
Nouă și importantă contribuție 

la dezvoltarea pe o linie ascendentă 

a relațiilor româno - iugoslave, 

la cauza socialismului și păcii

Proletari din toate țările, uniți-vă !
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Ieri s-a încheiat vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Iugoslavia

CĂLDUROASĂ MANIFESTARE
LA PLECAREA DIN BRIONI

BRIONI 16 — Coresponden
tul Agerpres, Simion Moroo- 
vescu. transmite : Luni după- 
amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, a în
cheiat vizita de prietenie de 
două zile efectuată la invita

ția tovarășului Iosip Broz 
Tito. președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugosla
via, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Aceeași atmosferă cordială, 
prietenească de la sosire a do
minat și la plecarea înalților 
oaspeți români. La debarca
derul din Brioni, împodobit cu 
drapele de stat ale României 
și Iugoslaviei, unde era alinia

tă o companie a marinei 
militare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost conduși de 
tovarășul Iosip Broz Tito cu 
soția, Iovanka Broz. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito trec în revistă com
pania de onoare. înainte de 
îmbarcare pe nava ..Podgor- 
ka". cu care se călătorește 
pînă la Pola, tovarășii Nicolae

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

Pînă la aeroportul din Pola 
oaspeții români sînt conduși 
de Stane Dolanț, Gemal Bie- 
dici, lure Bilici, Miloș Minici, 
Milka Planinț, Tihomir Vlaș-

(Continuare în pag. a lll-a)

La întoarcerea în patrie, 
pe aeroportul Băneasa

I „Secretarul general al Partidului Comunist Român,
| Nicolae Ceaușescu, și președintele Uniunii Comuniști- / 
| lor din Iugoslavia, losip Broz Tito, au constatat cu sa-I tisfacție că relațiile dintre cele două partide se dez- <

voltă cu succes și au exprimat hotărîrea de a extinde l
| și adinei în continuare colaborareă reciprocă, consul- J
! țările si schimburile multilaterale de păreri și expe-
| riență în probleme de interes comun". j
I din COMUNICATUL COMUN țI ai cărui text îi publicăm în pagina a lll-a I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,' 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Jlepu- 
blicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-a înapoiat luni 
seara în Capitală, venind din 
R.S.F. Iugoslavia, unde a fă
cut p vizită de prietenie la 
invitația președintelui Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
tovarășul Iosip Broz Tito.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

a fost însoțit de tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Emil Drăgănescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, pre
ședintele părții române în co
misia mixtă româno-iugoslavă 
de colaborare economică, Ște

fan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., George Macovescu, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, de 
consilieri și experți.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, se aflau tovarășii Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu, Florian Dănălache, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Leonte 
Răutu, Ștefan Voitec, Constan
tin Băbălău, Cornel Burtică,

Mihai Gere, Ion Ioniță, pre
cum și tovarășa Elena Maurer 
și soțiile conducătorilor de 
partid și de stat prezenți la 
aeroport, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai Consiliului de Miniștri, 
conducători ai instituțiilor 
centrale și ai organizațiilor 
obștești.

Erau de față Bojidar Buku- 
mirici, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.S.F. Iugosla
via la București, cu soția, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

ÎN PAGINILE 4-5;

HOTĂRÎREA
CONSILIULUI DE MINIȘTRI
pentru stabilirea măsurilor de 
executare a dispozițiilor Legii 

nr. 4 —1973 privind dezvoltarea 
construcției de locuințe, vînzarea 
de locuințe din fondul de stat către 
populație și construirea de case de 

odihnă proprietate personală

INSULA 
MARE

1 ACUM, 
TESS ODÎIJL 
ÎNSEAMNĂ totul
Trebuie să-mi mărturisesc de 

la bun început slăbiciunea pen
tru tărimul cuprins intre bra
țele răsfirate ale Dunării, deve
nit de cîțiva ani „bogatul Bă
răgan dintre ape“ — întreprin
derea agricolă de stat Insula 
Mare a Brăilei, și pentru oa
menii care i-au conferit renu- 
mele — insularii, cum le place 
să-și zică și să li se zică. A- 
ceasta pentru că mai impresio
nat ca aici de bărbătească în
fruntare intre pămînt și oa
meni nu am fost nicăieri. I-am 
văzut pe insulari la semănat, 
în șfichiuirile vîntului subțire 
de primăvară sau printre ploi
le reci și plictisitoare ale 
toamnei, vara la prășitul po

rumbului, soiei sau florii-soare- 
lui, apoi la cules cînd grăme
zile mari de știuleți aurii tre
buiau, realmente, salvate de 
ventuzele noroiului mai profund 
și mai clisos ca oriunde. Nu-i 
văzusem însă, pînă în zilele tre
cute, la seceriș. De fiecare dată, 
copleșit de totala dăruire a oa
menilor, cu mașinile lor, în 
munca fără preget, scriam : 
„aici, totul înseamnă sămînța 
sub brazdă" sau „aici, totul în
seamnă porumb". Pentru că, așa 
o fac insularii, in campanie to
tul este circumscris acelui mo-

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a Il-a)

Hotărîrea Comitetului Central al Partidului Comunist Român,
a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale

și a Consiliului de Miniștri

IN INTERESUL NOSTRU, 
AL INTRECUL UI POPOR
O

ameni ai muncii, tineri și vîrstnici 
din cele mai diverse domenii de ac
tivitate și categorii sociale, continuă 
să-și exprime prin scrisori și tele

grame, adresate conducerii partidului și 
statului, ca și prin opinii încredințate ziarului 
totala lor aprobare față de noile măsuri a- 
doptate de partid pentru progresul continuu 

al economiei naționale, pentru bunăstarea 
noastră a tuturor. Nota dominantă a acestor 
opinii — din care publicam și astăzi în pagi
na a ll-a —o constituie ferma încredere a oa
menilor muncii în politica partidului, hotărî
rea lor de a participa cu toată energia la 
locurile lor de muncă, pentru transpunerea 
în viață a hotărîrii din 13 iulie.
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HOTĂRÎREA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
A CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE 

Șl A CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

1n interesul nostru, 
al întregului popor

Recoltarea fără pierderi a griului 

presupune, înainte de toate.

ORGANIZAREA
PERFECTĂ A MUNCII

Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, continuă să so
sească telegrame din partea unor colective de oameni ai 
muncii de Ia orașe și sate prin care acestea își exprimă deplina 
lor adeziune și satisfacție, dau o înaltă apreciere recentelor 
măsuri luate de conducerea partidului și statului nostru pen
tru pr.ogresul continuu economic și social al țării, pentru 
creșterea bunăstării populației. In telegrame se sub
liniază hotărîrea unanimă de a face totul de a nu pre
cupeți nici un efort pentru transpunerea în practică a noi- 
lor sarcini cuprinse in hotărîrile adoptate la ședința comuna 
a Comitetului Central al partidului. Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale și Consiliului de Miniștri 
și in cuvintarea rostită cu acest prilej de secretarul general 
al partidului.

NOI, COOPERATORII DIN 
STOICANEȘTI-OLT — se scrie 
in telegrama trimisă de coope
ratorii din această comună—prin 
hotărirea adoptată vom beneficia 
de aproape 3 milioane lei ve
nituri suplimentare care, adău
gate la cele 13 milioane lei ve
nituri planificate in zootehnie 
\-or duce la ridicarea nivelului de 
trai al cooperatorilor și la dez
voltarea și mai departe a coo
perativei. Cu acest prilej ne an
gajăm în fața dumneavoastră, 
iubite tovarășe secretar general, 
că in acest an vom livra peste 
plan din zootehnie, produse 
in valoare de peste 1 milion 
lei. Vă asigurăm că vom 
face- totul pentru ducerea la 
îndeplinire a sarcinilor ce ne 
revin și vom munci și mai 
bine pentru a obține pro
duse cit mai multe necesare 
economiei naționale, contri
buind prin aceasta la creșterea 
nivelului de trai al întregului 
nostru popor.

Cooperatorii din Stolcănești- 
Olt vă adresează cu această 
ocazie mult stimate și iubite, 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, cele mai 
calde simțăminte de dra
goste, devotament și nețăr
murită prețuire pentru tot ceea 
ce faceți în fruntea partidului 
și statului nostru de ridicare 
continuă a patriei în cadrul mă
rețului program de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

IN TELEGRAMA COLECTI
VULUI DE MUNCITORI, TEH
NICIENI ȘI INGINERI AI ÎN
TREPRINDERII DE UTILAJ 
GREU „PROGRESUL" din 
Brăila se spune : Am primit cu 
deosebită satisfacție măsurile 
luate de conducerea partidului 
și statului menite să asigure îm
bunătățirea continuă a aprovi
zionării populației. Noi vedem 
in aceste măsuri o expresie a 
politicii înțelepte a partidului, 
care, în frunte cu dumneavoa
stră, tovarășe secretar general, 
militează consecvent și neabătut 
pentru înflorirea economiei na

LA TEMELIA CREȘTERII

NIVELULUI DE TRAI
A devenit o practică de lucru 

în activitatea partidului nostru 
prospectarea viitorului, jalona
rea lui, pornind de la cunoaș
terea evoluției prezente și a re
alizării cu consecvență a sarci
nii centrale a politicii partidului 
— ridicarea bunăstării materiale 
și spirituale a tuturor celor ce 
muncesc. Hotărîrea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Socia
le a României și Consiliului de 
Miniștri, adoptată in ședința 
comună din 13 iulie 1973, se în
scrie în rindul celorlalte măsuri 
destinate aceluiași scop.

încă o dată se marchează prin 
această decizie majoră, cu in
fluențe multiple, grija partidu
lui de a așeza la temelia creș
terii nivelului de trai al celor 
ce muncesc, o bază economică 
solidă multilateral dezvoltată și 
echilibrată. Pornind de la asigu
rarea unei proporționalități în
tre ramurile, subramurile eco
nomiei, a unui echilibru men
ținut permanent între dezvolta
rea forțelor de producție și creș
terea nivelului de trai — sar
cină primordială a întregii ac
tivități a partidului nostru — 
hotărirea recent adoptată se în
scrie pe linia stimulării dezvol
tării corespunzătoare a unui 
sector din agricultură — zooteh
nia. care in exclusivitate stă la 
baza sporirii masei de produse 
și a sortimentelor de carne și 
preparate din carne.

în mod unanim este apreciat 
de toți oamenii muncii caracte
rul multistimulatoriu al acestei 
hotărîri. Pe de o parte crește
rea prețurilor de achiziție de la 
producători asigură dezvoltarea 
mai rapidă a zootehniei, stimu
lează această subramură a agri
culturii în obținerea unor can
tități cit mai mari de carne, 
lapte și alte produse de mare 
valoare alimentară. Este la în
țelegerea oricui — chiar fără 
să fie specialist — că măsurile 
stimulative luate prin creșterea 
prețurilor de achiziție sînt mai 
aproape de interesele producă
torilor, decît măsurile adminis
trative. Pe de altă parte, ca
racterul multistimulatoriu al 
hotăririi constă și în aceea că 

ționale și bunăstarea întregului 
popor.

Recunoscători partidului șl 
guvernului pentru grija ce ne-o 
poartă nouă și familiilor noastre, 
vă raportăm iubite tovarășe se
cretar general că pînă la sfîr- 
șitul anului vom depăși planul 
Ia producția marfă vindută și 
încasată cu 20 milioane lei, vom 
livra în plus 40 rulouri compre- 
soare, 250 tone utilaje pentru 
industria chimică și 10 reduc- 
toare de viteză.

IN TELEGRAMA TRIMISA 
DE COMITETUL DE PARTID 
ȘI CONSILIUL DE CONDUCE
RE DIN C.A.P. SACELE, JU
DEȚUL BRAȘOV, în nume

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 1 ’ _

le comuniștilor, al mem
brilor cooperatori români și 
maghiari, se spune : Vă mulțu
mim pentru grija permanentă 
și sprijinul neprecupețit acordat 
agriculturii noastre. Măsurile de 
majorare a prețurilor la achizi
ții și la contractarea animalelor, 
vor stimula sporirea efectivelor, 
vor duce la îmbunătățirea struc
turii și valorii acestora. Ca ur
mare cooperativa noastră și coo
peratorii vor beneficia în plus 
de 180.000 lei.

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

Deputății Consiliului popular 
al comunei Hereclean din jude
țul Sălaj, întruniți în cea de-a 
25-a sesiune, au adresat o te
legramă în care se spune între 
altele :

Conștienți fiind de sarcinile 
mari ce ne revin în lumina a- 
cestei hotărîri, sub îndrumarea 
nemijlocită a comitetului comu
nal de partid, dînd glas gîndu- 

asigură o corelare mai judicioa
să a veniturilor celor două mari 
categorii de oameni ai muncii 
care participă la crearea produ
sului social total ; muncitori și 
țărani.

Fără să analizăm rezultatele 
ce urmează să se obțină în 
perspectivă, pentru toți oame
nii muncii, ca urmare a aplică
rii consecvente a hotăririi, ca
racterul multistimulatoriu al 
acesteia constă în faptul că ma
jorarea prețurilor, la carne și 
produse preparate din carne nu 
afectează veniturile masei de 
consumatori. Corelarea acestei 
hotărîri cu hotărîrile privitoare 
la majorarea salariilor, cit și 
celelalte măsuri întilnite în con
ținutul acestui document, con
duc nu numai la compensarea 
cheltuielilor suplimentare pe 
familie cu sporul de venituri, 
dar contribuie chiar la creșterea 
peste ritmurile planificate a 
salariului real al fiecărui mun
citor.

Consecvent principiilor echi
tății socialiste, partidul nostru 
dovedește, și cu acest prilej, o 
deosebită grijă pentru a asigu
ra unele avantaje pentru cate
goriile de salari ați cu venituri 
mai mici : acordarea unor com
pensații lunare fixe, neimpoza
bile, pentru acoperirea cheltuie
lilor suplimentare, menținerea 
plafonului salariilor pentru cei 
care beneficiază de transport 
gratuit, de burse școlare etc., 
suplimentarea alocației pentru 
copii la familiile cu mai mulți 
copii, toate acestea demonstrea
ză grija cu care s-a adoptat o 
asemenea hotărîre, marchează 
aportul pe care fiecare categorie 
de oameni ai muncii o poate a- 
duce la dezvoltarea rapidă a e- 
conomiei românești.

De asemenea, știut fiind faptul 
că de majorarea saîăriilor ur
mează să beneficieze absolut 
toate categoriile de salarlați din 
economie, un calcul sumar de
monstrează că și în condițiile 

rilor și angajamentelor celor 
două cooperative agricole de 
producție și crescătorilor de 
animale în gospodăriile proprii 
din comuna noastră apreciem că 
avem condiții ca în anul 1973 
să depășim sarcinile prevăzute. 
Mărind numărul de animale și 
păsări vom livra la fondul de 
stat în plus 43 tone carne bo
vine, 2,2 tone carne de porcine, 
2,6 tone carne ovine și 100 hl 
lapte de vacă. Prin predarea a- 
cestor produse și urmare a 
majorării prețurilor de contrac
tare, populația comunei noastre 
va beneficia de venituri supli
mentare în valoare de 1 426 690 
lei.

Vedem în măsurile recent a- 
doptate — scrie în telegrama a- 
dresată de militarii și salaria
ți 1 civili din Centrul militar 
municipal București — grija 
permanentă a partidului, perso
nal a dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, pen
tru progresul economic și social 
al patriei noastre socialiste, pre
ocuparea de înfăptuirea ne
abătută a sarcinilor de creștere 
a nivelului de trai al întregului 
popor stabilite de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român.

Sîntem întru totul de acord cu 

măsurile adoptate conștienți 
fiind că acestea corespund pe 
deplin intereselor societății 
noastre*  ale întregului nostru 
popor.

Considerăm că măsurile luate 
pentru stimularea producției în 
zootehnie și așezarea prețurilor 
pe baze reale sînt măsuri care 
vor contribui la îmbunătățirea 
activității în acest sector, la o 
mai buna aprovizionare a pieții, 
se arată în telegrama adresată 
de comuniștii, de toți oamenii 
muncii din Șantierul de foraj 
Berea.

Apreciem grija partidului și 
statului nostru față de oamenii 
muncii pentru compensarea 
cheltuielilor suplimentare, fă
cute ca urmare a majorării pre
țurilor Ia carne și produsele 
din carne, care nu numai că le 
acoperă, dar salariații vor avea 
și venituri suplimentare.

Ne angajăm să depunem în 
continuare eforturi pentru rea

creșterii prețurilor'la unele din 
produsele prevăzute în hotărîre, 
veniturile reale ale salarlațllor nu 
scad, ci dimpotrivă cresc. între 
1 august — 1 septembrie ur
mează să albă loc treapta ur
mătoare de majorare a salarii
lor la toate salariile mai mici 
de 1180 lei. La un asemenea 
salariu sporul ca urmare a apli
cării procentului mediu de creș
tere (8,2 la sută) va fi de 90 lei, 
iar la un salariu mediu de 1 500 
lei va fi de 123 lei. Dacă într-o 
familie sînt cel puțin doi sala- 
riați, acest venit suplimentar la 
salariu se dublează, ceea ce de
pășește cheltuielile suplimentare 
pe care le poate face o familie 
— care consumă 1 kg carne și 
produse din carne pe zi — și a- 
nume circa 150 lei lunar.

Intrucît acțiunea de creștere 
a salariilor va continua într-un 
ritm mai accelerat în ultimii 
doi ani ai actualului cincinal, 
cînd se va încheia cea de a doua 
etapă a majorărilor de salarii, 
nu se mai poate vorbi de mă
suri privitoare la compensarea 
unor cheltuieli, ci de o creștere 
substanțială a salariului real al 
tuturor categoriilor de salariați.

într-un asemenea context se 
vor fructifica mult mai bine a- 
vantajele actualei hotărîri. fă- 
cindu-se deopotrivă simțită nu 
numai creșterea puterii de cum
părare a salariaților dar și, po
sibilitatea de a-și procura, o 
cantitate mai mare, mai variată 
de produse alimentare din ca
tegoria produselor legate de 
carne, lapte, preparate de carne. 
Această perspectivă are evident 
la bază măsurile stimulative 
luate azi și tot atît de evident 
este faptul că realizarea lor 
depinde în mod hotăritor de a- 
portul fiecăruia dintre noi, de 
aportul și munca întregii co
lectivități de salariați care-și 
exercită dubla calitate de pro
ducători și proprietari ai mij
loacelor de producție.

Conf. univ. 
GEORGETA DUMITRU 

A.S.E. București 

lizarea sarcinilor de plan șl an
gajamentelor luate, forînd peste 
plan, pînă la sfîrșitul anului, 
506 m și să economisim la pre
țul de cost 30 000 lei.

Oamenii muncii români și 
maghiari din comuna Crasna, 
județul Sălaj, manifestîndu-și 
deplina adeziune față de măsu
rile luate de conducerea parti
dului și statului nostru — scrie 
într-o altă telegramă — se an
gajează să livreze statului, pe 
bază de contract, peste planul 
inițial al comunei : — 60 tone 
carne bovine și porcine și 600 hl 
lapte vacă.

în telegrama adresată de 
muncitorii, inginerii și tehnicie
nii întreprinderii de prelucrarea 
maselor plastice Buzău se a- 
rată între altele : Noi vedem în 
măsurile stabilite o nouă expre
sie a grijii conducerii superioa
re de partid și de stat, în frun
te cu dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru dezvoltarea 
accelerată a tuturor ramurilor 
economiei naționale, pentru ri
dicarea continuă a nivelului nos
tru de trai.

Exprlmîndu-și totală adeziune 
față de aceste măsuri colectivul 
de muncă al întreprinderii se 
angajează să aplice neabătut în 
viată prețioasele îndemnuri și 
indicații date de dumneavoastră, 
iubite secretar general, să de
pună eforturi sporite pentru .ca 
în acest an să realizăm peste 
prevederile planului o producție 
marfă de 20 milioane lei, adu- 
cîndu-ne astfel contribuția noas
tră la înflorirea continuă a 
României socialiste.

Mulți ani am valorificat la 
stat, din gospodărie proprie, 
porci, păsări, tineret taurin, scrie 
în telegrama adresată de țăranul 
cooperator Gheorghe Purice, din 
comuna Mărășu, județul Brăila. 
In acest an am contractat 10 
porci, din care 4 i-am livrat la 
calitatea I, iar pe cei 6 care ur
mează să-i predau mă voi stră
dui să fie de foarte bună calita
te, ca astfel să am satisfacția 
deplină a muncii mele.

Asigur conducerea de partid 
și de stat, pe dumneavoastră 
personal, mult iubite tovarășe 
Ceaușescu, că voi sfătui și pe 
alți membri; cooperatori să 
crească și să valorifice animale 
prin contract cu statul, iar eu, 
în anii care urmează, voi crește 
animale proprietate personală pe 
care le voi contracta, contribu
ind astfel la ridicarea nivelului 
de viață al poporului nostru.

EXPRESIE A GRIJII PENTRU

BUNĂSTAREA TUTUROR

în 1969 am termi
nat Școala profesio
nală. De atunci oîș- 
tigul meu a crescut 
cu peste 200 lei fie 
prin aplicarea legii 
privind mărirea sala
riilor, fie prin dobîn- 
direa de noi trepte de 
salarizare. Normal, cu 
acești bani pretențiile 
mele au crescut. Pot 
să-mi cumpăr două 
cămăși în plus, mă 
pot hrăni mai bine. 
Și ca mine sînt atîția 
muncitori. Spus gos
podărește, aoeasta în
seamnă că eu am

ajuns să cîștig mai 
mult și deci să cum
păr și mai mult.

Noua hotărîre re
așează lucrurile la 
nivelul unui echilibru 
echitabil. Sînt în cla
sa a Xî-a la seral și 
sînt suficient de ini
țiat în probleme de 
economie politică 
pentru a-mi da sea
ma de profunzimea 
gîndirii acestei hotă
rîri, de înaltul ei uma
nism. Am ajuns să 
producem mai mult 
și trebuie să produ
cem și mai mult, atît

0 MAI BUNĂ ASIGURARE Ă NEVOILOR 
DE CONSUM

Am studiat cu atenție hotări
rea publicată în presă și cuvin
tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostită in cadrul șe
dinței comune a Comitetului Cen
tral al P.C.R., a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale și Consiliului de Mi
niștri și prima impresie a fost 
că aceste măsuri sînt deosebit de 
bine chibzuite. Nici nu se putea 
altfel deoarece fiecare acțiune a 
partidului are în vedere crește
rea nivelului de trai al poporului. 
Modificările de prețuri la carne 
și la unele produse din carne 
constituie măsuri necesare pen
tru stimularea producătorilor, 
pentru dezvoltarea sectorului zoo
tehnic, deci pentru o mai bună 
asigurare a nevoilor de consum. 
Dar aceste măsuri sînt însoțite 
de acordarea unor compensații 
nouă, consumatorilor, așa incit 
bugetul fiecărei familii să fie 
păstrat în echilibru. Ba mai 
mult, prin trecerea la o nouă 
mărire de salarii, de care vom 
beneficia pînă la 1 noiembrie

Măsuri 
care vin 

în sprijinul 
eforturilor 

noastre
Noi, tinerii care lucrăm în zoo

tehnie, am primit cu deosebită 
bucurie recenta Hotărîre care 
prevede, printre altele, impor
tante modificări de prețuri la 
contractarea animalelor. Măsu
rile stabilite vin în ajutorul e- 
forturilor noastre de a dezvolta 
intens zootehnia, de a asigura în 
această ramură principală a a- 
griculturii o activitate laborioa
să, un interes sporit din partea 
fiecărui cooperator pentru creș
terea producției de carne. Efortu
rile desfășurate de noi pentru 
reducerea cheltuielilor de pro
ducție se conjugă fericit cu ac
țiuni de creștere a prețurilor la 
contractarea animalelor, cu in
stituirea sistemului de premiere 
în acest domeniu, cu celelalte 
măsuri pentru asigurarea mini
mumului garantat și introdu
cerea acordului global. în felul 
acesta sîntem convinși că s-au 
creat toate condițiile pentru un 
nou avînt, de substanță, în dez
voltarea zootehniei, pentru creș
terea fondului de consum de 
carne destinat pieței și popu
lației.

Brigada pe care o conduc are 
în îngrijire 520 capete de tine
ret taurin. Pînă în prezent, lu
nar, pe fiecare cap de tineret 
taurin am obținut cîte 200—300 
grame mai mult față de sporul 
in greutate prevăzut. în noile 
împrejurări cînd vom vinde sta
tului la un preț mai ridicat cu 
2—3 lei la kilogramul de carne, 
nu ne îndoim că toți tinerii din 
zootehnie vor depune eforturi 
și mai mari pentru îndeplinirea 
și depășirea planului. Și apoi, 
fiecare tînăr va căuta ca în gos
podăria sa particulară să creas
că animale pe care să le con
tracteze cu statul. Eu sînt tînăr, 
abia am venit din armată, dar 
pentru la anul mă angajez încă 
de pe acum să devin și eu unul 
dintre aceia care contractează 
animale cu statul.

DUMITRACHE IVAȘCU 
ajutor de șef de fermă 

zootehnică — C.A.P. Pechea, 
jud. Galați

în industrie cît și în 
agricultură. Compen
sațiile pe care statul 
le acordă ca urmare 
a majorării prețurilor 
reflectă tocmai grija 
partidului și statului 
de a-i da omului ceea 
ce el însuși a câștigat 
muncind mai bine. în 
acest fel, se înțelege 
că hotărîrea e me
nită să ne stimuleze 
pe toți.

BITTENBINDER 
WENDEL 
rectificator,

U.M. Timișoara

a.c., atît eu cit și soția mea, 
deoarece sîntem amîndoi munci
tori, ni se asigură o creștere a 
acestui buget. Cumulînd com
pensația de 44 lei-lunar (avem 
3 copii pentru care primim alo
cație) și mărirea celor două sa
larii din familie, în condițiile unei 
mai bune aprovizionări a pieței, 6 
putem spune cu argumente pro
prii că scopul principal al aces
tei hotărîri îl constituie creșterea 
nivelului de trai al populației, 
ceea ce se înscrie în spiritul ge
neral al politicii partidului nos
tru. De altfel, vizita de sîmbătă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în piețele Capitalei, dialogul cu 
oamenii muncii înseamnă pentru 
noi încă o dovadă a străduinței 
conducerii de partid de a lua 
cele mai bune măsuri pentru per
fecționarea vieții economice și 
sociale, pentru creșterea nivelu
lui de trai.

HENICA HORTOLOMEI 
țesătoare 

la I.I.S. „Textila“ — Galați

Forțele satului, umana și 
mecanice, sînt concentrata 
acum la executarea celei mai 
operative dintre lucrările a- 
gricole: recoltarea păioaselor. 
Cerinței esențiale — opera
tivitatea în acțiune prin uti
lizarea Ia maximum a clipei 
de lucru și a mașinilor — 
cooperatorii șl mecanizatorii, 
specialiștii și toți aceia a că
ror activitate este integrată 
recoltării păioaselor îi opun 
o organizare perfectă. în 
cimp se lucrează în flux con
tinuu, adică combinelor la 
urmează presele de balotat 
paie și mijloacele de trans
port a noii recolte, plugu
rile ți semănătorile. Pe mal 
bine de o jumătate de milion 
de hectare combinele au tre
ierat recolta bogată a acestui 
an de grîu și orz; cele mal 
mari suprafețe fiind eliberata 
în sudul și vestul țării unde 
secerișul orzului se apropia 
de sfîrșit. Și, lucru demn de 
remarcat, întreaga recoltă a 
fost depozitată în magaziile 
din vreme pregătite. S-au e- 
xecutat, concomitent, arături 
și lucrări de pregătirea te
renului pe mai bine de două 
sute de mii de hectare, su
prafață ce a șl fost însămîn- 
țată cu culturi duble. Efor
turi se depun continuu în 
această perioadă. în sate ni
meni. n-are dreptul să amine 
fie și numai cu un ceas in
tegrarea strădaniei ce se de
pune pentru înmagazlnarea 
fără pierderi a noii recolte, 
pentru fructificarea condiți
ilor bune ale acestui an da 
a obține și cea de a doua re
coltă de pe suprafețe cit mai 
mari. Imaginile aduse la ziar 
de către fotoreporterul nos
tru ȘTEFAN WEISS, redau 
elocvent participarea țărani
lor cooperatori din Bărăgan 
la marea bătălie a griului. 
Combinele au mers continuu, 
iar acolo unde aceste com
plexe mașini nu pot ajunge, 
cooperatorii acționează cu se- 
cerile. Zeci și zeci de hectare 
șînt recoltate astfel în fie
care unitate, dimineața îna
intea intrării în lanuri a 
combinelor, acestea treieră 
staționar griul secerat ma
nual. Și, în fiecare zi ritmul 
recoltărilor este impulsionat 
cu 4—5 procente, scurtindu-se 
astfel perioada inițial stabi
lită, evitîndu-se pierderile. 
Iar bucuria muncii dovedită 
în mîngiierea grămezilor de 
griu este imensă ! Și stimu

ACUM, GRIUL
ÎNSEAMNĂ TOTUL

(Urmare din pag. I)

ment din geneza recoltei : se
mănat, prășit, cules. Altfel nu 
știu oamenii să muncească, iar 
cei care nu pot așa trebuie să 
treacă Dunărea înapoi, să pă
răsească insula.

Drum în iulie, pe la ferme cu 
nume specifice ; Pelicanu, Le
băda, Bobocu, Salcia, Rogoz, 
Lunca, Nufăru, Pescăruș, Vi- 
droiu, cîteva din cele 40 de fer
me ale întreprinderii cu zestre 
de aproape 60.000 de hectare. 
Anul acesta o cincime din te
ren este ocupată cu griu, griu 
frumos care bucură și pe străi
nul venit doar pentru citeva 
ore darmite pe cei care l-au 
petrecut cu grijă și sudoare. 
Sute de oameni, cei mai mulți 
tineri, uteciști, după cum ne 
asigură Ion Grecu, secretarul 
comitetului U.T.C. pe întreprin
dere, au pus în mișcare 118 
combine „Gloria" (numai cu ele 
se lucrează), aproape o sută de 
prese de balotat, 325 de auto
camioane, benzi transportoare, 
bacuri, buncăre, pentru unicul 
scop de a stringe cît mai re
pede bogăția spicelor și a o 
muta, dincolo, peste Dunăre, în 
magazii, la adăpost. în primele 
zile de la declanșarea secerișu
lui (doar în 20 de ferme, pen
tru că în celelalte, unde terenul 
e mai jos, mai umed, bobul nu 
s-a copt bine încă), miriștea s-a

lează, în același timp, angaja
rea în efortul colectiv. Așa 
cum procedează și mecaniza
torii la cooperativa agricolă 
din Plopșoru, care se ajută re
ciproc în depanarea operativă 
a defecțiunilor apărute la 
combine. De fapt, nu numai 
la această unitate agricolă ci 
și în altele în prima decadă 
a acestei campanii de recol
tat staționările din cauza de
fecțiunilor ivite la combină 
s-au redus considerabil. Un 
calcul efectuat la direcția de 
specialitate din M.A.I.A.A. 
redă faptul că, în comparație 
cu anul trecut, numărul ore
lor staționate din cauza de
fecțiunilor a fost redus. în 
echivalență, cu participarea 
la recoltări a peste o mie de 
combine de-a lungul a unei 
săptăminl. Firește, 
tuturor celor care 
în agricultură este 
gura acest succes 
durata campaniei.

extins pe 2.000 de hectare. Cîn- 
tare, privite cu sporită curiozi
tate, dau curaj la creșterea „mi
zelor". Căci, trebuie să știți, în
tre fermele de aici există o a- 
cerbă întrecere pentru baterea 
recordurilor la producțiile me
dii. Inginerul Florin Vacu, șe
ful fermei Pelicanu, a fost, 
pină acum, cel mai curajos: 
garantează 4.000 de kilograme 
la hectar, cu 500 mai mult a- 
dică, decit planul. Niță Tudose 
de la Vîlciu sau Fănică Pădi- 
neanu de la Blașova, mai pru
denți, merg pe 3.900. Dar sur
prizele, care niciodată nu au 
lipsit în insulă, surprizele fru
moase de-abia la sfirșit se vor 
cunoaște. Pentru a le face cit 
mai mari, mai spectaculoase, 
oamenii se îngrijesc să recolte
ze cit mai repede, fără nici un 
bob risipit. Pare puțin cam 
exagerată frecvența controale
lor pe care Ștefan Șișu. Ion 
Pușcașu, Constantin Mihalea, 
Nicolae Cireașă sau Mihai Hie, 
combineri uteciști, le fac la 
rabatoare, la tobe, la buncăre. 
Toți motivează invariabil : 
„vrem să ne meargă ceas com
binele tot timpul cît va dura se
cerișul, iar în urma noastră să 
nu rămînă nici un bob risipit".

— Pe oricare dintre cei peste 
200 de uteciști l-ați vedea lu- 
crind pe combine, prese, la sta
țiile de descărcare, vă veți con
vinge că apelul pe care orga

nizația U.T.C. l-a făcut pentru 
operativitate și pentru evitarea 
pierderilor, a avut ecou pretu
tindeni. Și-apoi, sintem doar 
la două zile de cind am luat 
cunoștință de îndemnurile se
cretarului general al partidului 
nostru, de chemarea lansată de 
C.C. al U.T.C. și plusul nostru 
de entuziasm și energie este in 
creștere.

Mărturisirea secretarului 
U.T.C. este întărită, intr-adevăr, 
în tot locul, de faptele tineri
lor. Depășirea zilnică a norme
lor maximale stabilite nu mai 
constituie pentru nimeni o sur
priză. Pentru a fi în ziua res
pectivă cel mai bun trebuie să 
umpli multe autocamioane in 
plus. Cind s-a bucurat de a- 
cest titlu, Ion Pușcașu a expe
diat cu 4 autocamioane mai 
mult decît prevedea graficul. 
Iar titlul este trecut, ca într-o 
veritabilă ștafetă contracrono- 
metru, de la o combină la alia. 
Băieții au stabilit încă de la 
începutul secerișului ca cel care 
îl va obține de cele mai multe 
ori, să facă cinste în Brăila, la 
răcoarea Dunării. Marile bucu
rii simple ale insularilor sînt la 
fel de mari și de simple ca și 
faptele lor bărbătești din aceste 
zile ale griului. Văzindu-i in
tr-o zi de iulie fierbinte am 
tras aceeași concluzie : „Acum, 
și aici, în Insula Mare a Brăilei, 
GRIUL înseamnă totul".
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VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN IUGOSLAVIA
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Încheierea convorbirilor dintre 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
SI TOVARĂȘUL IOSIP BROZ TITO 
i 7 7

COMUNICAT COMUN

BRIONI 16 — Luni la amia
ză, pe insula Vanga au luat 
sfîrșit convorbirile dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și to
varășul Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, convorbiri în
cepute duminică la Vila Alba.

La convorbiri au participat 
din partea română tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
secretar al C.C. al PaC.R., Emil 
Dr.,gă‘nescu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președin
tele părții române în Comisia 
mixtă româno-iugoslavă de 
colaborare economică, Ște
fan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., George Maco- 
vescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, Vasile Șandru, amba

,, 0 ÎNALTĂ APRECIERE RELAȚIILOR 
DINTRE CELE DOUĂ PARTIDE"

BELGRAD 16 — Corespon
dentul Agerpres, Simion Mor- 
covescu, transmite : Ziarele iu
goslave de luni rezervă spații 
ample relatărilor despre vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei 'Elena Ceaușescu 
in Iugoslavia, .inserind largi re
portaje de la sosirea la Brioni, 
întilnirea cu președintele Iosip 
Broz Tito, relevînd, totodată, 
semnificația convorbirilor ofi
ciale, desfășurate și de această 
dată sub semnul dorinței comu
ne de a extinde cooperarea pe 
multiple planuri între cele două 
țări și popoare. Titluri mari, pe 
primele pagini, anunță : „Pre
ședintele Ceaușescu a fost în- 
tîmpinat cordial la Brioni“ 
(„Borba"), „Aceasta este cea 
de-a 11-a întilnire dintre pre
ședinții Tito și Ceaușescu, care, 
prin tradiție, se întilnesc in fie
care an“ („Politika").

în reportajele despre vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ilustrate cu fotografii infățișînd 
momentul întîlnirii dintre cei 
doi conducători de partid și de 
stat, se relevă că actuala în
tilnire dintre cei doi președinți 
este menită să contribuie la pro

sadorul României în Iugosla
via, și Constantin Mitea, mem
bru al C.C. al P.C.R., consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat.

Din partea iugoslavă, au 
participat Stane Dolanț, se
cretarul Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I., Gemal Bie- 
dici, președintele Consiliului 
Executiv Federal, lure Bilici, 
membru al Biroului Executiv 
al Prezidiului U.C.I., Miloș 
Minici, vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal, se
cretar federal pentru afacerile 
externe, Milka Planinț, pre
ședintele C.C. al U.C. din 
Croația, Tihomir Vlaskalici, 
președintele C.C. al U.C. din 
Serbia, Dușan Gligorievici, 
membru al Consiliului Exe
cutiv Federal, președintele 
părții iugoslave în Comisia 
mixtă de colaborare economi
că, Raif Dizdarevici, adjunct 
al secretarului federal pentru 
afacerile externe, Ignaț Golob, 
șeful Secției pentru relațiile 
internaționale a Prezidiului 
U.C.I., Iso Njegovan, ambasa
dorul Iugoslaviei în România, 
Aleksandar Sokoraț, șeful ca
binetului președintelui repu
blicii, și Miloș Melovski, con
silier al președintelui republi

movarea colaborării dintre cele 
două țări vecine — Iugoslavia și 
România — și consolidarea des
tinderii în lume.

în . știrea despre convorbirile 
dintre conducătorii României și 
Iugoslaviei, inserată sub titlul 
„Apreciere pozitivă a relațiilor 
reciproce", se estimează că a- 
ceste convorbiri s-au desfășurat 

Revista presei iugoslave

într-o atmosferă cordială și prie
tenească și că „s-a apreciat în- 
tr-un mod foarte pozitiv evolu
ția relațiilor iugoslavo-române 
de la ultima întilnire dintre 
președinții Tito și Ceaușescu, 
din mai. anul trecut. S-a subli
niat îndeosebi dezvoltarea cola
borării economice și importanța 
acordurilor încheiate in ultimul 
timp". De asemenea, se relevă 
că „în cadrul convorbirilor s-a 
dat o înaltă apreciere relațiilor 

cii pentru probleme de politi
că externă.

în ultima parte a convorbiri
lor s-a făcut un schimb de 
păreri în legătură cu evoluția 
situației internaționale actua
le. A fost exprimată dorința 
comună a Republicii Socialiste 
România și a Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia de 
a acționa în continuare pentru 
a-și aduce contribuția alături 
de celelalte țări iubitoare de 
pace din întreaga lume, la so
luționarea problemelor ce 

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
BRIONI

Părăsind teritoriul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
doresc, incă o dată, ca in numele meu și al tovarășei mele să 
vă exprim cele mai calde mulțumiri pentru ospitalitatea tovă
rășească de care ne-am bucurat în timpul scurtei și plăcutei vi
zite pe care am făcut-o in țara dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că această nouă întilnire a noastră, 
convorbirile fructuoase pe care le-am purtat împreună vor În
tări și mai mult prietenia și colaborarea dintre țările șl parti
dele noastre, in interesul popoarelor celor două state, al cauzei 
socialismului și păcii în lume.

îmi este plăcut să folosesc acest prilej pentru a vă adresa 
dumneavoastră si tovarășei Iovanka Broz Tito cele mai cor
diale urări de sănătate și fericire. Doresc, de asemenea, să 
adresez popoarelor Iugoslaviei frățești urările noastre de noi 
succese pe calea socialismului, a înfloririi și prosperității pa
triei.

NICOLAE CEAUȘESCU

dintre cele două partide și s-a 
exprimat hotărîrea ambelor 
părți de a dezvolta și îmbogăți 
continuu colaborarea pe acest 
plan".

Toate edițiile de dimineață ale 
presei centrale iugoslave publi
că toasturile rostite de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito la dineul oferit duminică 

seara de președintele Iugosla
viei în cinstea înalților oaspeți 
români, subliniind în titluri că 
tovarășul Ceaușescu a relevat că 
„relațiile intre țările și partidele 
noastre corespund intereselor 
popoarelor respective", iar pre
ședintele Tito a afirmat că „in 
colaborarea noastră am obținut 
pină acum rezultate importante".

Ziarul „Borba" inserează, de a- 
semenea, o corespondență Taniug 
din București despre semnifica

preocupă omenirea contempo
rană, la realizarea unui cli
mat trainic de colaborare, se
curitate și pace în lume. Con
vorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și cor
dialitate, de înțelegere și sti
mă reciprocă.

★
La amiază, tovarășul Iosip 

Broz Tito cu soția, Iovanka 
Broz, au oferit un prînz în 
cinstea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

ția vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Iugoslavia, eviden
țiind că „de la aceasta se aș
teaptă întărirea, în continuare, 
în diferite domenii a relațiilor 
vii și diverse dintre cele două 
țări socialiste vecine". Se men
ționează, totodată, că actuala în
tilnire dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito este 
apreciată drept un eveniment 
important pentru dezvoltarea 
continuă a colaborării multila
terale dintre Iugoslavia și Ro
mânia.

Televiziunea iugoslavă a 
transmis, ca eveniment central, 
știrea despre sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu șl începerea 
convorbirilor cu președintele 
Iosip Broz Tito, subliniind că 
vizita conducătorului partidului 
și statului nostru în Iugoslavia 
reprezintă un moment impor
tant în dezvoltarea pe mai de
parte a relațiilor dintre Iugo
slavia și România, un nou pri
lej pentru un fructuos schimb 
de păreri asupra problemelor 
actuale ale vieții internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu a 
făcut o vizită de prietenie In 
Iugoslavia, în zilele de 15 și 16 
iulie 1973, la invitația tovarășu
lui Iosip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
șl Iosip Broz Tito au purtat 
convorbiri la Brioni, în cadrul 
cărora au făcut un schimb de 
păreri cu privire la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie între Re*  
publica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, Intre Partidul Comu
nist Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia, precum 
șl în legătură cu problemele in
ternaționale actuale. Ei s-au in
format reciproc asupra dezvol
tării socialiste a celor două țări 
și activității lor pe plan inter
național.

La convorbiri au participat 
din partea română : Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al'Consiliului de Miniș
tri, președintele părții române 
în Comisia mixtă de colaborare 
economică, Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R., George 
Macovescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Vasile Șandru, ambasado
rul României în Iugoslavia, Con
stantin Mitea, membru al C.C. 
al P.C.R., consilier al președin
telui Consiliului de Stat.

Din partea iugoslavă : Stane 
Dolanț, secretarul Biroului Exe
cutiv al Prezidiului U.C.I., Ge
mal Biedici, președintele Consi
liului Executiv Federal, lure Bi
lici, membru al Biroului Execu
tiv al Prezidiului U.C.I., Miloș 
Minici. vicepreședinte al Consi
liului Executiv Federal, secretar 
federal pentru afacerile externe, 
Milka Planinț, președintele C.C. 
al U.C. din Croația, Tihomir 
Vlașkalici, președintele C.C. al 
U.C. din Serbia, Dușdn Gligo
rievici. membru al Comitetului 
Executiv Federal, președintele 
părții iugoslave în Comisia mix
tă de colaborare economică." Raif 
Dizdarevici, adjunct al secreta
rului federal pentru afacerile 
externe. Ignaț Golob, șeful 
Secției pentru relațiile interna
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kalici, Dușan Gligorievici, alte 
oficialități iugoslave.

Pe aeroport, împodobit cu 
drapelele de stat român și iu
goslav, fanfara militară into
nează imnurile de stat ale ce
lor două țări. In semn de sa- 

ționale a Prezidiului U.C.I., Iso 
Njegovan, ambasadorul Iugo
slaviei în România, Aleksandar 
Sokoraț, șeful cabinetului pre
ședintelui republicii, Miloș Me
lovski, consilier al președintelui 
republicii pentru probleme de 
politică externă.

Convorbirile s-au desfășurat 
Intr-o atmosferă de prietenie și 
cordialitate, de înțelegere și sti
mă reciprocă.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito au constatat 
cu satisfacție că în perioada 
care a trecut de la ultima lor 
întilnire la Porțile de Fier, din 
mal 1972, s-a înregistrat o dez
voltare multilaterală a colabo
rării pe bazele deja afirmate ale 
egalității în drepturi și avanta
jului reciproc, cu respectarea 
mutuală a specificului căilor de 
construire a socialismului și a 
poziției internaționale a fiecăreia 
din cele două țări.

EI au subliniat importanța mă
surilor întreprinse și a înțelege
rilor realizate cu privire la co
laborarea economică de perspec
tivă, dezvoltarea cooperării și a 
altor forme de colaborare în 
producție, a protocolului adițio
nal de schimburi de mărfuri pe 
anii 1973—1975, care contribuie 
la dezvoltarea de ansamblu, sta
bilă a relațiilor economice.

Apreciind importanța nu
meroaselor întilniri între repre
zentanții celor două țări, ca o 
contribuție la intensificarea co
laborării cei doi președinți au 
evidențiat în mod deosebit re
zultatele întîlnirii președinților 
guvernelor celor două țări. Ion 
Gheorghe Maurer și Gemal' 
Biedici. din septembrie 1972. Ei 
au evidențiat utilitatea conti
nuării practicii contactelor di
recte ale reprezentanților celor 
două țări, la toate nivelele.

Cele două părți au constatat că 
există posibilități și dorința co
mună de a lărgi și îmbogăți 
colaborarea româno-iugoslavă, 
pe baza interesului reciproc. în 
domeniile politic, economic, teh- 
nico-științific. a micului trafic 
de frontieră, culturii. învățămin- 
tului și informațiilor. In acest 
scop, au subliniat necesitatea 
extinderii legăturilor directe în
tre instituțiile și organizațiile 
din cele două țări.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito au apreciat 
pozitiv procesul de destindere a 
încordării internaționale și de 
rezolvare a problemelor litigioa
se pe calea tratativelor și înțe
legerii, afirmarea tot mai pu
ternică a politicii de coexistentă 
pașnică, de colaborare egală în 
drepturi și au evidențiat, ca un 
fapt încurajator. că in aceste 
procese se includ, ca un factor 

lut, se trag salve de tun. To
varășul Nicolae Ceaușescu în
soțit de tovarășul Stane 
Dolanț, trece în revistă com
pania de onoare aliniată pe 
aeroport. Șeful statului român 
își ia apoi rămas bun de la 
persoanele oficiale iugoslave 
care l-au condus la plecare. 

activ, un număr tot mai mare 
de țări, din toate părțile lumii, 
fără deosebire de mărimea și 
gradul lor de dezvoltare. în 
același timp, ei au subliniat că 
in această direcție un rol tot 
mai mare ii au forțele progresu
lui, păcii și socialismului.

Ei consideră că aceste procese 
vor fi cu atît mai durabile și 
depline, cu cit vor deveni uni
versale și vor cuprinde toate 
problemele lumii contemporane, 
precum și în măsura în care la 
rezolvarea lor participă in mod 
egal toate țările interesate.

In acest context au evidențiat 
marea importanță a O.N.U. și 
au relevat necesitatea întăririi 
în continuare a rolului organi
zației in menținerea păcii și 
securității mondiale, in apăra
rea independenței și suveranită
ții tuturor statelor, astfel ca 
O.N.U. să poată răspunde ple
nar aspirațiilor și intereselor 
fundamentale ale tuturor națiu
nilor, să contribuie cu eficiență 
la stimularea cooperării între 
state, la instaurarea unui cli
mat de încredere și înțelegere 
internațională.

Cei doi președinți și-au expri
mat marea satisfacție în legă
tură cu continuarea procesului 
de destindere in Europa, că s-a 
produs o îmbunătățire impor
tantă în relațiile dintre țările 
europene. <Ei au salutat înche
ierea primei faze a Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
europeană de la Helsinki, ca 
un efort pozitiv in procesul de 
edificare a unor relații noi și 
stabile pe continentul nostru, 
bazate pe principiile egalității 
în drepturi, respectării inde
pendenței și suveranității na
ționale, neamestecului in tre
burile interne, avantajului re
ciproc.

Ei .au apreciat că dezvoltările 
pozitive din Europa pot avea 
rezultate durabile numai in mă
sura în care se asigură o par
ticipare egală în drepturi și res
pectarea deplină a intereselor 
tuturor țărilor europene, elimi
narea definitivă a folosirii for
ței și a amenințării cu forța, 
depășirea divizării în blocuri și 
dacă acestea vor fi realizate în 
aceeași măsură în toate zonele 
continentului, inclusiv în Me- 
diterană.

România și Iugoslavia se vor 
pronunța în continuare pentru 
colaborare și relații de bună- 
vecinătate între toate țările bal
canice. A fost evidențiată im
portanța intensificării colaboră
rii economice, politice, cultural- 
științifice, turistice și in alte 
domenii între țările acestei 
zone.

Cei doi președinți au expri
mat profunda lor îngrijorare și

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

au subliniat că persistența tn 
diferite zone ale globului a unor 
focare de război, a rămășițelor 
colonialismului, a neocolonialis- 
mului, a discriminării rasiale și 
politicii de apartheid, a presiu
nilor și amestecului în treburile 
interne ale unor state amenin
ță pacea și securitatea in lumea 
întreagă.

Ei au salutat cu satisfacție 
semnarea acordurilor de la Pa
ris privind instaurarea păcii in 
Vietnam și Laos, ca o victorie 
importantă a popoarelor Indo- 
chinei în lupta lor pentru liber
tate și independență, și cer apli
carea lor deplină. In același 
timp, condamnă continuarea a- 
gresiunii în Cambodgia și cer 
încetarea ei neîntîrziată. Pre
ședinții au reafirmat necesitatea 
de a se crea condițiile care să 
asigure ca popoarele vietnamez, 
cambodgian și laoțian să-și ho
tărască in pace și in mod inde
pendent soarta și dezvoltarea 
economică și socială, fără nici 
un amestec din afară.

Cele două părți s-au pronun
țat cu hotărîre pentru soluțio
narea grabnică a conflictului 
din Orientul Apropiat pe baza 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate nr. 242 din 22 noiembrie 
1967 și pentru satisfacerea drep
turilor legitime ale poporului 
arab palestinian.

Părțile au exprimat din nou 
solidaritatea lor deplină cu 
lupta justă a popoarelor pentru 
eliberare națională și indepen
dență și hotărîrea lor de a a- 
corda în continuare un sprijin 
și ajutor multilateral mișcărilor 
de eliberare națională.

Constatind adîncirea în con
tinuare a decalajului intre țări
le avansate din punct de vedere 
economic și cele in curs de 
dezvoltare, cei doi președinți 
au subliniat că de rezolvarea a- 
cestei probleme acute a zilelor 
noastre depinde in mod direct 
dezvoltarea viitoare a relațiilor 
internaționale și progresul ome
nirii în ansamblu.

Ei au evidențiat necesitatea 
respectării neabătute a dreptu
lui suveran al fiecărui stat de 
a dispune in mod liber de bo
gățiile naționale și de toate ce
lelalte resurse, ca țările în curs 
de dezvoltare să aibă acces ne
stingherit la cuceririle științei 
și tehnologiei moderne și să li 
se asigure o participare, in con
diții de egalitate, la examinarea 
și reglementarea problemelor e- 
conomice și monetare interna
ționale.

Președintele Iosip Broz Tito a 
informat pe președintele Nicolae 
Ceaușescu despre țelurile și ac
tivitățile comune ale țărilor ne
aliniate, in condițiile internațio
nale actuale, precum și despre 
pregătirile Conferinței țărilor 
nealiniate de la Alger. Cele 
două părți au apreciat pozitiv 
contribuția țărilor nealiniate la 
lupta pentru pace și progres so
cial, pentru independență și de
mocratizarea relațiilor interna
ționale. împotriva imperialismu
lui, colonialismului, neocolonio- 
lismului. a tuturor formelor de 
dominație.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Uni
unii Comuniștilor din Iugosla
via, Iosip Broz Tito, au consta
tat cu satisfacție că relațiile 
dintre cele două partide se dez
voltă cu succes și au exprimat 
hotărîrea de a extinde și adinei 
în continuare colaborarea reci
procă. consultările și schimbu
rile multilaterale de păreri și 
experiență in probleme de in
teres comun.

Pornind de la principiul răs
punderii fiecărei mișcări revolu
ționare în fața propriei clase 
muncitoare și a propriului po
por, precum și de la faptul că 
lupta clasei muncitoare și a altor 
forțe progresiste din fiecare țara 
contribuie la realizarea țelurilor 
luptei pentru socialism și pro
gres social în lume. Partidul 
Comunist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia con
sideră că este necesară dez
voltarea și consolidarea u- 
nor variate forme de colabo
rare între toate forțele care 
luptă pentru progres și socia
lism.

Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia vor acționa in continuare 
cu fermitate in direcția întăririi 
colaborării și solidarității cu 
partidele comuniste și muncito
rești, cu mișcările de elibe
rare națională, cu forțele 
progresiste și democratice de 
pretutindeni, aducindu-și o 
contribuție concretă la lup
ta popoarelor pentru o viață 
mai bună, pentru o lume a co
laborării. păcii și socialismului.

Cei doi președinți au consta
tat identitatea sau marea apro
piere în legătură cu problemele 
internaționale actuale. Ei și-au 
exprimat satisfacția pentru re
zultatele pozitive și ale acestei 
întilniri și convingerea că ea a 
constituit o nouă contribuție la 
întărirea in continuare a rela
țiilor de bună vecinătate și prie
tenie intre cele două țări socia
liste, la cauza păcii și colaboră
rii în lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a adresat cele mai vii mulțu
miri președintelui Iosip Broz 
Tito pentru primirea călduroasă 
și prietenească ce i-a fost re
zervată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și tova- ' 
rășa Elena Ceaușescu au invi
tat pe tovarășul Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia și pe tovarășa 
Iovanka Broz să facă o vizită 
de prietenie în România.

Invitația a fosl acceptată cu 
plăcere

Brioni, 16 iulie 19'3
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HOTĂRÎREA CONSILIULUI DE MINIȘTRI
pentru stabilirea masurilor de executare a dispozițiilor Legii nr. 44973 

privind dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul 
de stat către populație și construirea de case de odihnă proprietate personală

Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România 
hotărăște:

Art. 1. —• Comitetele sau con
siliile oamenilor muncii, ori ce- 
lelelale organe de conducere co
lectivă din unitățile socialiste, 
în conformitate cu dispozițiile, 
art. 21 din Legea nr. 4/1973, a- 
nual, vor transmite comitetelor 
executive ale consiliilor popu
lare municipale, orășenești și 
comunale, listele cu salariatii a- 
probați să primească credite pen
tru construirea de locuințe pro
prietate personală.

Listele vor fi întocmite pe ba
za consultării largi a colective
lor de muncă din unitățile soci
aliste în care salariatii își des
fășoară activitatea, finind sea
ma de aportul în producție, de 
necesitatea asigurării stabilității 
lor în unitate și de condițiile de 
locuit. în ordinea de prioritate 
stabilită de lege.

Art. 2. — Organizațiile de stat 
sau cooperatiste construiesc, în 
condițiile prevăzute de Legea nr. 
4/1973. locuințe proprietate per
sonală de tipul celor ce se rea
lizează din fondurile statului, 
precum și locuințe eu confort 
sporit, numai dacă acestea se 
încadrează, în ceea ce privește 
suprafața, dotarea ți finisajele, 
in normele aprobate prin Hotă- 
rîrea Consiliului de Miniștri nr. 
1621 din 28 decembrie 1972.

Locuințele prevăzute la alinea
tul precedent se execută pe ba
ză de contracte încheiate la pre
turi ferme, care se determină 
potrivit normelor din anexa nr. 
1 (care este publicată in ziar). 
Aceste contracte se încheie în
tre beneficiarii locuințelor și u- 
nitățile contractante de speciali
tate ale consiliilor populare.

Unitățile contractante de spe
cialitate ale consiliilor populare 
vor pune la dispoziția solicitan- 
ților. înainte de încheierea con
tractelor. proiectele locuințelor 
ce urmează a fi construite. Lo
cuințele a căror construire , este 
terminată vor fi puse la dispo
ziția solicitemților pentru a fi vă
zute în vederea contractării lor.

Art. 3. — în vederea încadră
rii castului locuințelor in pre
țurile stabilite potrivit normelor 
prevăzute în prezenta hotărîre, 
comitetele executive ale consi
liilor populare vor lua măsuri 
TKintru alegerea Judicioasă a am
plasamentelor și a regimului de 
înălțime a clădirilor, pentru a- 
plicarea unor soluții tehnice de 
execuție care să asigure un con
sum redus de materiale defici
tare. pentru evitarea executătii 
unor fundații costisitoare și sta
bilirea unor surse avantajoase 
de aprovizionare cu materiale și 
prefabricate ; de asemenea. în 
cel mult un an se vor lua mă
suri pentru organizarea unor 
balastiere care să asigure apro
vizionarea în condiții de preț 
avantajos, a șantierelor de lo
cuințe cu produse de balastieră.

Art. 4. — Pentru realizarea de 
locuințe proprietate personală 
pe terenuri izolate — plombe — 
se vor atribui beneficiarilor nu
mai terenurile pentru care chel
tuielile necesare eliberării am
plasamentelor se înscriu în pre
țurile locuințelor, stabilite potri
vit prevederilor prezentei hotă- 
rin.

Art. 5. — Unitățile consiliilor 
populare care contractează lo
cuințe proprietate personală cu 
cetățenii în condițiile Legii nr. 
4/1973, la cererea acestora, vor 
mobila total sau parțial aparta
mentele contractate. Prețul mo
bilierului va fi suportat de be
neficiarul locuinței nutînd fi 
plătit în rate, potrivit regle
mentărilor în vigoare privind 
vînzarea de mărfuri către popu
lație prin comerțul de stat și 
cooperatist.

Art. 6. — în executarea dispo
zițiilor art. 44 din Legea nr.4/ 
1973. comitetele sau consiliile 
oamenilor muncii, ori celelalte 
organe de conducere colectivă, 
în urma consultării largi a co
lectivelor de muncă din unită
țile socialiste în care salariatii 
își desfășoară activitatea, vor 
întocmi lista cu persoanele care 
doresc si pe care organele de 
conducere colectivă le propun

ANEXA Nr. 1
Norme pentru stabilirea prețului de contractare al locuințelor

proprietate personală care se execută cu sprijinul statului

Prețul de contractare este 
preț ferm și reprezintă totali
tatea cheltuielilor necesare pen
tru realizarea lucrărilor de 
construcții, instalații și dotări, 
inclusiv a spațiilor comune a- 
ferente clădirii.

Prețul de contractare al lo
cuințelor are 1a bază prețurile 
din tabelul alăturat.

Pentru locuința cu suprafețe 
utile mal mari sau mai mici 
decît cele din tabel. valorile 
prevăzute se corectează cu su
ma rezultată din diferența în 
plus sau în minus a suprafeței 
utile a locuinței față de aceea 
precizată în tabel, înmulțită cu 
pret'il pe m’ corespunzător tipu
lui de locuință si gradului de 
confort.

Suprafața utilă a locuinței se 
determină prin însumarea su
prafețelor tuturor încăperilor 
din apartament (camere de lo
cuit. baie, bucătărie, vestibul, 
debara cămară, degajamente 
etc.), determinate pe baza di

să primească sprijinul statului 
în credite, pentru a cumpăra lo
cuințele ce le ocupă in calitate 
de chiriaș, pe care o vor înainta 
comitetelor executive ale consi
liilor populare.

Art. 7. — în executarea art. 
43, alin. 2, din Legea nr. 4/1973, 
Consiliul de Miniștri aprobă a- 
nual numărul de apartamente 
ce se propun a fi vîndute, pre
cum și lista clădirilor altele de- 
cît blocuri, avînd un număr re- 
strins de apartamente cu un 
confort sporit. Această listă va 
fi avizată de Comitetul pentru 
Problemele Consiliilor Populare, 
Ministerul Finanțelor și Comi
tetul de Stat pentru Prețuri.

Art. 8. — Prețul de vânzare al 
locuințelor din fondul locativ de 
stat se determină conform ane
xei nr. 2 (care este publicată in 
ziar), pentru cele care au fost 
construite din fondurile statu
lui, iar pentru celelalte locuințe 
potrivit anexei nr. 3 (care este 
publicată în ziar).

Sumele rezultate din vînzarea 
locuințelor se vor vira de către

Categoria Salariul tarifar, pensia sau venitul 
mediu brut lunar Dobînda

I pînă la 1 500 Iei 2%,
II 1 501—2 000 lei 3%,

III paste 2 000 lei 4" „

Pentru suma de credit care 
depășește 50 000 lei, dobînda va 
fi de 5’b pe an indiferent de 
salariu.

Art. 12. — Creditele Și dobân
zile aferente pentru construc
ții de locuințe în antrepriză și 
regie, cu excepția celor prevă
zute la art. 33 din Legea nr. 4/ 
1973, se rambursează începînd 
cu luna următoare termenului 
prevăzut în contract pentru ter
minarea construirii locuinței, 
respectiv cumpărarea locuinței. 
Dobînzile la creditele acordate 
se calculează pe perioada de 
rambursare a acestora.

Plata dobînzilor și restituirea 
creditelor, inclusiv a creditelor 
pentru constituirea avansurilor, 
reprezentînd diferența dintre 
prețul de contractare al locuin
țelor și creditul maxim prevă
zut la art, 23 din Legea nr. 4/ 
1973, precum și a creditelor 
pentru completarea prețului in
tegral al locuințelor prevăzute 
la art. 33 din aceeași lege, se 
fac în rate lunare egale, prin 
reținere și vărsare la Casa de 
Economii și Consemnațiuni de 
către unitățile socialiste de la 
care beneficiarii primseo drep
turile bănești, sau conform clau
zelor prevăzute în contractul 
de împrumut pentru ceilalți 
beneficiari.

în cazul plății anticipate a 
creditului, dobînda se recalcu
lează în mod corespunzător.

Art. 13. — Creditele pentru 
construirea de locuințe ce se 
execută în regie pe terenuri 
proprietate personală sau atri
buite de stat se acordă numai 
cu condiția ca cetățenii respec
tivi să termine construcția lo
cuinței în termenul prevăzut în 
autorizația de construcție, dar 
nu mai mult de 2 ani. Locuihța 
se consideră terminată dacă 
s-au realizat toate elementele 
prevăzute în autorizația de con
strucție.

Pentru neconstruirea locuin
ței din culpa beneficiarului în 
termenul prevăzut la alineatul 
precedent, la dobînda din con
tract se va aplica o penalitate 
de 6 la sută pe an la sumele 
eliberate, calculată de la data 
cînd trebuia terminată locuința, 
pînă Ia terminarea ei completă.

Art. 14. — în cazul cînd con
tractele se încheie cu mai mul
te persoane sau numai cu unul 
din soți, care îndeplinesc con
dițiile legii pentru construirea 
de locuințe proprietate perso
nală, se va lua în considerare 
salariul, pensia sau venitul me
diu brut lunar cel mai mare al 
uneia dintre aceste persoane 
sau al soțului.

mensiunilor interioare prevă
zute în proiect. Suprafețele 
logiilor și balcoanelor se adau
gă la suprafața utilă, corectate 
cu coeficientul de 0,35 aplicat 
la suprafața lor.

Beneficiarii locuințelor care 
doresc executarea de boxe sau 
garaje în subsolul clădirii ,vor 
suporta suplimentar prețul a- 
cestora calculat cu 285 lei/m2 
suprafață utilă de boxă și res
pectiv 700 lei/m2 suprafață utilă 
de garaj.

La prețurile locuințelor se 
poate adăuga, după caz, un spor 
de pînă la 4"/« determinat de 
gradul de seismicitate mai mare 
de 7. de fundațiile speciale 
impuse de natura terenului sau 
de alte cheltuieli suplimentare 
impuse de amplasarea construc
ției

In județele Brăila, Constanța, 
Dolj, Galați. Harghita. Ialomi
ța. tașl. Ilfov. Tulcea. Vaslui la 
prețul locuințelor se poate a- 
dăuga pînă Ia 3’/», timp de un 

Casa de Economii și Consemna
țiuni la bugetul republican, ast
fel : avansurile din mijloacele 
proprii, pe măsura încasării lor, 
iar ratele, trimestrial.

Art. 9. — Odată cu locuințele 
vor fi vindute dependințele, a- 
r.exele gospodărești, garajele și 
instalațiile aferente.

Art. 10. — Avansul pentru 
construirea sau cumpărarea de 
locuințe proprietate personală, 
prevăzut de lege, se constituie 
la Casa de Economii și Con- 
semnațiuni, în conturi curente 
personale.

în vederea stimulării acțiunii 
de economisire pentru cumpă
rarea de locuințe din fondul lo
cativ de stat, Casa de Economii 
și ‘Consemnațiuni va introduce i 
„Libretul de economii pentru 
cumpărarea de locuințe proprie
tate personală". La depunerile 
pe acest libret se acordă o do- 
bindă de 5 la sută pe an. pină 
la data cumpărării locuinței. în 
oazul folosirii depunerilor în alt 
stop, dobînda ce se acordă este 
de 3 la sută pe an.

Art. 11. — Dobînda prevăzută 
la art. 29 din Legea nr, 4/1973 
ee percepe după cum urmează î

Art. 15. — Pentru membrii 
organizațiilor cooperatiste și 
ai altor organizații obștești cu 
caracter economic și social, 
precum și pentru cetățenii care 
nu realizează venituri din sala
riu sau pensie, avansul minim 
și durata maximă de rambur
sare a creditului prevăzut la 
art. 22 din Legea nr. 4/1973 se 
stabilesc în funcție de venitul 
mediu brut lunar realizat în 
ultimele 12 luni.

Art. 16. — în cazul nepredării 
locuinței la termenul stabilit 
prin contractul de construire, 
unitatea contractantă fiind de 
drept In întîrziere va plăti be
neficiarului pe fiecare zi de în
tîrziere o penalitate calculată 
la prețul locuinței prevăzut în 
contract astfel : de 0,03*/»  pen
tru zilele din primele 2 luni 
de depășire, de 0,04’ • pentru zi
lele din luna a treia de depă
șire și de 0,05’/« pentru zilele 
care depășesc termenele de pes
te 3 luni.

Penalitățile stabilite potrivit 
alineatului precedent vor fi re
cuperate de la unitățile sau 
persoanele vinovate de nepre- 
darea în termen a locuințelor.

Suma penalităților va fi vi
rată de către unitatea contrac
tantă în contul ratelor curente 
de împrumut acordat beneficia
rului de locuință.

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

Art. 18. — Formularele tip 
privind contractele*  de construi
re. vînzare și împrumut sînt 
cele prevăzute în anexele nr. 5 
— 8 la prezenta hotărîre (care 
se va publica în Buletinul ofi
cial).

Art. 19. — Evaluarea locuin
țelor care se trec în, proprieta
tea statului, potrivit art. 56 
din Legea nr. 4/1973, se face în 
conformitate cu prevederile Ho- 
tărîrii Consiliului de Miniștri 
nr. 1676 din 20 noiembrie 1959, 
pentru aplicarea art. 6 al De
cretului nr. 545/1958.

Art. 20. — Comitetele execu
tive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului Bu
curești vor introduce în planu
rile economice șl financiare pe 
anul 1973 ale întreprinderilor 
care au în administrare fondul 
locativ modificările ce decurg 
din vînzarea locuințelor propri
etate de stat către populație și 

an, reprezentînd cheltuieli su
plimentare legate de asigurarea 
cu produse de balastieră ! în 
această perioadă se vor asigura 
surse ^economicoase de aprovi
zionare cu aceste materiale.

în cazul cînd locuința care 
se contractează este situată în- 
tr-o construcție cu centrală ter
mică proprie și care deservește 
exclusiv această clădire, la 
prețul stabilit se adaugă 30 lei/ 
m2 suprafață utilă.

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

Pentru lipsa de gaze la bucă
tării se scade 300 lei/aparta- 
ment.

In cazul cînd la clădirea res
pectivă se utilizează tîmplărie 
exterioară din oțel, la prețul 
stabilit se adaugă 60 lei/m2 su
prafață utilă. De asemenea se 
adaugă 60 lei/m2 suprafață uti
lă în cazul cînd Ia clădirea res
pectivă se utilizează rulouri din 
lemn la ferestre. 

vor comunica Ministerului Fi
nanțelor pînă la tlata de 15 no
iembrie 1973 influențele respec
tive.

Ministerul Finanțelor este 
autorizat să introducă în struc
tura și volumul bugetului de 
stat pe anul 1973 modificările 
ce decurg din aplicarea preve
derilor de la alineatul prece
dent inclusiv regularizarea bu
getelor locale.

Art. 21. — Inspectoratul Ge
neral de Stat pentru Directivare 
și Control în Proiectarea și 
Executarea Construcțiilor, Co
mitetul de stat al Planifică
rii, Ministerul Finanțelor. Comi
tetul de Stat pentru Prețuri și 
Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare, In termen 
de 30 de zile de la data publi
cării prezentei hotărîri, vor e- 
labora metodologia de întoc
mire a devizelor pe baza cărora 
se vor încheia contractele pen
tru construirea de locuințe pro
prietate personală între organi
zațiile de construcții și unitățile 
contractante de specialitate ale 
consiliilor populare.

Art. 22. — în executarea art. 
64 din Legea nr. 4/1973, prin 

, alte acte încheiate In baza De- 
Șicretului nr. 445/1966, Decretului 
- nr. 713/1967, precum și a Legii 
nr. 9/1968, care rămîn valabile, 
se înțeleg :

— deciziile de atribuire în 
folosință a terenurilor pe care 
a început construcția de locuin
țe pînă la data intrării în vi
goare a Legii nr. 4/1973. In ca
zul cînd pe terenul atribuit nu 
a început construcția pînă la 
această dată, comitetele execu
tive ale consiliilor populare vor 
reconsidera deciziile respective 
aplicînd prevederile Legii nr. 
4/1973 și ale prezentei hotărîri;

— listele de prioritate stabi
lite de comisiile constituite în 
baza Legii nr. 9/1968 pînă la 
data intrării în vigoare a Legii 
nr. 4/1973, în vederea contrac
tării apartamentelor prevăzute 
în plan pe anul 1973, care ră
mîn valabile pînă la terminarea 
contractării apartamentelor cu 
termen de execuție în anul 
1973 ;

— contractele de construire 
pentru apartamentele prevăzute 
a fi date. în folosință în anul 
1973, înregistrate și aflate îji 
curs de perfectare pînă la data 
intrării in vigoare a Legii nr. 
4/1973, care vor fi definitivate 
potrivit prevederilor Legii nr. 
9/1968. Contractele de împrumut 
avînd la bază aceste contracte 
de construire vor avea regimul 
stabilit prin Legea nr. 4/1973.

Art. 23. — Hotărîrea nr.
26/1966 privind sprijinirea de 
către stat a cetățenilor de la 
orașe în construirea de locuin
țe proprietate personală, cu ex
cepția art. 14 ; Hotărîrea Con
siliului de Miniștri nr. 1735 din 
13 august 1968 de aplicare a 
dispozițiilor Legii nr. 9/1968 
pentru dezvoltarea construcției 
de locuințe, vînzarea de lo
cuințe din fondul de stat 
către populație și construirea 
de case proprietate personală 
de odihnă sau turism — cu ex
cepția art. 2 : art. 3 din Hotă
rîrea Consiliului de Miniștri nr. 
789 din 16 aprilie 1969 privind 
reglementarea timpului de lu
cru șl a trasportului angajați- 
lor din unitățile miniere subor
donate Mnisterului Minelor. Pe
trolului șl. Geologiei, precum și 
acordarea de credite acestor 
angajați pentru construcții de 
locuințe proprietate personală ; 
art. 1 și art. 4, alin. 1 și 2. din 
Hotărîrea Consiliului de Miniș
tri nr. 2256 din 8 decembrie 
1969 privind acordarea de cre
dite populației pentru locuințe 
proprietate personală de către 
Casa de Economii și Consemna
țiuni și stabilirea nivelului do
bînzilor la unele categorii de 
operațiuni de credit : Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri nr. 663 
din 5 iunie 1970 privind regle
mentarea sistemului de acor
dare de credite populației pen
tru construirea de locuințe pro
prietate personală, precum și 
orice alte dispoziții contrare 
prezentei hotărîri, se abrogă.

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

Prețul astfel obținut consti
tuie prețul ferm de contracta
re a locuinței care se va exe
cuta.

Unitățile contractante de 
specialitate ale consiliilor popu
lare vor vărsă la buget 3’/. din 
valoarea locuințelor contractate.

Locuințele coptractate trebuie 
să îndeplinească condițiile de 
confort și finisaj obligatorii din 
anexa nr. 1 (care se va publica 
In Buletinul oficial).

In cazul cînd beneficiarii so
licită executarea unor .finisaje 
de altă natură și în alte canti
tăți decît cele prevăzute în 
anexa nr 1 a, aceasta se va 
face numai înainte de perfecta
rea contractului. cu acordul 
prealabil al constructorului, iar 
prețul lucrărilor se va achita 
integi al la încheierea contrac
tului Aceste finisaje suplimen
tare pot fi numai cele de mai 
jos i

Denumirea lucrărilor U.M. Preț unitar (lei) Denumirea lucrărilor U.M. Preț unitar (lei)

1. Vopsitorie email alehidal la pereți • culoare neagră m2 122,00
în loc de zugrăveală m3 25,00 6. Pardoseli din plăci gresie cal. I

2. Placaj faianță în loc de tencuială 100/100 in loc de mozaic
cu vopsitorie email alehidal m2 65,00 • culoare naturală m2 80,00

3. Placaj ceramic joo. in loc de • culoare roșie m2 102.00
tencuială cu vopsitorie email • culoare neagră m2 133,00

alehidal 7. Tîmplărie interioară suplimentară
• culoare alb. galben m2 100,00 (uși celulare) m2 242,00
• culoare roșie m2 113.00 8. Broaște de siguranță tip Yale
• culoare neagră m2 120,00 și vizor buc. 150,00

4. Tapete semi valabile, în loc 9. Glet de ipsos la tavane în loc
de zugrăveli m2 14,50 de glet de var m2 6,5

5. Pardoseli din plăci gresie 10. Dulapuri zidite în cadrul
cal. I 50/50 în loc de mozaic suprafeței utile a apartamentului m2 800,08
• culoare naturală m2 80,00 11. Mochetă din material plastic în
• culoare roșie m3 97,00 Ioc de parchet sau covor p.v.c. m3 90,08

NOTA i pentru locuințele cu parter și 1—3 etaje, prețurile și corecțiile corespunzătoare locuințelor cu P+4 E se majorează cu 3’7« pentru 
P+3 E, cu 8»/, pentru P+2 E și cu 12% pentru P+l E.

•) suprafețele la apartamentele cu confort sporit sînt maxHnwle ; în aceste suprafețe nu mint ouprina» logisle și balcoanele.

ANEXA Nr. 2
Norme pentru evaluarea locuințelor executate din fondurile statului

TABEL CU PREȚURILE LOCUINȚELOR PROPRIETATE PERSONALĂ CARE SE EXECUTA CU SPRIJINUL STATULUI
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1 2 3 * 5 1 6 1 7 I8 9 10 H 12| 13 »< 15 16| 18

P+4 E 56 950 37 20 1440 46 2S0 30 18 1 420 35 100 23 14 1 400 29 150 21 13 1340
P+5 E—10 E 59 250 37 20 1 500 48 100 30 18 1 480 36 500 23 14 1 460 30 250 âi 13 1 390
P+4 E 82 900 55 34 1440 74 700 50 30 1 420 53 300 36 24 1 400 46 550 34 23 1340
P + 5 E—10 E 86 300 55 34 1 500 77 750 50 3(1 1 480 55 550 36 24 1 460 48 300 34 23 1 390
P+4 E 117 650 78 50 1 440 96 000 65 40 1420 70 100 48 33 1 400 62 300 45 32 1 340.'
P + 5 E—10 E 122 450 78 50 1 500 100 000 65 40 1 480 73 100 48 33 1 460 64 650 45 32 1 390
P+4 E 152 250 100 64 1440 118 850 8(1 50 1 420 86 950 60 42 1400 77 050 56 41 1 340
P+5 E—10 E 158 400 100 64 1 500 123 800 80 50 1 480 90 650 60 42 1 460 79 950 56 41 1 390
P+4 E 178 200 118 78 1440 — — — — — — — — — — — —
P + 5 E—10 E 185 500 118 78 1 500 — — — — — - — — — — —

Prețul de vînzare al locuinței 
se determină pe baza valorii de 
înlocuire (din nou), a nivelului 
la care este situată locuința și 
a uzurii în timp a acesteia.

Valoarea de înlocuire repre
zintă cheltuielile necesare rea
lizării din nou a unei construc
ții fn condiții tehnice actuale, 
cu confort și funcționalitate si
milare.

Valorile de înlocuire, diferen
țiate pe tipuri de clădiri, nu
măr de camere și grad de con
fort, sînt cele din tabelul ală
turat.

Pentru locuințele cu suprafe
țe utile mai mari sau mai mici 
decît cele prevăzute în tabel, 
valoarea de înlocuire se corec
tează cu valoarea rezultată din 
diferența în plus sau în minus 
a suprafeței utile efective față 
de aceea precizată în tabel, în
mulțită cu prețul pe m2 co
respunzător tipului de aparta
ment și gradului de confort res
pectiv.

TABEL CU PREȚURILE (VALOAREA DE ÎNLOCUIRE A) LOCUINȚELOR DIFERENȚIATE PE NUMĂR DE NIVELURI, 
NUMĂR DE CAMERE ȘI GRAD DE CONFORT________________ ___ ___ *
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Confort I Confort II Confort III

Valoare de 
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mp.

Prețul pe mp, 
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lei

Valoare de 
înlocuire

Iei

Suprafața 
utilă 

mp.

Prețul pe mp, 
suprafață 

utilă

lei

Valoare de 
înlocuire

Iei

Suprafața 
utilă 

mp.
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£ 3 
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a « = 
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ft

lei

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
P-Î-4E 44 900 30 1 380 34 080 23 1 360 28 300 21 ...1 300 '
P + 5E—10E 46 700 30 1 440 35 460 23 1 420 29 350 21 1 350
P+4E 72 500 50 1 380 51 760 36 1 360 45 200 34 1 300
P+5E—10E 75 500 50 1 440 53 920 36 1 420 46 900 34 1 350
P+4E 93 200 65 1 380 68 080 48 1 360 " 60 500 45 1 3003 Cciill. P + 5E—10E 97 100 65 1 440 70 960 48 1 420 62 750 45 1 350
P+4E 115 400 80 1 380 84 400 60 1 360 74 800 56 1 300
P + 5E—10E 120 200 80 1 440 88 000 60 1 420 77 600 56 1 350

Notă: — pentru locuințele cu grad de confort inferior gradului III, valoarea de înlocuire și prețul pentru mp. suprafață 
utilă din coloana 9. respectiv 11, se reduc cu 10%.

— pentru locuințele cu parter si 1—3 etaje, prețurile și corecțiile corespunzătoare locuințelor cu P+4E se majorează cu 
3% pentru P+3E ; 8°/i> pentru P+2E și 12°/» pentru P+1E

TABEL CU CORECȚIILE DE NIVEL ÎN %

I. Pentru clădiri cu șarpantă

Nive
lul 

locu
inței

Numărul de niveluri ale blocului

P 1 2 3 4

4 —3
3 —2 + 1
2 + 1 +2 +2
1 0 +2 +3 +3
P 0 0 —3 —3 —3

Exemplu de calcul :

— se consideră o locuință cu următoarele caracteristici :
2 camere într-o clădire cu P4-10 E. beton monolit în cofraje de

inventar, de confort 1.
— suprafața utilă a Încăperilor................... - 52,40 m2

— logii și balcoane . . ... - 4,08 m2
— locuința se află situată' la etajul VII într-o clădire dată 

în folosință în anul 1961 .
— Suprafața utilă efectivă . . 52.40-1-0,35x4,80 - 54,08 m2
— Diferența fată de suprafața utilă

din tabelul nr 1 : 54,08 — 50 . ...................- 4.08 m2
— Valoarea de înlocuire : 75 5004-4.08x1 440-77 055 lei

Suprafața utilă a locuinței se 
determină prin însumarea su
prafețelor tuturor încăperilor 
(cameră de locuit, baie, bucă
tărie, vestibul, debara, cămară, 
degajamente etc.) determinate 
pe baza dimensiunilor interioa
re dintre pereți.

Suprafețele logiilor și bal
coanelor Înmulțite cu coeficien
tul 0,35 se adaugă la suprafața 
utilă a locuinței.

în cazul cînd locuința are 
boxe sau alte anexe gospodă
rești situate la subsoluț blocu
lui, valoarea de înlocuire a ei 
se majorează cu valoarea aces
tora calculată cu prețul de 285 
lei pe m2. Pentru garaje se ia 
în calcul 700 lei pe m2.

în cazul în care construcțiile 
sînt amplasate în zone cu grad 
de seismicitate mai mare de 7, 
sau pe terenuri care au necesi
tat fundații speciale, valoarea 
locuinței obținută ca mai sus, 
se majorează cu i

— 2'/. pentru grad de seismi
citate mai mare de 7 ;

— 8*/<  pentru fundații pe piloți 
din beton, puțuri *au  radier 
general ;

— 4*/»  pentru fundații pe per
nă de pămlnt compactat, piloți 
de pămînt sau alte soluții spe
cifice de fundare.

în cazul cînd locuința nu are 
încălzire centrală sau gaze la 
sobe, din valoarea stabilită ca 
mai sus se scade 45 lei/m2 su
prafață utilă, iar pentru lipsa 
gazelor la bucătării 300 lei/locu- 
ință.

în cazul în care locuința oare 
se vinde este situată înt-r-o con
strucție cu centrală termică pro

Vechimea îr 
ani

Coeficienți 
de corecție

0-5 1

5 — 10 0,93

10 — 15 0.90
15 — 20 0.87

II. Pentru clădiri cu terasă 

Numărul de niveluri ale blocului
= &________________________________________________ ___

N
iv

el
 

lo
cu

i n P 1 2 3 4 Is 6 7 8 9 10

10 —9
9 —8 —3
8 —8 —2 —2
7 —6 —2 —2 — 1
6 —-6 2 —1 0 0
5 —5 —2 —1 —1 0 +1
4 —5 — 1 0 0 + 2 4-2 +3
3 —4 0 0 +’2 +‘2 +3- +3 +4
2 —3 +1 +3 •4-4 -p4 +5 +5 +5 +5

1 0 +4 +4 +4 +4 +5 +5 -j-5 +5 + 5
P 0 0 — 1 —1 —2 1—2 —3 —3 —3 —3 —3

— Valoarea corectată în funcție de nivelul
la care este situată locuința 77 055—0 01 X77 055- 76 285 lei

— Prețul de vînzare i 76 285 x 0.90 • 68 656 lei

prie și care deservește exclusiv 
această clădire, la prețul stabi
lit se adaugă 30 lei/m2 suprafa
ță utilă.

Valoarea de înlocuire a locu
inței astfel obținută se corectea
ză ou corecția de nivel expri
mată în procente și stabilită in 
funcție de nivelul la care este 
situată locuința tn cadrul clădi
rii, potrivit tabelului alăturat.

Pentru determinarea prețului 
de vînzare al locuinței, valoa
rea stabilită ca mai sus ee în
mulțește cu următorii coefici
enți, în funcția de vechimea 
construcției în ani !

Vechimea t 
ani

Coeficienți 
de corecție

0.8320 — 25

25 — 30 0.80

30 — 35 0.77

35 — 40 0.73

(Continuare în pag. a V-a)

i



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 MARTI 17 IULIE 1973

HOTĂRÎREA CONSILIULUI
DE MINIȘTRI

(Urmare din pag. a TV-a)

ANEXA NR. 3
Norme pentru evaluarea locuințelor proprietate de stat, 

altele decit cele executate din fondurile statului

Prețul de vînzare al locuinței 
reprezintă valoarea efectivă a a- 
cesteia la data evaluării șl se 
determină pe baza valorii de În
locuire (din nou), în funcție de 
starea tehnică, de nivelul la care 
este situată locuința și de uzura 
In timp.

Valoarea de Înlocuire se deter
mină pe baza normelor de eva
luare a construcțiilor, diferen
țiate pe tipuri, în funcție de 
structura de rezistență sau ma
terialele folosite, de gradul de 
dotare și finisaj, de nivelul la 
care este situată locuința.

Evaluarea locuințelor se face 
In funcție de tipul și gradul lor 
de finisaj. Gradul de finisaj poa
te fi : superior (a), mediu (b) și 
inferior (c).

Normele de evaluare a locuin
țelor In funcție de tipul și gra
dul lor de finisaj, exprimate in 
lei/m2 suprafață utilă, sint ur
mătoarele :

1. Locuințe parter, cu pereți 
din zidărie de piatră, cărămidă 
sau înlocuitori, cu șarpantă din 
lemn, instalații sanitare și elec
trice. încălzire cu sobe cu com
bustibil solid, planșee din lemn 
sau beton armat

a - 1 620 lei/m5 : b - 1 485 
lei/m2 : c - 1 305 lei/m5.

2. Locuințe cu parter ș! 1—4 
etaje, cu pereți din zidărie de 
piatră, cărămidă sau înlocuitori, 
cu șarpantă din lemn, instalații 
sanitare și electrice, încălzire cu 
sobe cu combustibil solid, plan- 
șetvdin lemn sau beton armat.

s' a 1 485 lei/m5 ; b - 1 345 
lei/m5 ; c — 1 150 lei/m5.

3. Locuințe cu parter sau par
ter și etaj, cu pereți din bîrne, 
cu șarpantă din lemn, instalații

sanitare șl electrice, încălzire cu 
sobe cu combustibil solid și 
planșee din lemn.

a — 1 285 lei/m2 ; b ■= 1 215 
lei/m2 ; c — 1150 lei/m2.

4. locuințe cu parter sau 
parter și etaj, cu pereți din pa
iantă, cu șarpantă din lemn, in
stalații sanitare și electrice, în
călzire cu sobe cu combustibil 
solid și planșee din lemn.

a - 1 185 lei/m2 ; b — 1 105 
lei/m2 ; c — 1 065 lei/m5.

5. Locuințe cu parter, cu pereți 
din chirpici, vălătuci sau pămint 
bătut, cu șarpantă din lemn, in
stalații sanitare și electrice, în
călzire cu sobe cu combustibil 
sblid șl planșee din lemn.

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

6. Locuințe cu parter și mai 
mult de 4 etaje, cu structură 
planșee sau pereți, din beton 
armat, orice sistem de înveli- 
toare, instalații sanitare, electri
ce și încălzire centrală (exclusiv 
construcția și echipamentul cen
tralei termice).

a “ 1 640 lei/m2 ; b 1 490 
lei/m2 ; c - 1 280' lei/m2.

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

— Pivnițe, beciuri, boxe în fo
losința exclusivă a locuinței 340 
lei/m2.

— Garaje 700 lei/m2.
— Terase rezultate din retra

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

unor instalații sau elemente de 
construcții, sau în caz că locuin
țele sînt situate în demisol sau 
mansardă, la tarifele de mai sus 
se aplică corecții în plus sau în 
minus.

9. Valoarea de înlocuire se

corectează cu corecția de nivel 
stabilită potrivit tabelului din a- 
nexa nr. 2.

10. Pentru determinarea prețu
lui de vînzare al locuinței, va
loarea de înlocuire determinată 
ca mai sus se corectează cu 
coeficientul de uzură în timp.

Coeficientul de uzură in timp 
se determină pentru fiecare 5 
ani vechime a clădirii, în funcție 
de durata de serviciu normată a 
clădirii și de starea tehnică a 
ei : bună, mediocră și subme
diocră.

Dacă vechimea clădirii este 
egală eu durata de serviciu nor
mată a clădirii sau mai mare de- 
cît aceasta, prețul de vînzare al 
locuinței, indiferent de durata 
normată a clădirii, trebuie să fie 
cel puțin 40 la sută din valoarea 
de înlocuire în cazul clădirilor 
în stare bună, 30 la sută în cazul 
clădirilor în stare mediocră și 20 
la sută în cazul clădirilor în 
stare submediocră.

11. Anexele aferente locuințe
lor se vînd o dată cu acestea.

12. Comisiile de evaluare in
stituite potrivit legii vor ține 
seama în efectuarea operațiuni
lor de evaluare de elementele 
specificate în anexa 3 a (care se 
va publica în Buletinul oficial) 
referitoare la : gradele de finisaj 
al locuințelor, corecțiile de tarife, 
starea tehnică a clădirilor, co
eficienții de uzură în timp, nor
mele de evaluare a anexelor lo
cuințelor,

(Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri, cu toate anexele, se va 
publica în Buletinul oficial al 
Republicii Socialiste România).

Vizita in țara noastră 
a unei delegații de activiști 
ai Partidului Comunist Italian

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, o delegație de activiști ai 
Partidului Comunist Italian, 
condusă de Lelio Grassucci, 
membru al C.C. al P.C.I., a vizi
tat țara noastră în perioada 
6—16 iulie. Membrii delegației 
au vizitat obiective economice 
și social-culturale din mai multe 
județe și au avut întîlnirl și dis
cuții la organe și organizații ale 
partidului nostru.

La încheierea vizitei, delega
ția italiană a fost primită de to
varășul Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân.

La primire, care a decurs în- 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească, au participat tovarăș*!  
Ghizela Vass și Ion Savu, mem
bri ai C.C. al P.C.R.

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

Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a primit 
delegația de activiști ai P.S.U.G., 
condusă de tovarășul Horst 
Wambutt, șeful Secției industriei 
materialelor de bază a C.C. al 
P.S.U.G., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită in 
schimb de experiență în țara 
noastră.

La primire, care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, a participat Mihai 
Marinescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale.

A participat, de asemenea, 
Helmut Kluge, Însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. D. Ger
mane la București.

• PRIN DECRET al Consiliu
lui de Stat, tovarășul Petre 
Tănăsie a fost numit în calita
tea de ambasador extraordinar

șl plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Republica 
Vietnamului de sud, cu reșe
dința la New Delhi.

au Început lucrările stagiului 
INTERNATIONAL ÎN PROBLEMELE 

OCROTIRII MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

9 CAMPIONATELE IN
TERNATIONALE DE TENIS 
ALE ELVEȚIEI, prelungite 
cu o zi din cauza ploii, s-au 
încheiat ieri, la Gstaad, cu 
un aplaudat succes al jucă
torului român, Ilie Năstase, 
care, în tinala probei de sim
plu bărbați, l-a învins cu 
6—4, 6—3, 6—3 pe australia
nul Roy Emerson. „Net su
perior — transmite corespon
dentul Agenției France Pres- 
se — românul l-a derutat pe 
Emerson, prin varietatea jo
cului său". Acesta a fost al

11-lea turneu internațional 
eîștigat de Ilie Năstase de la 
începutul anului 1973.

« IN URMA VICTORIEI 
obținute în turneul de la 
Gstaad, tenismanui român 
Ilie Năstase conduce detașat 
în clasamentul „Marelui 
premiu F.I.L.T.". Năstase a

acumulat pînă în prezent 262 
puncte, fiind urmat de Ko- 
des (Cehoslovacia) — 140
puncte, Taylor (Anglia) 
— 113 puncte, Metrevell
(U.R.S.S.) — 106 puncte.
• ÎN VEDEREA întîlnirll 

pe care urmează să o sus
țină cu Lokomotiv Moscova, 
în campionatul european le- 
roviar, Rapid București a 
jucat ieri. Ia Bușteni, o par
tidă amicală cu Sport Club 
Bacău, cîștigind cu 3—1 
(1-0).

POȘTAȘUL INDISCRET
Intr-o scrisoare adresată 

ziarului nostru de către mai 
mulți tineri din Baia Borșa 
ni se semnalau unele defici
ențe ce se manifestă în acti
vitatea organizației U.T.C. de 
aici: adunările generale se
țin la intervale foarte mari, 
inexistența unor acțiuni cul
tural-sportive etc., toate ca 
urmare a lipsei de activitate 
a comitetului U.T.C.

Totul a pornit de la faptul 
că, inițiinau-se organizarea 
unei excursii la București pen
tru vizionarea unui meci de 
fotbal, tinerii au fost lăsați să 
aștepte o zi întreagă autobu
zul ce urma să-i transporte, 
fără să fie anunțați că — din 
motive obiective, cum sîntem 
asigurați — excursia proiec
tată s-a amînat. Am sesizat 
asupra tuturor acestor ne
ajunsuri Comitetul județean 
Maramureș al U.T.C. Verifi

cările efectuate la fața locu
lui și comunicate nouă în 
scris au ajuns la concluzia că 
cele sesizate de tinerii noștri 
corespondenți nu sînt reale. 
T)e ce ? Fiindcă, se precizea
ză in răspuns, atît la Baiă 
Borșa cit și la Borșa au fost 
organizate seri de dans, ac
țiuni cultural-distractive. Și 
aceasta în ciuda unor greu

tăți pe care le-au avut de Șn- 
timvinat datorită orchestrei. 
Sîntem, de asemenea, infor
mați că în cartierul Baia 
Borșa există un club sindical 
(subl. ns.) dotat cu bibliote
că, sală de lectură, televizor, 
jocuri sportive. Aici funcțio
nează o serie de cercuri: 
judo, haltere, radioamatori, 
stenografie, filatelie, rebu- 
sism etc.

In sfîrșit, relativ la defici
ențele semnalate în legătură 
cu viața de organizație răs
punsul este ceva mai compli
cat-: „...recunoscînd că mai 
există unele greutăți determi
nate de munca în schimburi, 
de distanțele mari ale nave
tiștilor, avem convingerea că 
totuși adunările generale se 
țin, în special la Gura Băii 
și Flotație". Negru pe alb.

Cu toate că se depun, du
pă cum s-a văzut, eforturi 
susținute din partea comite
tului orășenesc U.T.C. Borșa 
pentru a crea tinerilor posibi
lități variate în vederea pe
trecerii timpului lor liber în 
mod plăcut și instructiv, a- 
ceștia nu manifestă suficientă 
receptivitate, fapt pentru care 
participarea lor la acțiunile 
enumerate este, cităm din 
nou, „destul de slabă". Cau

za ? Iată opinia Comitetu
lui județean Maramureș al 
U.T.C.: „La serile de dans, e 
drept, organizate la ore nepo
trivite și numai joia — cînd 
orchestra are liber — or
ganizatorii au pretenția ca ti
nerii să vină în ținută ordo
nată și în perechi".; la clubul 
sindicatului tinerii nu vin : 
„datorită „severității" direc
torului care nu le permite să 
fumeze în săli, să vină în sala 
de spectacole în haine de lu
cru".

Așadar, dragi tineri din 
Borșa, vedeți că tot voi sîn
teți vinovați. Adunările gene
rale se pare că se țin, serile 
de dans nu lipsesc, acțiuni 
cultural-distractive iarăși sînt, 
clubul sindicatului vedeți și 
dv. cite manifestări are. To
tul vă stă la dispoziție, cu 
condiția să vă prezentați în 
haine de sărbătoare, în pe
rechi, să nu fumați și chiar 
dacă, joia, de pildă, dansul 
se organizează spre prînzul 
ăl. mare, să vă învoiți de la 
șeful de echipă spre a mer
ge la dans. Ce să-i faci, dacă 
numai atunci are orchestra 
liber ?

AL. DOBRE

Prin participarea reprezentan
ților unor organizații de copii 
și al unor organisme interna
ționale din Europa și Africa, 
„Stagiul internațional pentru 
formarea animatorilor mișcări
lor de copii și adolescenți în 
domeniul educației pentru con
servarea mediului înconjurător" 
ale că.rui lucrări se. desfășoară 
pentru prima oară, in țara noas
tră, la București și orașul Vic
toria, dovedește nu numai ca
racterul mondial al problemelor 
puse în discuție dar și buna or
ganizare a acestui colocviu de 
către C.N.O.P. cu sprijinul Mi
nisterului Educației și Invăță- 
mîntului.

în ședința de deschidere, 
S. A. Chedid, directorul Centru
lui de informații al O.N.U. la 
București, Nezerean Jichăle, re
prezentanta Biroului european al 
U.N.I.C.E.F. și Joset Toth, repre
zentant al C.I.M.E.A. au subliniat 
contribuțiile importante ale Ro
mâniei în toate domeniile coope
rării internaționale, mulțumind 
pentru invitațiile de a participa 
la acest Stagiu internațional.

în cuvîntul său, tovarășul Vlr- 
giliu Radulian, președinte al 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor, adjunct al 
ministrului educației și învăță- 
mîntului a expus scopul acestui 
stagiu de a informa și de a pre
zenta celor ce se ocupă cu edu
carea copiilor și preadolescenți- 
lor tehnicile necesare antrenă
rii acestora în activități de ocro
tire a naturii, de sensibilizare 
față de problemele mediului în
conjurător, care să se constituie 
într-un prețios schimb de expe
riență internațională. în conti
nuare, vorbitorul a arătat im
portanța adîncirii aspectelor fe
nomenului de poluare, preocu
pare dezvoltată superior în con
dițiile actuale ale anilor con
strucției socialiste și care a de
venit o preocupare de stat.

înscrindu-se într-un lung șir 
.de inițiative și tradiții româ
nești in domeniul științelor na
turale, acest colocviu va fi, așa 
cum și-a exprimat părerea aca
demicianul Eugen Pora, in afară 
de un act de cultură, un pas im
portant în dezvoltarea și per

fecționarea activității da edu
care a copiilor șl tineretului în 
țara noastră.

VASILE CÎRJE

• ÎN CURSUL ZILEI DE 16 
IULIE, delegația Partidului La
burist din Marea Britanle, for
mată din James Gallaghan, vi
cepreședinte și trezorier al parti
dului, și Ronald G. Hayward, 
secretar general al Partidului 
Laburist, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită in țara 
noastră, a fost oaspetele muni
cipiului Brașov.

Cu acest prilej membrii dele
gației s-au întîlnit cu tovarășul 
Constantin Cirțînă, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal Brașov al 
P.C.R., și cu alți reprezentanți 
al organelor locale de partid. în 
cursul convorbirilor oaspeților 
le-au fost prezentate principa
lele preocupări ale oamenilor 
muncii din județul și din muni
cipiul Brașov.

în continuare membrii delega
ției au vizitat obiectivele econo
mice, social-culturale și turis
tice din municipiul Brașov.

• LUNI A SOSIT în Capitală 
o delegație economică siriană, 
condusă de ministrul economiei 
și comerțului exterior al Repu
blicii Arabe Siriene, Mohamed 
Imadi.

Delegația a fost intîmpinată 
Ia aeroport de Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului ex
terior. de funcționari superiori 
din Ministerul Comerțului Ex
terior.

A fost de fată Souheil Ghazzl, 
ambasadorul Republicii Arabe 
Siriene la București.

« LA INVITAȚIA Comitetu
lui Național pentru Apărarea 
Păcii, o delegație a Comitetu
lui finlandez al păcii, formată 
din Pekka Tapola, secretar al 
Comitetului păcii și O! avi 
Hertteli, membru al Comitetu
lui Central al Comitetului păcii, 
a făcut o vizită de prietenie și 
schimb de experiență in țara 
noastră, intre 9 și 16 iulie.

Oaspeții au avut convorbiri la 
Comitetul Național pentru A- 
părarea Păcii, la Ministerul 
Muncii, Institutul Român pen
tru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, au vizitat o- 
biective economice și social- 
culturale din București, și din 
județele Constanța șl Prahova.

• Luni a avut loc la Bucu
rești semnarea Planului de co
laborare In domeniul ocrotirii 
sănătății și științelor medicale 
intre Ministerul Sănătății din 
Republica Socialistă România și 
Ministerul Sănătății Publice din 
Republica Populară Bulgaria, pe 
anii 1973—1975.

TOED C©HOMSUIIU
ÎHTO-© SINCOPĂ 

REVISTĂ?
Poate că aveți resurse pe care nu le cunoaș

te încâ nimeni, nici chiar dumneavoastră...
Poate că sînteți un inventiv, ați construit 

vreun mecanism original, ați propus o ino
vație pe care ați dori să o vedeți aplicată...

Atunci vă invităm să participați la concur
sul permanent —

CREATIVITATE
Poate v-ați întrebat, nu o dată, cine sîn

teți ? cum sînteți ?...
Poate vreți să vă verificați adevărul pro

priei imagini...
Nu uitați ! Concursul ȘTIȚI SĂ VĂ AUTO- 

CARACTERIZAȚI se încheie la 30. VII. 1973...
Poate aveți un spirit de observație ascuțit, 

un spirit critic care sesizează multe lucruri ce 
ar trebui și ar putea fi reținute din viața de 
fiecare zi...

Poate ați deprins obiceiul să însemnați 
faptele generației noastre...

Atunci, paginile concursului STOP-CADRU 
DIN FILMUL VIEȚII NOASTRE — vă stau la 
dispoziție.

Așadar, trei concursuri într-o singură re
vistă,

TIMARUL LENINIST

memo
marți, it iulie 1973

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Patria orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,15).

CIPKIAN PORUMBESCU : Cen
tral (orele 9,15; 12,30; 16; 19,30) ; 
Drumul Sării (orele 15,30; 19).

FANTOMA LUI BARBA NEA
GRA : București (orele 8,30; 11 ț
13,30; 16; 18,30; 21) ; Grădina
București (ora 20,15),

JANDARMUL LA PLIMBARE I 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21) ; Favorit (orele 8,45; 
11; 13,15; 15,30; 18; 20,30) ; Melo
dia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) : Modern (orele 8,45; 11;
13,30; 16; 18,30; 20,45) ; Grădina
Luceafărul (ora 20,30) ; Grădina 
Modern (ora 20,15).

LUMEA SE DISTREAZĂ ! Doi
na (orele 11; 13; 15,30; 17,45; 20) ; 
Cotrocenl (orele 15,30; 18; 20,15).

LA RĂSCRUCE DE VINTURI 1 
Sala Palatului (ora 20,15), 
Scala (orele 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15) ; Capitol (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21) ; Stadio
nul Dinamo (ora 20,15) ; Grădina 
Capitol (ora 20,15).

ULTIMUL CARTUȘ 1 Lumina 
(orele >; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) .

UN OM IN SĂLBĂTICIE ; 
Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,45; 21,15) ; Grădina Select (ora 
20) ; Grădina Festival (ora 20,15),

VERONICA : Timpuri No! (ore
le 9,30—18 tn continuare). Program 
de documentare (ora 20,15).

ANTONIU ȘI CLEOPATRA 1 Ex- 
oelsior (orele 8; 12,30; 16; 19,30) ;
Buzeștl (orele 9; 12,30; 16; 19,30) 1
Gloria (orele 0; 12,30; 16; 19,30) 1
Grădina Buzeștl (ora 20,15).

SOARTA UNUI COMBATANT 
DIN CORPUL DE AUTOAPĂRA
RE : Lira (orele 15,50; 18; 20,30) ) 
Grădina Lira (ora 20,15).

MONTE CARLO! Grlvlta (orela 
8,45; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,30) j Aurora (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.30) t Flamura
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30) ; Grădina Aurora (ora 20).

SIMON TEMPLAR INTERVINE t 
Bucegl (orele 15,30; 18; 20,15) j 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,30) j

15,30; 18: 20,15).

Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15) ; Grădina Bucegl (ora
20,30).

CEAȚA - Vltan (orele 15,30;
17,30; 19,30) ; Grădina Vltan (ora
20,15).

FLUTURII SINT LIBERI s Vol-
ga (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30) ; Tomls (orele 8,45;
11; 13.30; 16; 18,30; 20.45) ; Gră-
dina Tomis i(ora 20,15).

ROND DE NOAPTE: Dacla
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30) ; Popular (orele 15,30; 18;
20,15).

TECUMSEH : înfrățirea (orele

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI 2 
Unirea (orele 15,30: 19,15) ; Gră
dina Unirea (ora 20,15).

AVENTURILE LUI BABUȘCĂ 5 
Crtngași (orele 15,30; 18; 20,15).

COPIII CĂPITANULUI GRANT Z 

Floreasca (orele 15,30; 18: 20,15).
SALCÎMUL LILIACHIU : Arta 

(orele 16; 18; 20) ; Grădina Arta 
(ora 20,30).

PE ARIPILE VÎNTULUI Vii
torul (orele 10; 14,30; 19) ; Moși
lor (orele 9; 13,30; 18) ; Grădina 
Moșilor (ora 20).

O ZI MAI LUNGA DECIT UN 
AN : Ferentari (orele 15.30; 18;
20,15).

EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI, El NU AUDE : Pacea
(orele 15,50; 18; 20.15).

FATA CARE VINDE FLORI 2 
Rahova (orele 15.30; 18; 20,15).

NICI UN MOMENT DE PLIC
TISEALA : Munca (orele 15,30: 18: 
20,15).

ACEA PISICA BLESTEMATA 2 
Cosmos (orele 15.30; 18; 20,15).

CE SE INTtMPLA, DOCTORE 2 
Progresul (orele 15,30: 18: 20,15).

HOMBRE (orele 10; 12; 14: 16,30; 
18,30) : NOAPTEA (ora 20,30) : 
Cinemateca „Union".

Marți, it iulie i»75

Teatrul „Luda Sturdza Bulan- 
dra“ (La Teatrul Național — Sala 
Comedia) : D-ALE CARNAVALU
LUI — ora 20 ; Teatrul «.Lucia 
Sturdza Bulandra- (La Teatrul da 
vară „Herăstrău") : VALENTIN 
ȘI VALENTINA — ora 29 : Teatrul 
„C. Tănase" (La Grădina Boema) i 
ESTIVAL BOEMA — ora 20 ; An
samblul „Rapsodia Română" : 
MELEAGURI FERMECATE — ora 
18,30 ; Circul „Globus" : ARENA’73
— SPECTACOL INTERNATIONAL
— ora 19,30.

MARȚI, 17 IULIE 197!

PROGRAMUL III

9,00 Știri; 9,05 ,,Incognito*  — 
program de varietăți muzical®: 
9,55 Melodia zilei: „Fetița mea*  
de Mihal Constantinescu; 10,00
Femina-Club; 11,00 Știință fi teh
nică; 11,10 Profil pe portativ: Giu
seppe Verdi; 11,30 Pentru prie
tenii magnetofonului — muzică 
populară; 12,00 Transmisiuni direc
te din țară: 12,10 Invitație în fo
notecă; 12,55 Melodia zilei: 13.00 
închiderea emisiunii de diminea
ță; 17,00 Știrile după amiezii; 17.05 
„Alo, Radio !" — muzică ușoară 
la cererea ascultătorilor; 18.00 
Șapte zile, șapte arte. Teatru; 
18,10 Discuri rare; 18,55 Melodia 
zilei; 19,00 în direct... de la C.A.P. 
Mostiștea — Gurbănești, jud. Il
fov: 30 de minute dintr-o zi lu
mină; 19,30 Știri; 19,35 Casa de 
discuri „Qualiton"; 20,00 Primul 
din cinci — concurs cu public; 
21,00 Radio-super-top — muzică 
populară; 22,00 Radiojurnal; 22,30 
Melodia zilei; 22.35 — Vedete ale 
muzicii ușoare: 23,15 Poetica. Radu 
Boureanu; 23,20 Jazz-ul și Instru
mentele sale; 23,55—24,00 Ultimei® 
Itiri.

MARȚI, 17 IULIE 1973

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală î Pagini din isto
ria patriei. Cronici numismatic® 
(partea I). Itinerarii geografice : 
Lacuri glaciale. Prezintă Nicola® 
Jianu. 10,00 Telex. 10,05 Oameni 
îndrăgostiți de meseria lor — re
portaj TV. 10,30 Tele-enciclopedla. 
11.15 Telecinemateca pentru copii: 
..Noroc Kekeq !" — producție a 
studiourilor cinematografice Iugo
slave. Regia : Jose Gale. Cu : 
Vladimir G juriu, Blanka Floriank. 
12.35 Muzică populară cu Ana 
Toma. 12,50 52 de inițiative în 52 d® 
săptămîni. ..Reciclarea tuturor sa- 
lariaților după modelul fruntași
lor". Reportaj filmat la Uzina de 
autoturisme Pitești. 13.00 Tele
jurnal. 17,30 Curs de limba rusă. 
Recapitulare (2). 18,00 Telex. 18 05 
Publicitate. 18,10 Tehnic-club. 
Deschiderea ușii prin aprinderea 
unui chibrit. Tehnic-club auto.
18.30 Melodii populare interpretate 
de Maria Marcu. 18,40 Panoramic 
științific. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen. 1973 — an hotărîtor. 20.00 
Festivalul național de muzică 
ușoară, Mamaia 1973 — ziua I de 
concurs. Transmisiune directă.
21,20 Reflector. 21,35 Seară de tea
tru ! „Minunata pantofăreasă" de 
Federico Garcia Lorca. Distribu
ția : Coca Andronescu, Mihal 
Fotino, Matei Alexandru, Tamara- 
Buciuceanu-Botez, Mircea Con
stantinescu, Ion Caramltru, Va
lentin Zaharescu, Eva Pătrășcanu, 
Ruxandra Sireteanu, Pușa Preda. 
Regla : Petre Sava Băleanu.
22.30 „24 de ore". Contraste în lu
mea capitalului.

PROGRAMUL II

20,00 Prietenii Iul Așchluță. 
„Moș Lăcustă" — după P. Ispl- 
rescu. 20,30 Bucureștiul și tinerii 
săi. Transmisie de la Fabrica de 
încălțăminte „Progresul" — „Anti
lopa". 20,50 Agenda. 21,00 Tele- 
rama. Simple pasiuni. O incursiu
ne cu mijloacele specifice televi
ziunii în lumea unor preocupări 
umane mal mult sau mal pupțln 
obișnuite. 21,30 Orchestra d® ca
meră „Dvorak" — a Filarmonicii 
cehe. în program : Bach — Con
cert în fa minor. Beethoven — 
Simfonia opus 21. 22,10 Film se
rial : „Mannix".

ANGELO NICULESCU
(XIX)

0 SURPRIZĂ PENTRU 
JOAO SALDANHA

...Duminică, 12 octombrie... Ziua meciului cu Portugalia ! Am 
sosit in vestiarele de la stadionul „23 August". Jucătorii noștri 
se echipează in tăcerej Niciodată nu i-am văzut atît de gravi', 
atît de concentrați. Parcă toți string din dinți. Cred că dacă 
cineva ar face o glumă acum, ar fi aruncat pe fereastră. Intrăm 
pe teren in formula : Răducanu — Sătmăreanu, Hălmăgeanu 
(„cerberul" lui Eusebio), Dan Coe, Deleanu, Dinu, Nunweiller VI 
— Dembrovschi. Dobrin, Dumitrache, Lucescu. Lipsește dintre 
noi numai „Ciogli" reținut în pat de o gripă. Tufan, Mocanu, 

Ghiță, Neagu, Domide și Lupescu iau loc pe banca rezervelor. 
Ieșim în teren. Spectatorii ne întîmpină cu urale vii, pline de 

speranțe...
Portughezii se prezintă la întîlnire cu toată „trupa" : Damas, 

Battista, Pedro Gomez, Humberto, Ilillario, Goncalvez, Jose Ma
ria, Simoes, Nelson, Torres și Eusebio. Ne arbitrează iugoslavul 
Cianak...

Jocul debutează furtunos, așa cum, de altfel, mă și așteptam. 
Oaspeții n-au venit la București numai pentru o simplă forma
litate. Deși șansele lor s-au cam dus pe apa sîmbetei, orgoliul 
ii determină să abordeze partida cu maximă încordare și ambi
ție. Băieții noștri — care consideră îhțîlnirea doar un „galop 
de sănătate", mizînd pe situația aproape fără speranță a portu
ghezilor în grupă — se văd deodată încolțiți de un adversar 
care se prezintă, la București, nu numai decis să-și vîndă 
scump pielea, dar să ne-o ia și pe-a noastră...

în minutul patru sîntem la un pas de a primi gol ! Mingăa 
centrată de un portughez ricoșează din iarbă drept în pieptul 
lui Răducanu și acesta o scapă chiar in fața lui Eusebio. „Perla 
Mozambicului" se repede să-l execute, dar Răducanu în culmea 
disperării, îl contrează foarte puternic. Eusebio e trîntit la pă
mint și pericolul înlăturat... (Acum după ce au trecut atîția ani 
de la această mult discutată fază, cînd s-au emis atîtea păreri 
contradictorii, judecind la rece și în spirit de echitate sportivă, 
trebuie să recunosc că Răducanu a comis un fault evident, pe 
care orice arbitru autoritar l-ar fi pedepsit în consecință. Lo 
Bello, de pildă, cred că ar fi dictat chiar și eliminarea din teren 
a portarului nostru care, pierzîndu-și capul, n-a mai știut" ce 
tace în acel moment... Dar mai există și un alt adevăr universal 
valabil pe toate terenurile de fotbal ale lumii. Pentru a nu-și 
pune stadionul în cap, arbitru! este întotdeauna cu inima și 
fluierul mai aproape de gazde. Arătați-mi-1 și mie pe acel „ca
valer al fluierului" care s-ar decide atit de ușor să elimine după 
patru minute de joc portarul echipei gazde, sau să dea uh pe
nalty în detrimentul acesteia intr-o întîlnire care se dispută cu 
„pistoalele pe masă" !...).

...Astfel că noi toți de pe „banca emoțiilor" am răsuflat ușurați 
cînd Cianak a fluierat doar obstrucție, deși Eusebio reclama — 
pe bună dreptate, recunosc — penalty... A urmat altercația Ră
ducanu—Nelson și apoi apele s-au liniștit...

După părerea mea, acest minut patru s-a dovedit momentul 
crucial al jocului eu Portugalia. Dacă arbitrul acorda penalty 

sau îl elimina pe Răducanu, ar fi fost foarte dificil pentru noi să 
mai obținem victoria.

Iată, deci, cum numai în cîteva secunde, unul din oamenii 
noștri de bază, Răducanu, era pe cale cu un singur gest necon- 
tro'.at, să spulbere toate speranțele noastre și să anuleze acel 
senzațional succes de la Lausanne unde — culmea ! — chiar el 
avusese cea mai mare contribuție ! Dar ce era să mai fac ? Știu
sem, de la-nceput, cu cine pornesc la drum și eram conștient 
că și ieri și azi și mîine, „copilul teribil al Giuleștiului" îmi va 
da să sorb cînd din cupa cu nectarul bucuriei, cind din cea cu 
agurida tristeții și a deprimării !

Dar, iată, depășim cu bine acest punct critic care, sînt convins, 
reusise .să ridice pulsul tuturor celor de pe banca noastră. Din 
acest moment, băieții noștri își string rindurile și acționează cu 
tot mai multă hotărîre și luciditate. înțeleg, acum, câ portughe
zii au venit la București puși pe fapte mari.

...Va fi meciul lui Dobrin și Dumitrache. Aceștia întorc pe 
toate,părțile apărarea portugheză care se vede nevoită să cedeze 
în minutul 30. Dumitrache face pur și simplu vid în jurul său 
cu un dribling derutant și prelungit și apoi îi lasă mingea lui 
Dobrin care beneficiază de un culoar liber de șut. Piteștenul 
trage fără să ezite din void, mingea se duce ca din tun, lovește 
un pic bara, ca să ne mai dea emoții suplimentare și se oprește, 
apoi, în plasa lui Damas ! 80 000 de spectatori sar de la locurile 
lor, asprzindu-ne. Dobrin e pur și simplu sufocat de îmbrățișă
rile coechipierilor...

După joc entuziasmul în vestiare e de nedescris. Băieții plîng 
de bucurie și se îmbrățișează îndelung, ca frații. „Roiul" de 
gazetari își face apariția și nimeni nu se mai poate înțelege cu 
celălalt de lingă el. Mă strecor spre un telefon dintr-o cabină 
alăturată, trag ușa și formez un număr : «

— Alo „Ciogli baci", cum te simți ?
— Acum, parcă mai bine. Mi-a trecut temperatura. Am văzut 

meciul la televizor.
— Băieții îți urează sănătate și te așteaptă...
— Nici o grijă, Angelo. Mă pun eu pe picioare. La jocul cu 

grecii vom fi din nou cu toții, împreună.
★

La masa presei, a fost prezent un oaspe de seamă : Joao 
Saldanha, antrenorul Braziliei. El declară după încheierea parti
dei : „Am venit la București să văd Portugalia, dar am descope
rit echipa României.,.".

Ce jucători ați lua cu dv. în Brazilia după meciul acesta, 
întreabă reporterul in continuare.

— Trei : Dumitrache. Dobrin și Sătmăreanu, Dumitrache jon
glează cu mingile șirete, și are un dribling care îți fracturează 
picioarele-n bocanci ! Dobrin e un jucător cu care orice antrenor 
din lume e pus la adăpost de griji în ce privește postul greu de 
conducător de joc, acel „centrocampista" care in Brazilia se 
bucură de o mare prețuire.

— Dar de Răducanu, ce părere aveți ?
— Mi se pare excelent la mingile înalte, dar nu are, cum spu

nem noi, în Brazilia, miini, adică „priză la balon". Se vede că-i 
lipsește lucrul de ore și ore de antrenament.

Și Saldanha încheie adresind echipei noastre un „la revedere, 
la Mexic"...

...La revedere, domnule Saldanha. Dar mai avem un 
pas pînă acolo : meciul cu grecii, de la București. Sint con
vins. insă, că-1 vom face și pe acesta și ne vom întilni acolo, in 
„groapa leilor" de la Guadalajara...

...Marți. 14 octombrie, plec la Salonic ca să „spionez" meciul 
Grecia—Elveția. Mă însoțește Nicolae Petrescu care va filma 
partida. (Salonic. însemnări după joc : în echipa grecilor a bin- 
tuit uraganul în ultima vreme. Dan Gheorghiadis a fost înlocuit 
cu Lachis Petropoulos. Deci, din conflictul cu Domazos a căzut 
tot „capul" antrenorului. Nu e prima oară...). Grecii au învins cu 
4—1 dar nimeni n-ar fi crezut în acest scor categoric, mai ales 
pînă în min. 25 cînd echipa „helvetă" domina terenul. Dar după 
golul lui Kudas toate lucrurile s-au limpezit. Grecii au prins 
aripi și au atacat în trombă poarta lui Prosperi, nevoit să scoată 
in numai zece minute de trei ori balonul din plasă... Grecii : 
formație viguroasă, care imbină destul de bine calitățile atletice 
cu cele tehnice. Atacul este superior apărării. Aici sînt jucători 
de clasă autentică : Sideris, Papaioanu, Botinos. „Prima vioară" 
rămîne insă tot experimentatul Domazos, tehnician desăvîrșit și 
bine orientat la mijlocul terenului. E un „dispecer" abil și peri
culos care s-a „desfășurat" in voie... Nici elvețienii nu i-au pus 
probleme prea mari).

Partida cu grecii de la București se anunță dificlă, ca orice 
dispută hotărîtoare. Dar noi avem prima șansă, asta-i clar !



de peste hotare
Tinerii mesageri ai artei 

românești
Pregătiri intense ale Ansamblului artistic 

al U. T. C.

Declarația comună
sovieto—vietnameză

Din delegația tineretului român la cel de-al 
X-lea Festival Mondial al Tineretului și Studen
ților, care va avea loc la Berlin, vor face parte 
și numeroși tineri îndrăgostiți de artă — com
ponent! ai Ansamblului artistic al Uniunii Ti
neretului Comunist. în aceste zile le-am făcut 
o vizită în sălile de repetiții, căpătînd convin
gerea că așa cum, de altfel, ne-au obișnuit și 
pînă acum — tinerii mesageri ai artei interpre
tative românești vor face totul pentru a obține 
cea mai înaltă „cotă" de aplauze.

- După cum vedeți, repeti
țiile se fac cu cea mai mare se
riozitate și responsabilitate, dat 
fiind că toți componenții ansam
blului nostru sîrit pe deplin con- 
țtienți că succesul lor va con
tribui la însăși realizarea sar
cinilor delegației tineretului ro
mân - ne-a declarat tovarășul 
MARIN CONSTANTIN, artist 
emerit, directorul ansamblului. 
Aș dori să menționez, de ase
menea, că membrii Ansamblului 
U.T C sint fruntași la locurile 
lor de muncă din întreprinderile, 
instituțiile, facultățile și școlile 
Capitalei, acesta fiind, de altfel, 
unul din criteriile la selecționa
rea lor in formațiile noastre.

Aflăm, in continuare, că în 
fața celor trei colective ale an
samblului - colectivul de cor, 
colectivul de dansuri și orchestra 
de muzică populară, la care se 
adaugă un număr de soliști vo
cali și instrumentiști - stau, pen
tru perioada în ..are se va des
fășura Festivalul Mondial, sarcini 
deloc ușoare. Pe lingă susține
rea unui program deosebit de 
bogat in cadrul spectacolului de 
gală, tinerii artiști amatori din 
România vor desfășura o activi
tate permanentă la clubul tine
retului, vor participa, de aseme
nea, la o serie de spectacole in
ternaționale, la concursuri de 
cintece populare, de dansuri, de 
muzică corală. In vederea de
plinei reușite a acestor acțiuni, 
in prezent, ansamblul seamănă, 
fără nici o exagerare, cu un mic 
șantier. Zi de zi, aici se întîl- 
nesc cu interpieții din ansamblu 
compozitori ale căror cintece 
exprimă dragostea și adeziunea 
tineretului nostru la ideile de 
pace și prietenie intre tinerii lu
mii, abnegația lor în lupta pen
tru un viitor luminos, optimismul 
și entuziasmul tinerilor din 
România carp iși dedica toate

• ÎNTR-UN INTERVIU a- 
cordat agenției BTA, James 
Callaghan, vicepreședinte și 
trezorier al Partidului Labu
rist . din Marea Britanie, re
ferindu-se la Conferința de 
la Helsinki, a declarat că 
„ea s-a desfășurat cu suc
ces" și și-a exprimat speran
ța că faza a doua, de la Ge
neva, va crea condiții pentru 
folosirea posibilităților care 
stau în fața națiunilor eu
ropene. Sperăm, a spus el, 
că reuniunea Ia nivelul co
misiilor de la Geneva ne va 
da mai multe posibilități 
pentru dezvoltarea unor bune 
relații. Dezarmarea, a decla
rat liderul laburist, este de
osebit de importantă.

Totodată, Callaghan a re
levat, în actualele condiții 
din lume, importanța schim
bului de informații, a con
tactelor politice directe — 
acțiuni ce contribuie la spo
rirea încrederii intre țări și 
popoare.
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Ambasadorul român la 
Moscova primit de M. 
Leseciko
• AMBASADORUL extraor

dinar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România m 
Uniunea Sovietică. Gheorghe 
Badrus, a fost primit, la 16 iu
lie, la cererea sa. de către 
M. A. Leseciko, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Cu acest prilej, a avut 
loc, o convorbire care s-a des
fășurat într-o atmosferă priete
nească.

Conferința de presă a 
lui El-Zayyat

« Ministrul de externe. al E- 
giptului, Mohamed Hassan El- 
Zayyat. aflat în vizită la Pa
ris, a conferit, luni, cu omolo
gul său francez, Michel Jobert. 
Intr-o conferință de presă ținu
tă la încheierea convorbirilor, 
șeful diplomației egiptene a de
clarat că pe agenda discuțiilor 
au figurat o serie de probleme 
internaționale, pe primul loc 
situindu-se situația din Orien
tul Apropiat, care se află în a- 
tenția Consiliului de Securitate, 
ce urmează să-și reia dezbate
rile pe această temă, probabil 

forțele lor construcției socialis
mului. Astfel, i-am intilnit aici 
pe compozitorii Gheorghe Ba-

„Călușarii" — un crîmpei din bogăția folclorului românesc, 
în interpretarea Ansamblului artistic al U.T.C.

zavan, Mircea Neagu, Laurențiu 
Profeta, Dan Buciu, Constantin 
Arvinte, George Grigoriu, Te- 
mistocle Popa într-o perfectă 
colaborare cu șefii de colective 
și cu interpreții înșiși, din rindul 
cărora nu lipsesc George Enache

Puternice acțiuni ale forțelor 
patriotice cambodgiene

Forțele patriotice cambodgiene 
au continuat să lanseze, în 
cursul zilelor de duminică și luni, 
atacuri puternice împotriva po
zițiilor inamice din imediata a- 
propiere a orașului Pnom Penh, 
iupte deosebit de crîncene avînd 
loc în zona din sudul capitalei 
khmere. Referindu-se la evoluția 
evenimentelor militare în re
giune, un reprezentant al co
mandamentului trupelor regimu
lui de la Pnom Penh a fost ne
voit să recunoască faptul că si
tuația este pentru garnizoana 
din oraș „foarte gravă" — anun
ță agenția United Press Inter
national.

In încercarea de a ușura si
tuația unităților din Pnom Penh 
— care, în sudul capitalei, s-au 

la sfirșitul lunii în curs.
Referindu-se la anunțata vi

zită în unele țări din Orientul 
Apropiat a secretarului general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, mi
nistrul de externe egiptean a 
afirmat că „o asemenea vizită 
este necesară și utilă".

Mohamed Hassan El-Zayyat 
urmează a părăsi Parisul marți, 
plecind spre New York.

Radicalii argentinieni 
pentru Peron
• CONDUCEREA Partidului 

Radical din Argentina a hotărit 
să susțină candidatura generalu
lui Juan Peron la funcția de 
președinte al țării — informează 
agenția United Press Internatio
nal. Partidul Radical este a doua 
mare formațiune politică din 
Argentina, după Partidul Justi- 
țialist.

După cum s-a mai anunțat, 
Elector Campora și Solano Lima 
au demisionat din funcțiile de 
președinte și, respectiv, vicepre
ședinte pentru a permite reve
nirea Iui Juan Peron în fruntea 
statului.

• ASOCIAȚIA INTERNAȚIO
NALĂ PENTRU DEZVOLTARE 
(A.I.D.), o filială a Băncii Mon
diale, a alocat Republicii Ban
gladesh un credit in valoare de 
25 milioane dolari, ce va fi fo

sau apreciatul taragotist Dumi
tru Fărcaș, ca să-i amintim doar 
pe cîțiva dintre mesagerii artei 
interpretative românești.

— Țin să menționez că la reu
șita viitoarelor noastre spectaco
le iși aduc din plin contribuția 
regizorul Nicolae Frunzetti, ma
estrul coregraf Theodor Vasiles- 
cu, artist emerit, Florian Econo- 
mu, dirijorul orchestrei de mu
zică populară, Petre Crăciun, di
rijorul corului - ne-a mai decla
rat tovarășul Marin Constantin.

La ora cînd redactăm repor
tajul nostru, pregătirile presti
giosului ansamblu al U.T.C. con
tinuă ; se repetă intens, se con
fecționează decoruri și costume, 
se fac retușurile de rigoare, toa

te vizind o cit mai bună com
portare pe scena Festivalului, în- 
cepînd cu festivitatea de deschi
dere și terminînd cu carnavalul 
tradițional, din ultima zi.

DRAGOMIR HOROMNF.A

repliat pînă la marginea subur
biei Takhmau — aparate ale 
aviației tactice americane au e- 
fectuat, duminică și luni, noi 
raiduri în zonele străbătute de 
perimetrul defensiv al orașului.
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Agenția TASS a difuzat de
clarația comună cu privire la 
vizita oficială de prietenie în 
Uniunea Sovietică a delegației 
de partid și guvernamentale a 
R.D. Vietnam, condusă de Le 
Duan, prim-secretar al C.C. al 
partidului, și de Fam Van 
Dong, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, primul 
ministru al Guvernului R.D. Viet
nam. Delegația a avut convor
biri cu Leonid Brejnev, Nikolai 
Podgomîi, Alexei Kosîghin și alți 
conducători sovietici.

Declarația relevă că Uniunea 
Sovietică sprijină ferm politica 
Republicii Democrate Vietnam 
și a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud îndreptată spre 
îndeplinirea Acordului de la Pa
ris, menținerea păcii în Vietnam, 
edificarea socialismului în Viet
namul de nord, dezvoltarea Viet
namului de Sud pe calea păcii, 
independenței, democrației și 
neutralității și progresul spre re- 
unificarea pașnică a țării.

Examinînd relațiile dintre

CHILE

Provocări ale 
extremiștilor 
de dreapta

Membri ai organizației pro
fasciste chiliene autointitulate 
„Patrie și libertate" și ai coman
doului „Rolando Matus", apar- 
ținînd Partidului Național de 
extremă dreaptă, au comis mai 
multe atentate împotriva locuin
țelor ofițerilor marinei chiliene 
din orașul Vina del Mar, între 
care și cea a viceamiralului Is
mael Huerta, fost ministru al 
lucrărilor publice — a anunțat 
Daniel Vergara, subsecretar de 
stat la Ministerul de Interne. El 
a precizat că aceste noi atentate 
au provocat importante pagube 
materiale.

După cum anunță agenția 
France Presse, un grup de 10 
persoane aparținînd mișcării 
„Patrie și libertate" a fost arestat 
la Vina del Mar. Potrivit declara
țiilor poliției ei se fac vinovați 
de organizarea mai multor aten
tate în această zonă și de parti
cipare la acțiunile teroriste în
dreptate împotriva ofițerilor ar
matei chiliene.

R.P. CHINEZA. - Muncitori de la Uzinele de echipament electric din Hungkuang,

Tyatya erupe din nou
• DUPĂ O PERIOADA DE 

INACTIVITATE de peste 150 de 
ani, a început din nou să erupă 
vulcanul Tyatya din insulele Ku
rile. Locuitorii satelor situate in 
vecinătatea vulcanului au fost e- 
vacuați. Oamenii de știință so
vietici au înființat puncte de ob
servație asupra erupției.

Coloana de foc, care degajă o 
mare cantitate de cenușă, se ri
dică pină la o altitudine de cinci 
kilometri deasupra craterului. 
Noaptea, ea poate fi observată 
de la distanța de 50 km. In a- 
propiere de vulcan, stratul de 
cenușă depus în urma erupției 
a ajuns Ia 60 cm.

In insulele Kurile există peste 
100 de vulcani, din care altitu
dinea cea mai mare (1 822 m) o 
are vulcanul Tyatya. Primele 
semne ale noii erupții au apărut 
în urmă cu cîteva luni.

Numărătoare inversă 
la Cape Kennedy

• LA CENTRUL SPAȚIAL de 
la Cape Kennedy a început luni, 
la ora 3,00 GMT, numărătoarea 
inversă dinaintea lansării celui 
de-al doilea echipaj al misiunii 
„Skylab".

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

U.R.S.S. și R.D. Vietnam, cele 
două delegații au constatat cu 
satisfacție dezvoltarea lor fruc
tuoasă în toate domeniile impor
tante — politic, economic, ideo
logic, precum și în domeniul a- 
părării. A fost realizat un acord 
de principiu, potrivit căruia 
Uniunea Sovietică va oferi Re
publicii Democrate Vietnam a- 
sistență în refacerea și dezvolta
rea economiei naționale, în con
struirea unor noi obiective in
dustriale.

» La BUDAPESTA a sosit, 
luni, într-o vizită oficială de 
prietenie, la invitația C.C. al 
P.M.S.U. și a Guvernului Revo
luționar Munciloresc-Țărăneso 
Ungar, o delegație de partid șl 
guvernamentală a Republicii De
mocrate Vietnam, condusă de 
Fain Van Dong, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidu
lui Celor ce Muncesc din Viet
nam, primul ministru al guver
nului,• •••••

Corespondență de la trimisul nostru la Tunis, VIORICA TÂNÂSESCU

Festivalul panafrican al tineretului
Capitala tineretului african va fi, timp de 

o săptămînă, Tunis, oraș unde s-au intilnit, 
pentru prima oară, reprezentanții tinerei 
generații de pe un continent întreg, sub 
semnul triplei aspirații — INDEPENDEN
ȚA, UNITATE, SOLIDARITATE. în aceste 
zile, Ia Tunis, steagurile care flutură prin
tre palmierii marilor bulevarde, purtind cu
lorile statelor africane și ale organizațiilor 
de tineret, afișele infățișînd Africa lumina
tă de făclia libertății, mulțimea omnipre
zentă de tineri — grupuri diverse și mul
ticolor inveșmîntate — creează atmosfera 
specifică unei asemenea întîlniri. Primul 
Festival panafrican al tineretului se află 
acum în plină desfășurare ; relatarea ce
lor mai relevante din acțiunile sale va face 
obiectul unor corespondențe viitoare. Pînă 
atunci, rîndurile de față consemnează Inau
gurarea solemnă a acestui eveniment pe
trecut duminică, 15 iulie. în acea după-a- 
miază s-au întrunit 34 de delegații ale sta
telor și organizațiilor de tineret din Africa, 
alături de reprezentanți ai tinerilor din nu
meroase țări, invitați la Tunis. Tineretul 
nostru, totdeauna interesat de problemele 
Africii tinere, este reprezentat aici de o de
legație a U.T.C. și U.A.S.C.R., condusă de 
tovarășul Constantin Boșlină, membru al 
Biroului C.C. al U.T.C., președintele 
U.A.S.C.R.

Deschiderea festivalului a marcat, cum 
spuneam, un moment important și in mod 
egal emoționant : important prin complexi
tatea problemelor serioase ce se voi- dezba
te, emoționant prin marele entuziasm de la 
festivitate. Să derulăm, deci, filmul deschi
derii primului festival panafrican al tine

retului. Duminică, la orele 18, cînd soarele 
acestui continent s-a mai îmblinzit, pe sta
dionul olimpic se adunaseră cei peste 4 000 
de oaspeți sosiți din toate părțile Africii, 
din alte continente, și bineînțeles, zeci de mii 
de tunisieni. Pe panoul electric al stadio
nului. becuri luminoase conturau continen
tul african, înscriau titlul și durata festi
valului. Ceasul stadionului arăta ora 18,15 
cînd, la tribună, șeful statului tunisian, 
președintele Hablb Bourguiba, adresind un 
mesaj de salut tuturor celor prezenți, a 
deschis festivitatea. A început atunci defi
larea în ordine alfabetică a tuturor tineri
lor din statele și organizațiile africane, o 
defilare de costume naționale, dar și de u- 
niforme de luptă. Fiecare delegație a fost 
întîmpinată cu unanimă prietenie, cu pro
fundă simpatie, dar delegațiile din țările 
unde se luptă și astăzi cu arma în mină 
pentru eliberarea de sub Jugul colonialist 
au fost primite cu un uriaș entuziasm. 
Furtuni de aplauze, aclamații, mii de gla
suri pline de încurajare, de solidaritate în
soțeau pe reprezentanții țărilor încă subju
gate, sau ai mișcărilor de eliberare, pînă 
la ieșirea din stadion. Defilarea era o im
presionantă imagine a Africii de astăzi, a 
unei Africi hotărită să lupte cu toate for
țele ei tinerești pentru libertate deplină, 
pentru independență, pentru demnitate. Și
rul delegațiilor a fost încheiat de tinerii tu
nisieni, puternic aplaudați de primitoarele 
gazde din această primitoare capitală. In 
fața partieipanților, adunați Intr-o mare de 
culori, pe gazonul stadionului, a luat apoi 
cuvîntul secretarul general al Mișcării pan-

africane de tineret, Cisseko Sekou. El ■ 
mulțumit poporului tunisian pentru sprijini
rea generoasă a prezentei inițiative — adu
narea tinerilor din Africa la acest festival. 
Festival care, după opinia sa, va rămîne cu 
certitudine înscris în istoria continentului 
ca o manifestare politică de prim ordin. El 
a relevat aportul tinerilor africani la lup
ta împotriva colonialismului și neocolop'i- 
lismului, precum și hotărîrea lor de a nu-și 
cruța nici în viitor forțele pentru dezrobi
rea întregii Africi, pentru cucerirea inde
pendenței depline, pentru cooperare cu toa
te popoarele lumii. Revenind la tribună, de 
data aceasta pentru a marca inaugurarea 
oficială a Festivalului panafrican de Ia Tu
nis, președintele Bourguiba s-a adresat 
călduros intregii asistențe de pe stadion și 
din tribune. El a urat hun venit oaspeților 
de pretutindeni și, desigur, succes acestei 
mari întruniri continentale. Exprimîndu-șl 
încrederea în forțele tineretului, în spiritul 
lui militant și creator, președintele tunisian 
a subliniat răspunderea ce-i revine astăzi 
tinerei generații în lupta popoarelor pen
tru instaurarea libertății și a progresului 
pe Întreg continentul african.

...Seara începuse să coboare peste Tunis. 
Campionul african Mohamed Garaoudi, în
soțit de opt atleți, a pătruns pe stadion și, 
urcindu-I treptele, a aprins torța festiva
lului, care va arde pină la 22 iulie. Seara, 
alte sute de torțe s-au aprins pe străzile 
orașului ; tineri africani scandau la lumi
nile făcliilor cele trei cuvinte sub semnul 
cărora, așa cum spuneam la început, s-au 
întrunit aici : INDEPENDENȚĂ, UNITATE, 
SOLIDARITATE.

Declarația—program 
a noului guvern italian

28 iulie, vor rămine la bordul 
laboratorului spațial iimp de 56 
de zile, exact de două ori mai 
mult decît predecesorii lor — 
Charles Conrad, Paul Weitz și 
Jo Kerwin.

Convorbiri bulgaro- 
turce
• LUNI A SOSIT LA SOFIA 

Haluk Bayulken, ministrul afa
cerilor externe al Turciei, care 
face o vizită oficială în Bulga
ria. Agenția B.T.A. relevă că 
oaspetele va avea convorbiri cu 
ministrul de externe bulgar, Pe- 
tăr.Mladenov, în legătură cu căi
le dezvoltării relațiilor bilatera
le de bună vecinătate, întărirea 
păcii în Balcani și in întreaga 
Europă.

• PREMIERUL JAPONEZ, 
Kakuei Tanaka, a dat dispoziție 
Ministerului Comerțului Inter
național și al Industriei să defi
nitiveze de urgență un vast pro
gram pentru punerea în exploa
tare a unor surse autohtone de 
energie,

Unul din proiectele ce urmea
ză să fie inclus în program pre
conizează construirea, în anii 
1981 și 1985, a unei centrale e- 
lectrice, cu o capacitate de 
10 000 kWh, care urmează să 
utilizeze drept combustibil ener
gia solară,

R.F. GERMANIA. - Controlorii de zbor iși continuă greva, turnurile de control ale aeroporturilor, 
ca cel de la Diisseldorf, rămin adesea complet goale.

In cursul după-amiezii de luni, premierul Mariano Rumor 
a prezentat mai întîi în Senat și apoi in Camera Deputaților de- 
clarația-program a noului guvern de centru-stînga.

• IN LOCALITATEA 
FROMBORK, unde și-a des
fășurat timp de mai mulți 
ani o prestigioasă activitate 
Copernic, în cadrul unei so
lemnități, a fost dezvelit mo
numentul marelui om de ști
ință polonez. La solemnitate 
au participat Eduard Gierek, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Henryk Jablonski, 
președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Polone, Piotr 
Jaroszewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri, și alți 
conducători de partid și de 
stat polonezi.

In cadrul mitingului tine
retului, care a avut loc cu 
acest prilej, Henryk Jablon
ski, a vorbit despre persona
litatea Iui Copernic și despre 
aportul său la dezvoltarea 
științei.

Protocol sovieto-chinez
• AGENȚIA TASS a difuzat 

un comunicat cu privire la con
vorbirile dintre o delegație a 
Ministerului Aviației Civile al 
U.R.S.S. și delegația Admini
strației Generale a aviației ci
vile a R.P. Chineze, desfășurate 
Ia Moscova in conformitate cu 
acordul sovieto-chinez din 30 
decembrie 1954.

In urma convorbirilor, a fost 
sempat un protocol care preve
de ca U.R.S.S. și R. P. Chineză 
să înceapă simultan zborurile 
directe regulate pe linia aeria
nă Moscova—Pekin cu avioane 
de tip „IL-62".

Cea mai mare parte a declara
ției a fost consacrată, așa cum 
era de așteptat, problemelor e- 
conomice. Documentul indică 
măsurile pe care guvernul înțe
lege să le adopte în scopul de a 
stăvili inflația, a pune capăt 
creșterii continue a costului vie
ții, a asigura relansarea econo
mică. Noul premier s-a ocupat 
pe larg de inițiativele ce se 
impun pentru asigurarea dezvol
tării regiunii Mezzogiorno, pen
tru înfăptuirea unor reforme in 
domeniul școlii și ocrotirii sănă
tății. Pe plan politic, lupta con
tra tendințelor neofasciste și a- 
părarea instituțiilor democratice 
dețin un loc de frunte.

în ultima parte declarația se 
referă la constantele politicii ex
terne a Italiei pe care noul gu
vern înțelege să le urmeze. Sint 
amintite printre acestea : ade
ziunea la principiile Organiza
ției Națiunilor Unite, participa
rea la acțiunile pentru o efectivă 
destindere internațională, întă
rirea' relațiilor — deja foarte 
bune, cu țările vecine.

„Noi vom continua — a decla
rat Rumor — să desfășurăm o 
acțiune activă pentru a asigura 
succesul conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Europa", 
care „trebuie să servească la 
stabilirea, treptată a raporturi
lor de tip nou intre popoarele 
europene și pentru a promova 
colaborarea economică și comer
cială intre Est și Vest. Amintind 
pașii însemnați inregistrați in 
calea spre destindere, în dialogul 
dintre țările europene, Rumor a 
arătat că acest dialog trebuie 
continuat pe plan multilateral, 
cu contribuția tuturor țărilor in
teresate.

Reafirmind, în același timp, 
adeziunea Italiei față de alianța 
atlantică, Mariano Rumor s-a 
referit pe larg la procesul de 

U.R.S.S.: creștere importantă 
a producției de autovehicole

Actualul plan cincinal reprezintă o etapă importantă în dez
voltarea construcției de automobile în Uniunea Sovietică. In pri
mii doi ani ai acestei perioade a început producția a peste 40 
de noi modele de autoturisme, autocamioane, autobuze și utili
tare. Se prevede ca, în anul 1975, producția uzinelor sovietice 
constructoare de automobile să ajungă la două milioane unități. 
Intr-o perioadă de cinci ani, producția de autocamioane crește 
de 1,5 ori, iar cea de autoturisme de 3,5—3,8 ori.

Totodată, în ramura industriei automobilelor se construiesc 20 
de uzine noi de mașini și de subansambluri pentru producția 
lor. Unul din șantierele cele mai importante este cel al uzinei 
de autocamioane de pe Kama, Ia construcția căruia participă 
prin livrări de echipamente societăți din S.U.A., Franța, R'.F.G. 
Această întreprindere va produce anual 150 000 de autocamioane 
grele și 250 000 de motoare Diesel.

unificare din sinul comunității 
economice europene.

Dezbaterile pe marginea de
clarației program vor începe in 
cursul dimineții de marți in 
Senat, urmind ca Ia mijlocul a- 
cestei săptăminl să continue in 
Camera Deputaților.

Convorbirile 
interyemenite 
vor fi reluate

Convorbirile dintre reprezen
tanții Republicii Democratice 
Populare a Yemenului și ai Re
publicii Arabe Yemen pentru a- 
plicarea acordului asupra unifi
cării celor două țări vor fi reluate 
la sfirșitul acestei săptămîni — a 
declarat, la Aden, Munih El Ri- 
fai, reprezentantul rezident al 
secretarului general al Ligii A- 
rabe în capitalele yemenite. El a 
menționat, potrivit agenției Reu
ter, că reuniunile interyemenite 
vor fi reluate la nivelul comitete
lor tehnice și subcomitetelor 
create în vederea stabilirii mă
surilor pentru aplicarea acordu
lui de unificare.

Munih El Rifai, care s-a în
tors la Aden după convorbirile 
avute la sediul Ligii Arabe din 
Cairo, a subliniat că a conferit 
cu secretarul general al organi
zației, Mahmud Riad, precum și 
cu delegații Algeriei și Libiei,
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• LA SEDIUL Asociației con
goleze de prietenie între po
poare, din Brazzaville, s-a des
chis expoziția de fotografii 
„Imagini din România".

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

losit la reconstrucția podului de 
pe riul Sitalakhya, la refacerea 
parțială a autostrăzii care leagă 
Dacca de principalul oraș din 
provincia Chittagong, precum și 
la repararea unor diguri și po
duri de pe riul Surma.

• INTRE 9 ȘI 13 IULIE 
s-a desfășurat Ia Paris cea 
de-a Vl-a ediție a Festivalu
lui internațional al filmului 
militar de cinema și .tele
viziune, la care au participat 
25 de țări, printre care și 
România. Totodată, a avut 
loc cea de-a Iii-a bienală a 
expoziției de fotografii cu 
tematică militară.

Filmele de cinema și tele
viziune prezentate de țara 
noastră s-au bucurat de suc
ces, figurînd în primele lo
curi ale palmaresului. La ca
tegoria filme didactice de 
instrucție, marele premiu al 
Festivalului — „Soarele de 
aur" — a fost acordat filmu
lui românesc „Tehnica con
ducerii tancului iarna, în te
ren accidentat", realizat de 
studioul cinematografic al 
armatei.


