:

a) Fondul de premiere, prevăzut 
la art. 102, alin. 2, lit. a din Legea 
nr. 57/1974, se va constitui în limi
ta a 1,50 lei/tona de mărfuri ope
rată.

b) Indemnizația lunară din 
partea statului, prevăzută de art. 
187, alin. 5 din Legea nr. 57/1974, 
va fi de 370—470 lei pentru pre
ședinți și de 190—230 lei pentru 
vicepreședinți scoși din producție, 
șefi de fermă și șefi de brigadă.

c) Indemnizațiile fixe ce se sta
bilesc potrivit art. 199, alin. (2) din 
Legea nr. 57/1974, vor fi de pînă 
la 790 lei lunar pentru responsabi
lul agenției C.E.C. și de pînă la 
485 lei lunar pentru îngrijitorii de 
la unele unități la care nu se jus
tifică programul integral de 
muncă.

d) Indemnizațiile de conducere 
din anexa nr. 4 la Decretul nr. 
231/1974 privind paza bunurilor vor 
fi stabilite în cuantumul corespun
zător indemnizațiilor pe tipuri, 
prevăzut în prezentul decret.

Art. 11. — Sporurile pentru 
muncă în condițiile deosebite și 
sporurile de șantiere prevăzute la 
art. 68 și 69 din Legea nr. 57/1974, 
și care au fost în cea mai mare 
parte incluse în retribuție prin ma
jorarea mai accentuată a retribu
țiilor în unele ramuri care au con
diții de muncă și complexitate deo
sebită, se vor acorda, pînă la mo
dificarea Legii retribuirii, in cițan- 
tumul net primit .pînă la 1 iu
lie 1977.

Art. 12. — în perioada 1 iulie — 
1 septembrie 1977 beneficiarii de 
alocație de stat pentru copii își 
mențin acest drept, chiar dacă prin 
majorarea retribuției depășesc pla
foanele de venituri prevăzute de 
reglementările în vigoare, atît timp 
cît nu li se schimbă condițiile pe 
.baza cărora le-a fost acordat.

Art. 13. — (1) Consiliul de Mi
niștri, împreună cu ministerele, ce
lelalte organe centrale și consiliile 
populare județene și al municipiu
lui București, va întocmi progra
me de măsuri pentru mobilizarea 
tuturor colectivelor din întreprin
derile și centralele în care se apli
că majorarea retribuțiilor, în ve
derea creșterii suplimentare a pro
ducției și productivității muncii, 
reducerii peste pian a cheltuielilor 
de producție și de circulație, ex
tinderii acordului global, sporirii 
eficienței întregii activități econo
mice și, pe această bază, asigura
rea condițiilor pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai al oa
menilor muncii.

(2) Pe baza prevederilor prezen
tului decret Comitetul de Stat al 
Planificării și Ministerul Finanțe
lor vor prezenta propuneri cu pri
vire la modificările ce urmează să 
se facă în planurile de muncă și 
retribuire, în volumul și structura 
bugetului de stat și în ceilalți in
dicatori economici și financiari ai 
ministerelor, celorlalte organe cen
trale și consiliilor populare jude
țene și al municipiului București.

NOTĂ
Anexele 1—6 la prezentul 

decret, care înlocuiesc anexele 
I, IV—VIII din Legea retribuirii 
după cantitatea și calitatea 
muncii nr. 57/1974, se publicâ ir. 
Buletinul Oficial al Republicii 
Socialiste România și în colec
ția de broșuri legislative.

realizînd peste plan o producție glo
bală industrială în valoare de 60 mi
lioane lei, concretizată în impor
tante cantități de produse de meca
nică fină, mobilă, materiale de con
strucții, confecții-textile și produse 
pentru industria alimentară.

Și oamenii muncii din județul VÎL- 
CEA au reușit să realizeze planul Ia 
producția globală pe primul semes
tru al acestui an, obținînd o produc
ție suplimentară de 71 milioane lei. 
în telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
Comitetul județean Vîlcea al P.C.R. 
se arată că economia națională a pri
mit astfel peste plan, din partea in
dustriei vîlcene, 41 000 MWh energie 
electrică, 5 000 tone sodă caustică, 
4 000 tone calcar, 1 600 tone cărbune, 
180 tone mase plastice, însemnate 
cantități de alte produse.

de către personalul din organele centrale și locale 
de stat și obștești, precum și din alte instituții de stat

Potrivit principiilor legalității, 
ale eticii și echității socialiste, per
sonalul din organele și instituțiile 
de stat și obștești trebuie să dea 
dovadă de o înaltă ținută morală, 
să rezolve în mod principial toate 
cererile din competența sa, cu res
pectarea strictă a legilor, a drep
turilor și intereselor legitime ale 
cetățenilor, fără să dobîndească 
din aceasta, într-o formă sau alta, 
vreun avantaj material, în afara 
retribuției ce i se cuvine.

în vederea ridicării autorității și 
prestigiului personalului din orga
nele și instituțiile de stat și ob
ștești, precum și a prevenirii ori
cărei suspiciuni în legătură cu 
activitatea acestuia,

Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România decretează:

Art. 1. — Personalul din orga
nele centrale și locale de stat 
și obștești, precum și din alte 
instituții de stat, prevăzut în pre
zentul decret, poate cumpăra bu
nuri de valoare numai de la uni
tățile socialiste de stat sau coope
ratiste.

Art. 2. — Se interzice dobîndi- 
rea de la persoane fizice — prin 
acte de cumpărare, donație sau

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a adresat o tele
gramă de felicitare ministrului afa
cerilor externe al Republicii Sey
chelles, Guy Sinon, cu prilejul 
primei aniversări a proclamării in
dependenței de stat.

' ★
în legătură cu apropiata prezentare 

a scrisorilor de acreditare, George 
Macovescu. ministrul afacerilor ex
terne. a primit luni după-amiază pe 
lila Salifou. noul ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republicii 
Niger în Republica Socialistă Româ
nia. care a sosit duminică în Capitală.

★
Ambasadorul Belgiei la București, 

Jacques Graeffe, a oferit, luni, o 
recepție cu prilejul încheierii-, misiu
nii sale in tara noastră.

Au participat ■ Vasile Gliga. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai altor ministere și in
stituții centrale, oameni de cultură 
si artă, ziariști.
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REVISTA COMPETIȚIILOR

0 săptămină sub semnul atletismului
La seniori

• Un rezultat care dezamăgește și cîteva din cauzele lui
La juniori

• O evoluție care dă speranțe și cîteva învățăminte

Canoiștii și caiaciștii noștri înre
gistrează noi succese la regatele in
ternaționale premergătoare campio
natelor mondiale. La „Regata Bu
dapesta" s-a distins echipajul Mun- 
teana-Marcov, ciștigător in probele 
de canoe pe distantele de 500 m și 
1 000 m, în timp ce în cadrul „Re
gatei Belgrad", printre cele zece vic
torii ale reprezentanților români, re
marcăm pe cele dobindite de cano- 
istul Lipat Varabiev la 500 m și 
1 000 m.

într-un sport care ne-a atras mai 
rar atenția in ultimii ani, semnalăm 
progresul tinerelor jucătoare de tenis 
de masă — care s-au clasat pe locul 
intîi la întrecerile „Tinerelor spe
ranțe" de la Vama, atit pe echipe, 
cit și la individual prin Ferenczi Eva. 
Să fie acesta un semn de bun augur 
într-o ramură căreia i se recunoaște 
în prezent o importantă internațio
nală mai largă, fiind inclusă în rin- 
durile sporturilor cu caracter de
monstrativ la viitoarele Jocuri Olim
pice.

Dacă o parte dintre atletele noastre 
fruntașe dovedesc o creștere de for
mă și de rezultate in preajma semi
finalelor „Cupei Europei" pe echi
pe — programată la București, în 17 
iulie — in schimb, atleții ne obligă 
la constatări neplăcute după meciul 
România—Franța (97—125). Fără ca 
adversarii să se fi prezentat la Bucu
rești de pe poziții foarte valoroase, 
echipa noastră masculină a pierdut 
majoritatea celor 21 de probe, une
ori din cauza greșelilor tactice, alte
ori pentru că n-a fost în stare să 
confirme in condițiile concursului 
oficial unele rezultate promițătoare; 
in general însă, s-o spunem deschis, 
motivul principal al contraperfor- 
manței rămîne calitatea sub cerințe 
a reprezentării atletismului masculin 
la întrecerile internaționale.

Sigur, federația de specialitate, 
tehnicienii si înșiși atleții sint da
tori să pregătească cu mai multă 
responsabilitate performanta, sporind, 
în măsură considerabilă, după cum 
rezultă din concluzii foarte ferme, 
volumul de lucru și intensitatea an
trenamentelor. totuși rezolvarea in 
perspectivă a problemei atletismului 
nostru masculin ține de abordarea 
serioasă, cu răspundere a selecției si 
promovării pe diferitele lor trepte, 
în acest sens, de o importantă cu 
totul specială ni s-au părut cam
pionatele juniorilor III si IV — des
fășurate pe stadionul Republicii in 
diminețile zilelor meciului România— 
Franța. Buna organizare din partea 
federației și a Școlii sportive de 

schimb — de imobile, autoturisme, 
obiecte de artă, mobilier, bijuterii 
sau alte bunuri de asemenea va
loare, de către următoarele cate
gorii de personal :

a) personalul de conducere, de 
execuție tehnic, economic, de altă 
specialitate și administrativ din 
ministere și celelalte organe cen
trale de stat, precum și din or
ganele locale ale administrației de 
stat și organele de specialitate ale 
acestora ;

b) activiștii organizațiilor poli
tice, de masă și obștești ;

c) personalul de conducere, de 
specialitate, de execuție și auxi
liar din unitățile de justiție, pro
curatură, arbitraj și notariate de 
stat;

d) cadrele militare și civile din 
Ministerul Apărării Naționale și 
Ministerul de Interne, cu excepția 
personalului civil de deservire ;

e) personalul de conducere din 
unitățile de învățămînt și ocrotirea 
sănătății ;

f) personalul de conducere și de 
specialitate al Direcției patrimo
niului cultural național, al oficiilor 
pentru patrimoniul cultural națio
nal, precum și al muzeelor de artă.

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

★
în cadrul programului de schim

buri culturale dintre România si Sta
tele Unite ale Americii. luni s-a des
chis la Sala sporturilor din Cluj-Na- 
poea expoziția „Agricultura S.U.A. — 
azi". Au fost de fată reprezentanți ai 
Ministerului Agriculturii si Indus
triei Alimentare, ai Academiei de 
științe agricole și silvice, reprezen
tanți ai organelor locale de stat, ca
dre didactice universitare, specialiști 
din agricultura județului Cluj.

A fost prezent Harry G. Barnes jr., 
ambasadorul S.U.A. la București.

Expoziția înfățișează unele dintre 
cele mai noi tehnici si tehnologii fo
losite în S.U.A. în pregătirea solului, 
irigații, strîngerea. și depozitarea re
coltei. creșterea animalelor, precum 
si aspecte ale folosirii sateliților ar
tificiali în agricultură.

★
Luni au început la cinematograful 

atletism, cauzată de 
a respectivelor or- 
oonducerilor unită- 
scolar : in al doilea

atletism București a creat condiții 
favorabile unei largi treceri in re
vistă. 670 de fete (13—14 ani) și 
băieți (14—15), adică un eșalon cît 
se poate de reprezentativ pentru 
ceea ce va putea produce atletismul 
românesc în viitorii ani. A fost o a- 
devărată plăcere să observi că, în 
multe locuri din tară, dă roade ex
celente munca entuziastă a profeso
rilor si antrenorilor — fetițe cu ap
titudini vădite pentru atletism, băieți 
puternici si agili, prezentînd semne 
ale posibililor campioni de mîine.

Ce ne spune insă și critica 
acestui concurs, cu referire la nea
junsurile organizatorice și metodice, 
neajunsuri care frinează selecția și 
afirmarea talentelor ? Iată, de pildă, 
în privința aspectului cantitativ : nu 
mai puțin de zece județe n-au avut 
nici un concurent la aceste finale ale 
viitorului — o enormă pată albă pe 
harta selecției în 
lipsa 
gane 
tilor 
rind.
toamna trecută o selecție pe plan na
țional a relevat peste 2 000 de elevi 
si eleve cu aptitudini, nici o unitate 
din județe n-a prezentat formații 
complete, nici chiar unitatea specia
lizată din Cimpulung. Și aceasta in 
condițiile în care campionatele nu 
aveau restricții ca număr de partici
pant! sau in privința rezultatelor 
prealabile ! I-am căutat în tribunele 
stadionului Republicii pe conducăto
rii diferitelor consilii județene de e- 
ducatie fizică si sport, cum am în
cercat să-i aflu pe delegații autori
zați ai M.E.I., ai Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor sau ai 
Centrului de cercetări al C.N.E.F.S. 
la această manifestare de bilanț na-

de interes 
locale si a 

de atletism 
deși nu mai departe decît in

ÎN ClTEVA RÎNDURI
COPENHAGA 27 (Agerpres). — Te

leviziunea daneză a transmis filmul 
româno-american „Nadia — gimnas
tică și amuzament", care a primit 
aprecieri elogioase din partea specia
liștilor și a publicului din Danemarca.

• La Belo Horizonte, în fața a circa 
100 000 de spectatori, s-a jucat meciul 
de fotbal dintre selecționatele Bra
ziliei si Iugoslaviei. Scor final: 0—0.

• Peste 50 000 de spectatori au a- 
sistat pe stadionul Boca Juniors din 
Buenos Aires la partida de fotbal

Art. 3. — Se interzice încheierea 
de acte de vînzare-cumpărare sau 
de orice alte acte juridice cu ca
racter patrimonial, indiferent de 
natura sau valoarea bunului, de 
către personalul din Ministerul de 
Interne, unitățile de justiție, procu
ratură, arbitraj sau notariate de 
stat, membrii comisiilor de jude
cată și ai altor organe jurisdicțio- 
nale, cu persoanele care au adresat 
cereri acestor organe, sînt în curs 
de urmărire penală sau judecată 
ori ale căror bunuri formează 
obiectul executării silite.

Art. 4. — Prevederile prezentu
lui decret se aplică și în cazul în 
care parte în actul juridic este 
soțul sau soția persoanelor prevă
zute la art. 2 și 3.

Art. 5. — Sînt exceptate de la 
prevederile prezentului decret ac
tele de cumpărare, donație ori 
schimb de bunuri încheiate între 
rude pînă la gradul III inclusiv.

Art. 6. — Actele juridice înche
iate cu încălcarea prevederilor art. 
2, 3 și 4 sînt nule de drept.

Art. 7. — Nerespectarea dispozi
țiilor din prezentul decret atrage, 
după caz, răspunderea penală, dis
ciplinară sau civilă.

„Eforie" din Capitală, cu filmul ar
tistic „Trenul din Benares". „Zilele 
filmului indian".

La spectacolul de gală au vorbit 
Dumitru Fernoagă, directorul Casei 
de filme nr. 5, și V. S. Katara, di
rector general în Ministerul Infor
mațiilor și director al Departamen
tului cinematografiei indiene ; au 
participat R. Dima, secretar de stat 
Ia Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, Asociației cineaștilor, 
oameni de artă și cultură. Au fost 
de față S. L. Kaul, ambasadorul In
diei la București, și membri ai am
basadei. De asemenea, au participat 
șefi de misiuni diplomatice acreditați 
la București, alți membri ai corpului 
diplomatic.

.'.Zilele filmului indian" se vor mai 
desfășura la Oluj-Napoca (30 iunie — 
5 iulie) și Oradea (6—11 iulie).

(Agerpres)

Posibil să fi fost de 
întreceri, dar nu i-am 
toate strădaniile. Oricum, 

! prezente sînt de primă im- 
ci analiza rezultatelor de 

i ale campionatelor din par-

țional. 1 
față la 
găsit, cu 
nu aceste 
portantă.
ansamblu 
tea fiecărui organ sau instituție cu 
atribuții in atletismul școlar, socoti
rea „bob cu bob" atît a particiipanți- 
lor la întreceri, cit mai ales dezvă
luirea cauzelor absentelor masive din 
rindu.1 celor peste 2 000 de elevi se
lectați în toamna trecută. Și a- 
ceasta. pe plan national, la federație 
si organele centrale cu atribuții, pe 
plan local, de către fiecare consiliu 
județean de sport. Profesorul Ga
briel Bădescu afirma, ne bună drep
tate credem, că astăzi neajunsul 
principal nu-1 constituie numai se
lecția ..©rimară", ci adevărata selec
ție, de calitate, ea cerind conduceri
lor unităților specializate in atletism, 
consiliilor locale de sport si inspecto
ratelor județene de învătămint ur
mărirea riguroasă a instruirii si pro
movării fiecărui școlar deja detectat, 
o muncă ordonată si metodică desfă
șurată fără Încetare de toți aceia cu 
responsabilități in domeniul atletis
mului.

Campioana la rugbi — o cunoșteam 
dinaintea ultimei etape — este, pen
tru a zecea oară în existenta ei, e- 
chipa clubului Steaua. Robustă și 
bine instruită (antrenor Petre Cos- 
mănescu), această formație are și 
meritul de a fi dat în mod constant 
numeroși jucători de valoare lotului 
reprezentativ al tării. Ultima etapă 
a însemnat și prima înfrîngere a 
proaspeților campioni, dar aceasta o 
interpretăm mai mult ca o manifes
tare de ambiție sportivă a rivalilor 
de la Dinamo, ca un semn că în vii
toarea ediție a campionatului, alte 
echipe fruntașe din București — 
R.C. Grivita roșie, cu productiva pe
pinieră de la Școala sportivă Loco
motiva sau din județe — Farul, Poli- 
tehnica-Timișoara, Rulmentul Bîrlad, 
Știința Petroșani și altele — se vor 
angaja de la bun început la lupta 
pentru titlu și locurile de onoare ale 
clasamentului într-un sport ce mani
festă vigoare si capacitate de a se 
exprima la înalt nivel.

Va ier iu MIRONESCU

dintre reprezentativele Argentinei și 
Franței, partidă încheiată cu un 
alb (0—0).

scor

Spaniei" la fotbal a 
echipa Betis Sevilla, 
finală, cu scorul general

fost 
care

• „Cupa 
cucerită de 
a învins in 
de 8—7. formația Atletico Bilbao.
La sfîrșitul timpului regulamentar de 
joc scorul a fost de 1—1. iar după 
prelungiri egalitatea s-a menținut 
(2—2), victoria ^echipei Betis Sevilla 
fiind decisă în urma executării lo
viturilor de la 11 m.
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Lucrările întilnirii pregătitoare 
a reuniunii general-europene

BELGRAD 27 — Trimisul special 
Agerpres transmite : într-un spirit 
constructiv, de lucru, la Belgrad au 
continuat, luni, lucrările întilnirii 
pregătitoare a reuniunii general-eu
ropene, programată pentru toamna a- 
cestui an în capitala iugoslavă. Dez
baterile s-au axat pe problemp pri
vind elaborarea ordinii de zi. pe 
baza propunerilor si sugestiilor pre
zentate pină acum, precum și pe 
unele aspecte organizatorice legate 
de desfășurarea acesteia.

întruniți în ședință plenară, parti- 
cipanții au hotărit crearea unui grup 
de lucru însărcinat cu redactarea pro
iectului ordinii de zi a reuniunii din 
toamnă. Acest organ de redactare 
este creat conform regulilor de lucru 
ale Conferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa, urmind ca la 
activitatea lui să participe toate dele
gațiile în condiții de deplină egalita
te. iar ședințele să fie conduse prin 
rotație de reprezentanții fiecărei țări.

Paralel cu activitatea acestui organ 
de redactare, continuă să se desfă
șoare ședințele plenare ale șefilor de

In favoarea unei cooperări echitabile intre țările
industrializate și cele in curs de dezvoltare 

Declarația președintelui Venezuelei
CARACAS 27 (Agerpres). — îna

intea plecării sale într-o vizită ofi
cială la Washington, șeful statului 
venezuelean, Carlos Andres Perez, a 
declarat că între Venezuela și S.U.A. 
există numeroase convergențe, dar și 
unele dezacorduri. Deosebirile de 
vederi, a arătat el, se referă, în ge
neral, la domeniul economic și, in 
special, la modul de înțelegere a 
conceptului noii ordini economice 
internaționale, care, pentru șeful

Plenara C.C. al P.C. 
din Spania

MADRID 27 (Agerpres). — La Ma
drid au luat sfîrșit. duminică seara, 
lucrările plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Spa
nia. Principalele puncte de pe ordinea 
de zi a plenarei au fost examinarea 
rezultatelor alegerilor generale de la 
15 iunie și pregătirea Congresului 
P.C.S.. care urmează să aibă loc in 
toamna acestui an.

Pregătiri în vederea 
alegerilor 

prezidențiale din India
DELHI 27 (Agerpres). — Alegerile 

prezidențiale din India vor avea loc 
la 6 august anul acesta — s-a anun
țat oficial, luni, la Delhi. Comisia 
constituită în vederea alegerilor a 
precizat că ultimul termen pentru de
punerea candidaturilor va fi 18 iulie. 
Funcția de președinte al Indiei este 
vacantă din luna februarie, de la de
cesul președintelui Aii Ahmed, inte
rimatul fiind asigurat de vicepre
ședintele țării, Bassappa Dhanappa 
Jatti.

Colegiul electoral pentru alegerile 
prezidențiale indiene este format din 
membri ai celor două camere ale par
lamentului ales și din membri aleși 
ai Adunărilor legislative ale statelor. 

EVOLUȚII SI TENDINȚE SEMNIFICATIVE PE ARENA CONTEMPORANEITĂȚII
_________________ •______ -_______________________ •______________________________________ _______ . _________________________________ ■

Dispariția S. E.A. T. 0. -ilustrare concludentă 
a anacronismului blocurilor militare

delegații pentru a ti examinate pro
blemele legate de elaborarea ordinii 
de zi a reuniunii propriu-zise.

★
PRAGA 27 (Agerpres). — Minis

trul afacerilor externe al R. S. Ceho
slovace, Bohuslav Chnoupek, a făcut 
o declarație în care, după cum infor
mează agenția C.T.K., a subliniat că 
în centrul atenției politicii europene 
și mondiale continuă să se afle rea
lizarea Actului final al Conferinței 
de la Helsinki. Dorim ca întîlnirea 
de la Belgrad — a relevat el — să 
constituie o continuare de bun augur 
a procesului de destindere din Eu
ropa. marcat de Conferința de la 
Helsinki, o contribuție de seamă la 
consolidarea păcii în Europa. „Ceho
slovacia este interesată, în primul 
rînd, in continua adincire a impor
tanței și eficienței principiilor pe 
care statele participante la Conferin
ța de la Helsinki s-au obligat să le 
respecte în relațiile reciproce și care 
reprezintă fundamentul politic al 
Actului final'* — a arătat ministrul 
de externe.

statului venezuelean, trebuie să im
plice instaurarea unor schimburi jus
te și echitabile de capitaluri și teh
nologii intre statele industrializate și 
cele în curs de dezvoltare. De ase
menea, Perez a insistat asupra im
portanței unei noi diviziuni interna
ționale a munții, care să permită ță
rilor in curs de dezvoltare să reducă 
marele handicap ce le desparte, in 
prezent, de statele industrializate.

agențiile de presă transmit:
Noi provocări ale regimu

lui de la Seul. Agen*ia AC-TC- 
informează că. în noaptea de 25 iunie, 
trupe sud-coreene au deschis focul a- 
supra porțiunii R.P.D. Coreene din 
zona demilitarizată, în sectorul răsă
ritean. Noua provocare militară a re- 
gimului-marionetă de la Seul urmă
rește adîncirea tensiunii și justifica
rea propagandei oficiale despre pre
tinsa „amenințare de agresiune asu
pra Sudului", pentru a determina 
menținerea pe timp nelimitat a tru
pelor americane în Coreea de sud — 
relevă agenția A.C.T.C.

Vizită. La invitația Guvernului 
R.P.D. Coreene, la Phenian a sosit, 
intr-o vizită oficială de prietenie. Emil 
Wojtaszek, ministrul de externe al 
Poloniei. După cum informează a- 
genția P.A.P.. in cadrul convorbirilor 
pe care oaspetele polonez le-a început 
cu ministrul de externe al R.P.D. Co
reene. Hă Dam. sînt examinate pro
bleme ale dezvoltării relațiilor bilate
rale, acordindu-se o atentie deosebi
tă contactelor economice dintre cele 
două țări.

împotriva alegerilor an
ticipate. Prem‘eru' James Calla
ghan și-a reafirmat hotărîrea de a 
nu organiza alegeri generale antici
pate. O consultare electorală înain
te de cel puțin 18 luni este exclusă -*■ 
a precizat el.

Vizita delegației Frontului Unității Socialiste 
in Marea Britanie

LONDRA 27 (Agerpres). — Luni, 
delegația Frontului Unității Socialiste 
condusă de tovarășul Paul Niculescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. membru al 
Consiliului Național al F.U.S.. vice- 
prim-ministru al guvernului, care, la 
invitația Partidului Conservator, face 
o vizită în Marea Britanie. a avut o 
intilnire cu Margaret Thatcher, lide
rul Partidului Conservator.

Cu acest prilej, a fost transmis un 
salut călduros si cele mai bune urări 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, pre
ședintele Frontului Unității Socialis
te. și a tovarășei Elena Ceaușescu.

Mulțumind. Margaret Thatcher a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un cald salut si urări de

Manifestări consacrate centenarului 
Independenței de stat a României

în cadrul manifestărilor din Franța 
consacrate centenarului Independen
ței de stat a României, la Paris a 
avut loc, Sub patronajul lui Louis de 
Guiringaud, ministrul afacerilor ex
terne. și Alice Saunier-Seite. secre
tar de stat pentru universități, ver
nisajul unei reprezentative expoziții 
de artă populară românească realiza
tă de Muzeul Omului din Paris și 
Muzeul de Artă populară al Repu
blicii Socialiste România.

La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai principalelor instituții 
cultural-științifice franceze, șefi ai 
misiunilor diplomatice, un numeros 
public. A fost prezent Corneliu Mă- 
nescu, ambasadorul României la 
Paris.

In orașul algerian Oran a avut loc 
vernisajul expoziției „Centenarul 
Independenței de stat a României".

La Milano s_au incheiat lu
crările Conferinței naționale a fe
meilor membre ale Partidului Co
munist Italian. Participantele la con
ferință au dezbătut probleme ale lup
tei comuniștilor pentru depășirea cri
zei economice, pentru dobîndirea ega
lității depline în drepturi. în cadrul 
dezbaterilor s-a subliniat rolul mar
cant al femeilor membre ale P.C.l. 
în viața politică a țării.

PrimÎFO. Ministrul de externe 
al R. P. Chineze, Huan Hua, a pri
mit, luni, o delegație palestineană 
condusă de Abou Jihad, membru al 
conducerii Mișcării de Eliberare Na
țională a Palestinei (Al Fatah), afla
tă, la Pekin, într-o vizită de priete
nie la invitația guvernului chinez, in
formează agenția China Nouă.

Program comun de cerce
tări. Patru state industrializate occi
dentale— Elveția. Marea Britanie. 
S.U.A. și Suedia — au hotărit să 
realizeze un program comun de cer
cetări. de trei ani. pe teme privind 
conservarea “nergiei. Potrivit Agen
ției Internationale pentru Energie, 
costul programului se ridică la 1.2 
miliarde dolari.

Relații diplomatice. Intre 
Burundi și Bahrein au fost stabilite 
relații diplomatice la nivel de amba
sadă.

sănătate si succes. în cursul întreve
derii. a fost exprimată dorința de a 
se dezvolta ne multiple planuri rela
țiile dintre România si Marea Brita
nie. dintre F.U.S. și Partidul Conser
vator. Totodată, a avut loc un schimb 
de păreri în probleme actuale ale 
politicii internaționale.

La intilnire au fost prezenți tova
rășii Ion Cumpănașu. membru su
pleant al C.C. al P.C.R.. membru al 
Consiliului Național al F.U.S., direc
tor general al Agerpres. Maria Gro
za, membru al Consiliului Na
țional al F.U.S., deputat în M.A.N., 
precum și Pretor Popa, amba
sadorul României la Londra. Au 
participat baroneasa Elles. pre
ședinta Departamentului internatio
nal al Partidului Conservator. Peter 
Blaker. vicepreședinte al Comitetu
lui parlamentar pentru relații exter
ne. alti membri marcanți ai parti
dului.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de președintele Adunării Populare 
Comunale, Briki Abdel Kader, care a 
adresat, în numele cetățenilor orașu
lui, un salut frățesc poporului ro
mân. A luat, de asemenea, cuvîntul, 
ambasadorul României Ia Alger, loan 
Lăzărescu.

In cadrul acțiunilor care marchea
ză în R. P. Polonă centenarul do- 
bindirii Independenței de stat a 
României, in librăriile din Varșovia 
a apărut ediția a doua a volumului 
„Poezii" de Mihai Eminescu. Volu
mul a văzut lumina tiparului sub 
îngrijirea poetului Stanislaw Ryszard 
Dobrowolski, care semnează și pre
fața.

Revista portugheză „Jornal do 
Exercito" publică în numărul său din 
iunie articolul „Centenarul Indepen
denței României : 1877—1977".

(Agerpres'

La Biblioteca română din 
Roma a avut loc ceremonia de
cernării premiilor anuale ..David 
de Michelangelo". Marele pre
miu de aur a fost acordat cu
noscutei formații corale a Con
servatorului „Ciprian Porumbe,s- 
cu" din București. ..Madrigal", 
condusă de artistul emerit Marin 
Constantin, In cuvîntul rostit cu 
acest prilej, președintele Acade
miei naționale de muzică ..Santa 
Cecilia" din Roma, compozitorul 
Mario Zaffred. s-a referit la 
semnificația si succesul deosebit 
înregistrat de tara noastră in or
ganizarea Festivalului european 
al prieteniei.

Un grav accident fero
viar s*a Produs în noaptea de du
minică spre luni pe linia Frankfurt 
pe Oder — Kietz, informează agenția 
A.D.N. Din motive încă necunoscute, 
un tren de persoane s-a ciocnit cu 
un marfar . care a luat foc. Bilan
țul provizoriu al accidentului se 
ridică la 27 morți. O comisie guverna
mentală condusă de ministrul trans
porturilor. Otto Arndt, a sosit la fața 
locului, pentru a conduce lucrările de 
salvare a supraviețuitorilor si pentru 
a elucida cauzele accidentului.

R. P. MONGOLĂ

SESIUNEA MARELUI 
HURAL POPULAR

ULAN BATOR 27 (Agerpres). — 
La Ulan Bator au inceput, luni, lu
crările primei sesiuni a celei de-a 
IX-a legislaturi a Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole. La deschi
derea sesiunii au fost prezenți Jum- 
jaaghiin Țedenbal, prim-secretar al 
C.C. al P.P.R.M., președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular, alți 
conducători de partid și de stat, 
membri ai guvernului.

In cadrul sesiunii va fi ales Prezi
diul Marelui Hural Popular și va fi 
format noul guvern al R. P. Mon
gole. De asemenea, va fi discutată și 
adoptată legea cu privire la asigură
rile sociale.

AFRICA AUSTRALĂ

Ripostă hotărită acțiunilor 

agresive ale rasiștilor 

sud-africani
LUSAKA 27 (Agerpres). — Postul 

de radio Lusaka, citat de agenția 
Reuter, a anunțat doborîrea de către 
artileria zămbiană a unui avion sud- 
african. care a violat spațiul aerian 
al Zambiei. Sursa menționată a pre
cizat că avionul sud-african s-a 
prăbușit în flăcări pe teritoriul Na
mibiei. aflat, după cum se știe, sub 
ocupația ilegală a Republicii Sud- 
Africane. Această informație a fost 
anunțată și de președintele Kenneth 
Kaunda. în discursul rostit, luni, in 
fata membrilor Consiliului Național 
al Partidului Independenței si Uni
tății Naționale.

Cu acest prilej, el s-a referit și la 
eventualitatea efectuării unor in
cursiuni pe teritoriul Zambiei de 
către unități ale regimului rasist 
rhodesian. atrăgînd atenția că Zam
bia îsi rezervă dreptul de a-i urmări 
pe eventualii invadatori pe propriul 
lor teritoriu. în cazul in care vor 
îndrăzni să încalce integritatea te
ritorială a țării. Președintele zam- 
biari a menționat, de asemenea, 
că forțele armate ale tării sale au 
primit ordinul de a riposta cu hotă- 
rîre oricărei provocări de acest fel.

*
Ultima ediție a buletinului „Vocea 

poporului Zimbabwe", apărut la Lu
saka, relatează că luptătorii Armatei 
Populare Zimbabwe (Z.I.P.A.) au 
lansat, la sfîrșitul lunii mai și in pri
ma jumătate a lui iunie, peste 20 de 
operațiuni de amploare împotriva 
trupelor regimului minoritar rasist 
al lui* Ian Smith. In cursul acestor 
operațiuni au fost scoși din luptă 
peste 60 de soldați ai regimului ra
sist.

FRANȚA

Demonstrații de protest 
împotriva creșterii 

șomajului
PARIS 27 (Agerpres). — Potrivit 

datelor publicate de Confederația Ge
nerală a Muncii, in Franța există in 
prezent peste 1 400 000 șomeri, nivel 
echivalent cu 7 la sută din populația 
aptă de muncă a țării.

In semn de protest împotriva creș
terii șomajului si a concedierilor în 
diverse sfere de activitate economi
că, în mai multe regiuni din Franța 
au avut loc mari demonstrații. între 
care la Strasbourg, Lyon și în alte 
mari centre economice. într-o serie de 
mari orașe, la inițiativa Partidului 
Comunist Francez, au avut loc adu
nări ale șomerilor împotriva conce
dierilor si a condițiilor grele de via
tă ale oamenilor muncii, in general, 
a creșterii continue a somatului.

Sindicatele feroviarilor au adresat 
Direcției Căilor Ferate uri document 
semnat de peste 100 000 de oameni ai 
muncii în care, arătîndu-se că în ul
timii patru ani din acest sector de 
activitate economică au fost conce
diate peste 15 000 de persoane, se 
cere’ să se pună capăt acestei prac
tici.

Deputății comuniști în Adunarea 
Națională au înaintat spre examina
re un proiect de lege privind adop
tarea de măsuri urgente pentru aju
torarea șomerilor.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALA

A REPUBLICII SEYCHELLES

Excelenței Sale
Domnului FRANCE ALBERT RENE

Președintele Republicii Seychelles
VICTORIA-MAHE

Cu prilejul primei aniversări a proclamării independentei de stat, în nu
mele poporului român și al meu personal, adresez poporului Republicii 
Seychelles cele mai sincere felicitări și urări de noi succese pe calea progre
sului și prosperității, iar dumneavoastră urări de sănătate și fericire perso
nală.

îmi exprim dorința ca în viitor să se dezvolte relații de prietenie și co
laborare intre cele două țări și popoare ale noastre, spre binele lor și al cauzei 
păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Republica Seychel
les, unul dintre cele 
mai tinere state ale 
lumii, marchează as
tăzi un eveniment de 
seamă al istoriei sale : 
ziua proclamării inde
pendenței naționale. 
Punînd capăt unei pe
rioade de dominație 
colonială care a durat 
peste 160 de ani, actul 
de la 28 iunie 1976 a 
constituit o încunu
nare a luptei pentru 
neatîrnare a popu
lației acestui mic stat 
din Oceanul Indian. 
Seychelles (suprafața
— 278 kmp ; populația
— 60 000 locuitori) este 
un arhipelag care gru
pează aproape o sută

de insule, a căror fru
musețe naturală atra
ge anual numeroși vi
zitatori din diferite 
colțuri ale globului. 
Turismul, serviciile și 
comerțul furnizează 
peste jumătate din 
venitul național.

Primul plan de dez
voltare economică, a- 
doptat la începutul a- 
cestui an, prevede un 
ansamblu de măsuri 
vizînd punerea în va
loare a resurselor na
turale și lichidarea 
înapoierii moștenite 
din trecut. Printre o- 
biectivele sale pot fi 
citate : construirea u- 
nor centrale electrice,

REPUBLICA DJIBOUTI:

Un nou stat pe harta lumii
Ziua de 27 iunie a consemnat a- 

pariția pe harta politică a lumii a 
unui nou stat, cel mai tinăr stat 
independent de pe continentul afri
can — Republica Djibouti. Deasupra 
capitalei tării — Djibouti — flutură 
steagul albastru-verde-alb. cu stea 
roșie, al noii republici, care va de
veni cel de-al 49-lea membru al Or
ganizației Unității Africane și. po
trivit declarațiilor conducătorilor 
săi, va urma o politică de neali
niere.

Proclamarea vechiului teritoriu 
Afar și Issa ca stat suveran se în
scrie ca o nouă dovadă a muta
țiilor profunde care au loc pe plan 
mondial, a forței cu care se afir
mă. pretutindeni in lume, ideile li
bertății si independentei, ale dez
voltării de sine stătătoare a po
poarelor.

De-a lungul veacurilor, micul te
ritoriu situat în estul continentului 
african, intre Etiopia, Somalia și 
Golful Aden, la îngemănarea ape
lor Mării Roșii și Oceanului Indian 
(suprafața: 21 000 kmp; populația: 
210 000 locuitori), a avut o istorie 
frămintată cunoscind succesiv di
ferite dominații străine. Spre mij
locul secolului trecut. Franța a trans
format acest teritoriu intr-o im
portantă bază navală militară, fi
nind seama de poziția sa strategică, 
apreciată ca o adevărată „cheie" a 
Mării Roșii și în general a „rutelor 
petrolului"; in 1946. a dobindit sta
tutul de „teritoriu francez de 
peste mări".

Mișcarea de eliberare, care în 
mersul ei impetuos a cuprins după 
cel de-al doilea război mondial 
întreaga Africă, nu a ocolit nici 
acest teritoriu, unde, in special in 
ultimii ani, s-au intensificat acțiu
nile de scuturare a dominației 
străine, finalizate prin impunerea 
referendumului de la 8 mai. care 
a consemnat hotărirea unanimă a 
poporului djiboutian de a-și orga
niza viata in mod liber și indepen
dent. potrivit intereselor și voinței 
propri i.

Naftira nu a fost prea darnică 
cu tinăra republică, al cărei teri
toriu reprezintă de fapt o vastă în
tindere de lavă pietrificată. din 
care răsare, ici. colo, cite o oază de 
pămint cultivabil. Această țară de 
păstori dispune insă de bogate re

a unui combinat de 
prelucrare a peștelui, 
extinderea rețelei ho
teliere. realizarea unui 
aeroport modem in 
capitala țării — Port 
Victoria.

In spiritul politicii 
sale consecvente de 
prietenie și colaborare 
cu toate popoarele 
care luptă pentru li
bertate și dezvoltare 
de sine stătătoare, po
porul român salută re
alizările tinerei Repu
blici Seychelles și îi 
urează noi succese pe 
calea propășirii eco 
nomice și sociale, af 
consolidării indepen
denței naționale.

surse de sare, nevalorificate pină 
în prezent, indeosebi uriașul lac 
Assal, situat sub nivelul mării; tot
odată se apreciază că lipsa de pe
trol și cărbune ar putea fi com
pensată prin valorificarea energiei 
geoterotice avind ca sursă numeroși 
vulcani și izvoarele termale. Pină 
cind aceste resurse vor fi puse in 
valoare. întreaga viată economică 
a republicii se axează, deocamdată, 
pe activitatea portului Djibouti, ve
ritabilă placă turnantă intre conti
nentul african și cel asiatic.

Ceremoniile legate de proclama
rea noului stat au prilejuit rea
firmarea voinței poporului djbou- 
tian de a infringe dificultățile 
moștenite, de a-și croi o existență 
de sine stătătoare. In acest sens, 
președintele nou ales al tinerei re
publici, Hassan Gouled Aptidon. a 
lansat un apel la unirea eforturi
lor tuturor locuitorilor, pentru șter
gerea urmărilor trecutului colonial, 
pentru muncă organizată. în vede
rea propășirii economice și sociale 
a tării.

Poporul român, care și-a mani
festat dintotdeauna sentimentele de 
solidaritate și profundă simpatie 
fată de lupta pentru neatîrnare a 
popoarelor din Africa, ca și de pre- . 
tutindeni in lume, salută noul stat r 
independent. Republica Djibouti, 
urindu-i deplin succes pe calea pe 
care pășește, calea libertății și pro
gresului.

Ioana BĂRBAT

La sfîrșitul acestei luni își încetea
ză existența unul din primele pacte 
militare încheiate în perioada post
belică — Organizația Tratatului A- 
siei de Sud-Est (S.E.A.T.O.). Momen
tul nu va fi marcat prin nici un fel 
de ceremonie. Dar. cu siguranță, po
poarele din regiunea respectivă vor 
răsufla mai ușurate : dispare un in
strument al politicii de forță, un fac
tor al tensiunii si neincrederii inter
naționale.

Dizolvarea S.E.A.T.O. exprimă evo
luții si tendințe din cele mai semni
ficative ale contemporaneității, in- 
scriindu-se pe linia schimbărilor care 
au loc in lume in direcția destinderii, 
ințelegerii și colaborării internațio
nale. Confirmind o dată mai mult 
CARACTERUL ANACRONIC AL 
ÎMPĂRȚIRII LUMII ÎN BLOCURI 
MILITARE, dispariția S.E.A.T.O. răs
punde aspirațiilor popoarelor de a 
se pune definitiv capăt politicii im
perialiste de dominație, forță și 
dictat și de a se instaura relații in
ternaționale noi. bazate pe egalitate 
in drepturi si respect reciproc, de a 
se edifica o nouă ordine politică și 
economică mondială. Tocmai in a- 
ceastă lumină. România, care se pro
nunță și acționează consecvent pen
tru afirmarea noului tip de relații 
interstatale, pentru destindere si secu
ritate. aprecigză dizolvarea S.E.A.T.O. 
ca un eveniment important care se 
înscrie pe linia evoluțiilor pozitive 
ale vieții internaționale.

După cum este cunoscut, geneza 
blocurilor și pactelor militare — in
tre care S.E.A.T.O. — este legată ne
mijlocit de perioada „războiului 
rece", intervenită la scurtă vreme 
după terminarea celui de-al doilea 
război mondial, ca expresie a tendin
ței cercurilor imperialiste de a frîna 
lupta popoarelor pentru libertate, 
independentă si progres social. Ilus
trativ în acest sens este însusi exem
plul S.E.A.T.O.. care urmărea să îm
piedice avintul mișcării de eliberare 
națională si socială din Asia de sud- 
est. Evenimentele din Indochina au 
arătat insă concludent linsa de per
spectivă a acestei politici, demon- 
strînd cu putere că nu pot fi inge- 
nuncheate popoarele care se ridică 
hotărit la lupta pentru apărarea 
ființei lor naționale, a drepturilor lor 

la existentă liberă, de sine stătă
toare.

De fapt. în tot acest răstimp. în
treaga experiență internațională a 
demonstrat cu prisosință că exis
tența blocurilor a avut si are conse
cințe profund nefaste, constituind 
permanente surse de încordare in re
lațiile internaționale, de înveninare 
a climatului politic general, de ali
mentare a neincrederii între state, 
cu grave pericole la adresa păcii. 
Totodată, blocurile militare au re
prezentat și reprezintă factori sti
mulatori ai cursei inarmărilor care, 
după cum se știe. înghite anual sume 
uriașe, de ordinul sutelor de miliar
de de dolari, blochează imense mij
loace materiale si resurse umane ce 
ar putea fi folosite la solutionarea 
problemelor urgente ale omenirii și, 
în primul rînd. la lichidarea decala
jelor economice, se repercutează grav 
asupra situației economice ne zone 
întinse ale globului, unde trăiește 
peste două treimi din populația 
lumii.

Existenta pactelor militare s-a 
răsfrint negativ asupra ansamblului 
vieții politice mondiale, determinind 
apariția „politicii de bloc", a abordă
rilor „de la bloc la bloc", cu efecte 
puternic inhibitorii asupra manifestă
rii active a statelor si a inițiativelor 
lor. în vederea soluționării proble
melor acute ale contemporaneității.

In același timp, sînt bine cunoscute 
consecințele acestei politici in însuși 
interiorul blocurilor. întreaga expe
riență a N.A.T.O.. de pildă, a con
semnat. în modul cel mai elocvent, 
multiple tendințe de subordonare a 
partenerilor mai slabi de către cei 
mai puternici, de presiuni si inge
rințe fățișe in treburile interne, de 
înăbușire a mișcărilor democratice 
progresiste din țările cuprinse in re
țeaua de blocuri, de lezare a atribu
telor suveranității si independentei 
naționale a statelor. Se cunosc. în 
acest sens — pentru a ne referi la 
exemple din cele mai recente — în
cercările cercurilor conducătoare ale 
NAT.O. de a dicta cine să facă si 
cine să nu facă parte din guvernele 
unor state membre — ceea ce a 
stirnit reacția indignată a păturilor 
celor mai largi.

Departe, așadar, de a constitui un 
factor de stabilitate care să ofere 
mai multă securitate popoarelor, asa 
cum incearcâ să susțină diferitele 
teorii ale „echilibrului militar", 
„echilibrului terorii" ș.a.. existenta 
blocurilor agravează situația inter
națională. creează în orice moment 
insecuritate, pericole de intervenție și 
agresiune.

Viata însăși, realitățile istorice a- 
testă. fără putintă de tăgadă, inutili
tatea. profundul anacronism al pac
telor militare. Dună cum se știe. 
S E.A.T.O. — care in momentul în
ființării. în 1954. grupa unele state 
din Asia de sud-est. S.U.A.. Marea 
Britanie. Franța. Australia. Noua 
Zeelandă — s-a izbit, intr-o măsură 
tot mai mare, de împotrivirea po
poarelor țărilor membre. In țările 
Asiei de sud-est. îndeosebi după vic
toria popoarelor indochineze. s-a in
tensificat curentul pentru ieșirea din 
acest bloc. Rind pe rind. participarea 
Franței. Pakistanului si apoi a altor 
state membre a încetat cu totul sau 
a devenit simbolică. S.E.A.T.O. trans- 
formindu-se. după cum declara mi
nistrul de externe al Filipinelor. 
Carlos Romulo. într-o „prezentă 
provocatoare și inutilă in climatul 
asiatic".

Pe lingă S.E.A.T.O. o evoluție si
milară au cunoscut si alte pacte, fie 
din zona Pacificului — ca. de pildă. 
A.S.P.A.C. (Consiliul Asiei si Pacifi
cului). A.N.Z.U.S. (reunind Austra
lia, Noua Zeelandă și Statele 
Unite), P.A.T.A. (Organizația Trata
tului Pacificului și Asiei) — fie din 
alte zone — ne referim la pactul 
C.E.N.T.O., care si-a pierdut tot mai 
mult caracterul militar, concomitent 
cu sporirea laturii de cooperare pe 
plan economic între țările membre. 
Toate aceste fapte ilustrează cursul 
istoric actual care duce Ia declinul 
blocurilor, la accentuarea anacronis
mului lor.

Procesul de erodare a blocurilor 
se află într-o relație directă cu afir
marea tot mai puternică pe Plan 
mondial a voinței popoarelor de dez
voltare liberă, de sine stătătoare, cu 
statornicirea principiilor noi de re
lații între state, cu creșterea din ce 
în ce mai evidentă a mișcării de ne
aliniere — toate acestea contribuind 

la îngustarea tot mai accentuată a 
politicii de bloc.

Acesta este, de altfel, contextul în 
care Conferința ministerială a 
S.E.A.T.O. din 1975 a hotărit dizol
varea pactului. Și. fără îndoială, se 
poate aprecia că lichidarea S.E.A.T.O. 
va exercita o influență pozitivă in 
zonă și. în genere, pe arena mon
dială. favorizind dezvoltarea relații
lor multilaterale între state cu orin- 
duiri sociale diferite, incurajiiid 
cursul spre destindere și înțelegere 
internațională in lume.

Eșecul pactului S.E.A.T.O. și sfîr
șitul său fără glorie subliniază că 
securitatea popoarelor nu rezidă in 
existența blocurilor militare ci, dim
potrivă, in respectarea drepturilor 
tuturor popoarelor de a fi deplin stă- 
pine pe destinele lor. Este ideea ce 
își găsește înțelegere tot mai largă in 
rîndul popoarelor de pe toate conti
nentele — inclusiv Europa — unde, 
după cum se știe, dezbaterea proble
melor edificării securității a relevat 
perspectiva lichidării concomitente a 
grupărilor militare ce divizează con
tinentul.

Tocmai pornind de la acest impe
rativ. tara noastră, alături de alte 
țări socialiste, s-a pronunțat si se 
pronunță consecvent — inclusiv cu 
prilejul ultimei consfătuiri, de la 
București, a Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia — pentru 
măsuri efective de dezangajare mili
tară și dezarmare care să ducă, în 
final, la desființarea concomitentă a 
Pactului Atlantic si a Tratatului de 
la Varșovia.

Statornicirea unor relații noi de 
înțelegere, apropiere si încredere in
tre state se afirmă ca o cerință ma
joră a vieții internaționale, a păcii și 
securității, un asemenea curs fiind de 
natură să asigure eliberarea omenirii 
de pericolul unor noi conflagrații 
pustiitoare, să elibereze uriașe resur
se materiale si umane, să cheză- 
șuiască dezvoltarea economico-so- 
cială a tuturor țărilor si popoarelor, 
accelerarea progresului si civilizației 
pe planeta noastră.

V. IONESCU 
N. PLOPEANU

• ȘOMAJUL Șl SINU
CIDERILE. rea de a IX a 
Conferință internațională asu
pra prevenirii sinuciderii, care 
are loc la Helsinki, expertul 
suedez Ulf Otto a subliniat că 
„izolarea de lume" și lipsa ori
cărei ocupații sau îndeplini
rea unor activități fără o 
semnificație socială sînt factorii 
întîlniți în mod frecvent la 
adolescenții din țările occiden
tale care încearcă să se sinucidă. 
„Șomajul de masă care există 
in rîndul tineretului din țările 
occidentale constituie, și din a- 
cest punct de vedere, o realitate 
tragică", a declarat el.

• O NOUĂ PARTI
CULĂ SUBATOMICĂ. 
Cercetătorii de la laboratoarele 
din Frascati ale Institutului na
țional italian de fizică nucleară 
au dovedit experimental exis
tența unei noi particule subato- 
mice. descoperire considerată ca 
o importantă etapă în cercetarea 
componentelor esențiale ale ma
teriei. Noua particulă are o 
masă de 1 820 milioane electron- 
volti (ceva mai puțin decit du
blul masei protonului) și o 
existentă medie sub o miliardi- 
me de miliardime de secundă.

• INFORMAȚII - LA 
SIMPLA APĂSARE PE 
BUTON. Un sistem perfec
ționat de informații, pus la 
punct de serviciile de poștă și 
telecomunicații din Marea Bri
tanie și bazat pe o combinație 
dintre telefon și televizor, a în
ceput să fie pus la dispoziția 
publicului. La apăsarea unui 
buton, aparatul intră în legătură 
directă cu o „bibliotecă" de in
formații din toate domeniile de

DE PRETUTINDENI
activitate. Prin formarea unui 
număr, abonatul primește infor
mația dorită care apare pe mi
cul ecran sub forma unui text 
de maximum 200 de cuvinte, în
soțit. acolo unde este cazul, de 
ilustrații, schițe, diagrame etc. 
Costul abonamentului, deocam
dată ridicat, face ca sistemul să 
fie accesibil, in primul rind, 
companiilor și instituțiilor.

• STEA GIGANT. 
Steaua Betelgeuse din constela
ția Orion este — potrivit noilor 
măsurători efectuate de astro
nomii de la Observatorul din 
New Mexico (S.U.A.). cu apara- 
taj ultramodern — atît de mare 
incit sistemul nostru solar ar 
încăpea in ea de cel puțin 400 de 
ori. Potrivit părerii specialiștilor, 
masele de materie aruncate in 
Univers de această stea gigant 
constituie principala sursă de 
„materie primă" pentru forma
rea de noi stele. „Nucleul" a- 
cestui astru, măsurat la ecuator, 
este, potrivit noilor determinări, 
aproape de 500 de ori mai mare 
decit Soarele nostru.

• MUZICĂ STEREO 
PENTRU... PISICI. In ma 
gazinele din Anglia specializate 
în vînzarea de obiecte pentru 
cîinii și pisicile bogătașilor și-a 
făcut apariția un coș special, 
deosebit de confortabil, care, 
sub căptușeala de burete, are 
instalat ...un casetofon cu difu
zor stereo. Reclama asigură că 
ariile înregistrate — cum ar fi. 
de pildă, „duo pentru pisici" de 
Rossini — sînt singurul lucru 
care mai lipsește pentru a le 

face pe răsfățatele necuvîntă- 
toare cu adevărat fericite. Nu 
se știe care este reacția „desti
natarilor" acestei muzici stereo
fonice ; în orice caz. nu există 
nici un dubiu asupra reacției 
față de această știre a milioa
nelor de șomeri din Anglia, ca 
și din alte țări occidentale...

• ROMANUL... SAL
VATOR. ° de 18 luni, 
lovită de o boală necunoscută, 
își datorește viața renumitei 
autoare de romane polițiste 
Agatha Christie. Transportat din 
Qatar la spitalul Hammersmith 
din Londra, copilul se afla în
tr-o stare gravă, medicii neizbu
tind să stabilească diagnosticul, 
într-o seară, sora care era de 
gardă, citea un roman de Agatha 
Christie. Deodată, a zvîrlit car
tea și a dat buzna in camera 
medicului de serviciu : „Copilul, 
a spus ea. este otrăvit cu tha- 
lium. Are toate simptomele des
crise în romanul Agathei Chris
tie". Analizele făcute au de
monstrat justețea „diagnosticu
lui" stabilit de soră. Și. tratată 
în mod adecvat, micuța pacientă 
este acum în măsură să pără
sească spitalul.

• CEASURI ATO
MICE _ cu o toleranță de 
numai o secundă la... 3 milioa
ne de ani — vor veni în spriji
nul navigației maritime și aeri
ene. Ele fac parte din echipa
mentul plasat la bordul sateli
tului lansat de la baza aeriană 
Vandenberg, din California, în 
cadrul rețelei „Navstar Guidance 
System". Grație noului echipa
ment vor putea fi furnizate 
date prețioase personalului na
vigant. indiferent de condițiile 
meteorologice.
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