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ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. 
care, pe baza rezultatelor obținute în dezvoltarea generală 

a economiei, în creșterea venitului național, a hotărît:
MAJORAREA RETRIBUȚIEI OAMENILOR MUNCII

se va aplica începind de la 1 august 1974
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comunist Român, a avut loc 
ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. la care 
au luat parte ca invitați membri ai guvernului, șefi ai 
unor instituții centrale, activiști de partid și de stat.

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

Pe baza rezultatelor obținute în dezvoltarea genera
lă a economiei, în creșterea eficienței activității econo
mice și sporirea venitului național — temelia trainică a 
îmbunătățirii continue a nivelului de trai al poporului 
— Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a hotărît ca 
majorarea retribuției tarifare a oamenilor muncii să se 
aplice pe ramuri și activități începînd de la 1 august, 
continuind și în cursul anului 1975, urmărindu-se asi
gurarea unei proporții judicioase între venitul minim 
și maxim — prin creșterea mai accentuată a venituri
lor mici — în concordanță cu principiile echității socia
liste promovate consecvertt prin întreaga politică a parti
dului. Prin aceste măsuri oamenii muncii din indus
trie, construcții, transporturi, precum și militarii vor 
obține venituri suplimentare pînă la sfîrșitul anului în 
curs de 3 miliarde 600 milioane lei, iar la nivelul unui an 
veniturile suplimentare ale acestora se vor ridica la 
circa 23 miliarde lei.

Comitetul Executiv a hotărît, totodată, majorarea ve
nitului garantat ce se asigură membrilor cooperativelor 
agricole de producție, ceea ce va conduce la creșterea 
veniturilor suplimentare ale cooperatorilor cu circa 250 
milioane lei în acest an și cu circa 1 miliard lei la 
nivelul unui an.

De asemenea, Comitetul Executiv a stabilit ca înce
pînd cu anul universitar 1974z75 să se majoreze bursa 
studenților destinată alocației pentru hrană cu peste 50 
milioane lei la nivelul unui an universitar.

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

Comitetul Executiv își exprimă convingerea că oame- 
rii muncii din industrie și agricultură vor răspunde a- 

\ cestor măsuri acționînd cu toată hotărîrea, punînd în
tregul lor spirit de inițiativă, întreaga pricepere și pa
siune pentru identificarea de noi resurse în vederea 
creșterii suplimentare a producției, sporirii productivi
tății muncii și reducerii peste plan a cheltuielilor de 
producție și circulație, asigurării unei înalte eficiența 
economice — îneît creșterea beneficiilor unităților eco
nomice să permită acoperirea alocațiilor suplimentare 
repartizate majorării veniturilor.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. cheamă clasa 
muncitoare — clasa conducătoare a societății — pe toți 
oamenii muncii să întărească ordinea și disciplina în 
producție, să-și intensifice eforturile pentru noi și cît 
mai importante realizări în toate domeniile construc
ției socialiste spre a întîmpina cu cinste, prin noi vic
torii în dezvoltarea economiei naționale, aniversarea a 
30 de ani de la eliberarea patriei și Congresul al XI-lea 
al partidului — în interesul prosperității României și 
ridicării continue a nivelului de trai al poporului.

2. Comitetul Executiv a ascultat informarea prezen

tată de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la vizi
tele de prietenie făcute în Republica Socialistă Româ
nia de președintele ales al Republicii Columbia, Alfonso 
Lopez Michelsen ; de secretarul general al Partidului 
Poporului, președintele Republicii Islamice Mauritania, 
Moktar Ould Daddah ; președintele Republicii Arabe 
Egipt, președintele Uniunii Socialiste Arabe, Moha
mmed Anwar El Sadat; președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, Iosip Broz Tito.

Aprobînd în unanimitate rezultatele rodnice ale aces
tor vizite, Comitetul Executiv a dat o înaltă apreciere 
activității desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
modului strălucit în care a exprimat, și cu aceste pri
lejuri, pozițiile principiale ale partidului și statului 
nostru, energiei și fermității cu care acționează pentru 
aplicarea orientărilor fundamentale stabilite de Congre
sul al X-lea și Conferința Națională ale P.C.R. în do
meniul politicii externe — de întărire a relațiilor de 
prietenie frățească și adîncire continuă a solidarității 
și colaborării cu țările care au pășit pe calea dezvol
tării independente, cu toate statele lumii.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. își exprimă de
plina aprobare față de documentele încheiate, apreciind 
că acestea corespund întru totul intereselor poporului ro
mân, deschid noi orizonturi și creează o bază stabilă și 
de perspectivă dezvoltării relațiilor de colaborare in
ternațională ale României pe multiple planuri și consti
tuie o contribuție la afirmarea principiilor noi de re
lații între state, la democratizarea raporturilor interna
ționale și dezvoltarea procesului de destindere, potrivit 
intereselor tuturor popoarelor.

Comitetul Executiv apreciază că, prin convorbirile la 
nivel înalt cu președintele Columbiei, Alfonso Lopez 
Michelsen — continuare a dialogului început cu prile
jul vizitei întreprinse, în 1973, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în țări ale Americii Latine — s-a adus o con
tribuție însemnată la amplificarea și diversificarea co
laborării româno-columbiene în domeniile economic, 
tehnico-științific și cultural. Aceasta reprezintă, totoda
tă, o nouă dovadă a caracterului fructuos al relațiilor 
de colaborare și solidaritate dintre poporul român și 
popoarele latino-americane.

Comitetul Executiv apreciază că vizita efectuată în 
România de președintele Moktar Ould Daddah s-a în
scris, prin rezultatele sale, ca un moment de deosebită 
însemnătate pe calea întăririi prieteniei și colaborării 
româno-mauritane. Declarația solemnă comună a Repu
blicii Socialiste România și Republicii Islamice Mauri
tania, Acordul de cooperare economică și tehnică, ho
tărîrea de a se crea o comisie mixtă guvernamentală de 
cooperare economică, încheierea celorlalte acorduri și 
înțelegeri bilaterale asigură cadrul propice intensificării 
colaborării pe plan economic, tehnico-științific, cultural 
și în alte domenii — în interesul celor două popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

Comitetul Executiv relevă cu satisfacție că rezulta
tele rodnice ale convorbirilor oficiale româno-maurita
ne constituie o nouă expresie a raporturilor de solida
ritate dintre România și statele africane care au pășit 
pe calea dezvoltării independente — raporturi a căror 
bază largă și trainică a fost statornicită prin istoricele 

vizite ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în țările Afri
cii.

Comitetul Executiv evidențiază însemnătatea înțele
gerii privind dezvoltarea relațiilor dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Poporuiui din Mauritania 
pentru adîncirea prieteniei și colaborării româno-mau- 
ritaneze, pentru întărirea unității tuturor forțelor care 
luptă împotriva imperialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru pace, independență națională și 
progres.

Comitetul Executiv consideră că vizita președintelui 
Mohammed Anwar El Sadat — succedînd vizitei to
varășului Nicolae Ceaușescu, din primăvara anului 
1972, în Egipt — prezintă o însemnătate istorică și des
chide o etapă nouă în dezvoltarea colaborării multilate
rale dintre cele două țări, în întărirea și mai puternică 
a prieteniei româno-egiptene. Declarația solemnă comună 
a Republicii Socialiste România și a Republicii Arabe E- 
gipt, crearea comitetului comun de cooperare, precum și 
celelalte acorduri și înțelegeri creează premise trainice, 
dintre cele mai favorabile, amplificării și adîncirii coo
perării economice, tehnico-științifice, culturale și în 
alte domenii.

Comitetul Executiv apreciază cu deplină satisfacție 
faptul că schimbul de opinii, convorbirile dintre tovară
șul Nicolae Ceaușescu și președintele Anwar El Sadat 
au adus ck notrâ și strălucită confirmare a justeței po
ziției consecvente a României în problema Orientului 
Apropiat, a necesității de a se asigura soluționarea pe 
cale politică a conflictului în vederea instaurării unei 
păci drepte și durabile în această zonă.

întreaga desfășurare a vizitei președintelui Anwar El 
Sadat în România, ca și vizitele întreprinse de to
varășul Nicolae Ceaușescu în numeroase țări arabe, e- 
vidențiază din plin amploarea sentimentelor de caldă 
prietenie și trăinicia relațiilor de colaborare fructuoasă 
și solidaritate activă dintre poporul român și popoarele 
arabe.

în același timp, Comitetul Executiv consideră că în
țelegerea privind multiplicarea legăturilor dintre Parti
dul Comunist Român și Uniunea Socialistă Arabă din 
R.A. Egipt servește intereselor adîncirii prieteniei și co
laborării între poporul român și poporul egiptean, din
tre toate forțele progresiste, democratice, corespunde 
cerințelor întăririi continue a frontului antiimperialist 
mondial.

Comitetul Executiv salută, cu deosebită căldură, re
zultatele vizitei tovarășului Iosip Broz Tito, care, des- 
fășurîndu-se în spiritul tradiționalelor relații de priete
nie și bună vecinătate româno-iugoslave, al stimei și 
prețuirii reciproce ce caracterizează raporturile dintre 
cele două țări și partide, a constituit un moment de 
deosebită importanță în evoluția pozitivă a legăturilor 
frățești româno-iugoslave. Și cu acest prilej, Comitetul 
Executiv relevă cu satisfacție cursul ascendent al cola
borării politice, economice, tehnico-științifice, culturale 
și în alte domenii dintre România și Iugoslavia — la 
care o contribuție esențială au adus-o întîlnirile și con
vorbirile frecvente, din ultimii ani, dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

Comitetul Executiv subliniază marea însemnătate a 
înțelegerii privind depunerea de eforturi de către Româ

nia și Iugoslavia în vederea găsirii de soluții optime 
pentru folosirea în continuare a potențialului hidroener
getic în sectorul comun al Dunării.

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

Comitetul Executiv relevă însemnătatea înțelegerii 
de a se dezvolta colaborarea politică între România și 
Iugoslavia, inclusiv în ce privește conlucrarea pentru 
soluționarea constructivă a problemelor vieții interna
ționale. în acest context, se evidențiază hotărîrea co
mună de intensificare a eforturilor în vederea succe
sului Conferinței pentru securitate și cooperare în Eu
ropa, a edificării securității europene — convorbirile 
româno-iugoslave ilustrînd, totodată, aspirația comună 
de transformare a Balcanilor într-o zonă a păcii și bu
nei vecinătăți.

Un rezultat deosebit de important al acestei vizite îl 
constituie exprimarea hotărîrii comune de a se asigura 
dezvoltarea largă, în continuare, a relațiilor între Parti
dul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia. Intensificarea legăturilor dintre cele două par
tide răspunde intereselor adîncirii prieteniei româno- 
iugoslave, colaborării fructuoase și schimbului de ex
periență în construcția societății socialiste, reprezintă 
o contribuție la cauza unității și coeziunii mișcării co
muniste și muncitorești internaționale.

în legătură cu aceste vizite și convorbiri, Comitetul 
Executiv hotărăște ca ministerele și organizațiile eco
nomice, toate instituțiile de resort să ia măsurile cu
venite pentru îndeplinirea, în cele mai bune condițiuni, 
a sarcinilor ce le revin prin acordurile și documentele 
încheiate cu aceste prilejuri, să asigure fructificarea 
posibilităților de întărire a colaborării în producție, 
tehnico-științifice, culturale, în învățămînt, în concor
danță cu interesele reciproce ale poporului român și 
popoarelor respective, ale cauzei cooperării internațio
nale.

3. în continuare, Comitetul Executiv a analizat o in
formare asupra acțiunilor întreprinse pentru aplicarea 
reglementărilor și normativelor legale privind folosi
rea spațiilor de birou la organe centrale, instituții și 
organizații din Capitală, precum și la instituții și orga
nizații locale în municipiile și orașele de reședință ale 
județelor. Prin aceste acțiuni au fost create disponibili
tăți de spațiu însumînd peste 200 000 mp. care au fost 
repartizate în vederea utilizării lor ca locuințe pentru 
populație, grădinițe de copii, cămine de nefamiliști, că
mine pentru elevi și studenți, hoteluri, spații de pro
ducție și comerciale, ateliere și spații școlare.

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

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

CONVORBIRI OFICIALE INTRE PREȘEDINȚII 
NICOLAE CEAUȘESCU Șl SIAKA STEVENS
• Dineu oferit de președintele 

Nicolae Ceaușescu in onoarea pre
ședintelui Siaka Stevens • Toasturile 

celor doi președinți •Vizitele înaltului 
oaspete pe litoralul românesc

Relatarea în pagina a 2-a
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DECRETE
ALE CONSILIULUI DE STAT

pentru :
• MAJORAREA RETRIBUȚIEI PERSONALULUI 

DIN UNELE RAMURI Șl SECTOARE DE ACTIVI
TATE, A VENITULUI GARANTAT PENTRU MEM
BRII COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE, A SOLDEI SI RETRIBUȚIEI PERSONA
LULUI MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE Șl 
MINISTERULUI DE INTERNE, A BURSEI STU
DENȚILOR DIN ÎNVĂTĂMÎNTUL SUPERIOR.

Vinerir 26 iulie

Marea Adunare Națională 
își reia lucrările în plen

Biroul Marii Adunări Naționale a hotărît ca lucrările 
în plen ale sesiunii a XH-a a Marii Adunări Naționale 
să fie reluate vintri, 26 iulie 1974, ora 10,00 dimineața.
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII SIERRA LEONE
Desfășurate intr-o atmosferă de caldă cordialitate, prietenie și înțelegere reciprocă
CONVORBIRILE OFICIALE DINTRE PREȘEDINȚII 

NICOLAE CEAUȘESCU Șl SIAKA STEVENS 
au evidențiat dorința comună de a dezvolta pe un plan

superior
La Palatul Republicii au în

ceput, luni. 22 iulie, convorbi
rile oficiale între președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Sierra Leone, 
Siâka Stevens.

La convorbiri participă :
Din partea Republicii Socia

liste România : Manea Mănes- 
cu, prim-ministru al guvernu
lui. Ion Pățan, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul co- 
merțului exterior și cooperării 
economice internaționale, Geor
ge Macovescu, ministrul aface
rilor externe. Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Ion Bogdan. ad
junct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei, Valeriu

Dineu oferit de președintele 
Nicolae Ceaușescu în onoarea 
președintelui Siaka Stevens

Dineul oficial, oferit, luni, de 
președintele Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
în onoarea președintelui Repu
blicii Sierra Leone. Siaka Ste
vens, a încheiat o zi de rodnice 
convorbiri, momente de deose
bită importantă în evoluția bu
nelor relații dintre cele două 
țări și popoare. ■

relațiile de
Georgescu, ambasadorul țării 
noastre în Republica Sierra 
Leone.

Din partea Republicii Sierra 
Leone : Desmond E. F. Luke, 
ministrul afacerilor externe, F. 
M. Minah, ministrul comerțului 
și industriei, E. W. Blyden, am
basadorul Republicii Sierra 
Leone în România, Rowland E. 
A. Harding, membru al Tribu
nalului Suprem, Kande Sio, de
putat în parlament, H. M. Lynch 
Shylon, secretar permanent în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
T.D. King, consilier special în 
Ministerul Comerțului și In
dustriei.

In cursul convorbirilor, cei 
doi președinți au abordat un

Au participat Emil Bodnaraș, 
Gheorghe Cioară. Florian Dănă- 
lache. Constantin Drăgan, Emil 
Drăgănescu. Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Manea Mănescu. Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Cornel Burtică. Mihai Dalea, 
Mihai Gere. Ion Pătan. Iosif

colaborare
larg cerc de probleme privind 
relațiile bilaterale. Acest prim 
dialog la nivel înalt dintre 
România și Sierra Leone a evi
dențiat dorința comună de a 
dezvolta pe un plan superior și 
în multiple domenii — politic, 
economic, tehnico-științific și 
cultural — legăturile de colabo
rare prietenească dintre țările 
noastre, precum și hotărirea de 
a se valorifica posibilitățile 
existente în acest sens. S-a a- 
preciat că extinderea și diver
sificarea conlucrării dintre 
România și Sierra Leone co
respunde aspirațiilor și intere
selor ambelor popoare, cauzei 
progresului, cooperării și păcii 
în lume.

Uglar, Ștefan Andrei, Gheorghe 
Oprea, viceprim-minist.ru pi gu
vernului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, și 
alți membri ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, 
personalități ale vieții științifi
ce și culturale, precum și amba
sadorul tării noastre în Republi

dintre cele
Președinții Nicolae Ceaușescu 

și Siaka Stevens au procedat, 
de asemenea, la un schimb de 
vederi privind viața politică in
ternațională, relevîndu-se nece
sitatea întăririi continue a so
lidarității militante a țărilor din 
Africa și din alte părți ale lu
mii care au pășit pe calea unei 
dezvoltări economico-sociale 
independente, a mișcărilor de 
eliberare națională, a tuturor 
forțelor care luptă împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, politicii de 
apartheid și discriminare ra
sială, pentru dreptul popoarelor 
de a hotărî singure și în de
plină libertate asupra destine
lor lor. S-a subliniat că întă
rirea cursului spre destindere, 

ca Sierra Leone, Valeriu Geor
gescu.

Au luat, de asemenea, parte 
Desmond E. F. Luke, F. M. Mi
nah. E. W. Blyden, Rowland E. 
A. Harding, Kande Sio. H. M. 
Lynch Shylon, T. D. King, ce
lelalte persoane oficiale care-1

două țări
securitate și colaborare, soluți
onarea problemelor ce confrun
tă omenirea, în conformitate cu 
interesele generale și ale fie
cărui stat în parte, impun par
ticiparea activă și egală a tu
turor țărilor, indiferent de mă
rimea lor, promovarea in viața 
internațională a unor relații 
noi, democratice, a unei noi or
dini economice, care să asigu
re, fără nici o discriminare, 
înaintarea pe drumul progresu
lui a tuturor națiunilor, edifi
carea unei lumi mai bune șl 
mai drepte, o lume a păcii.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, prietenie și înțele
gere reciprocă.

însoțesc pe președintele Repu
blicii Sierra Leone.

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

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

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui
Siaka Stevens

Stimate domnule președinte,
Tovarăși și prieteni,
îmi face o deosebită plăcere 

să vă adresez dumneavoastră, 
domnule președinte, și tuturor 
colaboratorilor care vă însoțesc 
un călduros salut in numele 
Consiliului de Stat, al guvernu
lui și poporului român, precum 
și al meu personal.

Vizita pe care o întreprindeți 
in aceste zile in Republica So
cialistă România constituie o ex
presie a dorinței comune a ce
lor două țări și popoare ale 
noastre de a dezvolta relații tot 
mai bune între ele, de a se cu
noaște mai bine și de a conlu
cra fructuos în interesul dezvol
tării economico-sociale a fiecă
ruia dintre ele, al cauzei păcii 
și colaborării internaționale.

In România sint urmărite cu 
interes și simpatie eforturile po
porului Republicii Sierra Leone 
pe calea dezvoltării indepen
denței și suveranității sale, a 
preluării in miinile proprii a 
bogățiilor naționale și valorifi
cării lor in interesul propășirii 
economico-sociale, al progresu
lui său material și social. Ca 
prieteni sinceri vă urăm, din 
toată inima, realizări tot mai 
mari pe acest drum — care este 
drumul lichidării urmărilor do
minației coloniale din trecut, al 
dezvoltării de-sine-stătătoare, al 
făuririi unei vieți libere și fe
ricite pentru poporul dumnea
voastră !

Dragi oaspeți,
Vizitați România în anul cind 

Întregul popor va sărbători îm
plinirea a trei decenii de la e- 
liberarea tării de sub domina
ția fascistă — moment de coti
tură în istoria patriei, în desti
nele națiunii noastre. Succesele 
dobindite in toate domeniile de 
activitate arată ce mărețe înfăp
tuiri poate obține un popor a- 
tunci cind muncește în deplină 
libertate și independență, pentru 
progresul economic și social al 
patriei sale, pentru propria sa 
fericire. Sîntem bucuroși că vi
zita pe care o faceți vă va o- 
feri posibilitatea să cunoașteți 
nemijlocit unele din aceste în
făptuiri. Congresul al Xl-lea al 
Partidului Comunist Român — 
care va avea loc in acest an — 
va trasa calea dezvoltării în 
continuare a acestor realizări, a 
ridicării pe trepte superioare a 
întregii activități a poporului 
român de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

Stimate domnule președinte,
Acționînd pentru dezvoltarea 

economico-socială, România pro
movează, totodată, o politică ac
tivă de largă colaborare interna
țională. Situăm in mod ferm la 
baza relațiilor țării noastre cu 
toate statele principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectului 
independenței și suveranității, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, ale 
nereeurgerii la forță sau la a- 
menințarea cu forța în raportu
rile interstatale.

Trăim o epocă de profunde 
transformări revoluționare, na
ționale și sociale, de mutații 
adinei în raportul mondial de 
forțe, o epocă în care se afirmă 
iot mai hotărit voința popoare
lor de a pune capăt vechii poli
tici imperialiste de dominație și 

asuprire, de. a se dezvolta în 
mod liber, de-sine-stătător. Ca 
urmare, în viața internațională 
se afirmă tot mai evident un 
curs nou îndreptat spre destin
dere și colaborare între na
țiuni. Desigur, o serie de eveni
mente care au avut loc în ulti
mul timp arată că acest curs 
nu a devenit ireversibil, că 
există încă forțe reacționare, re
trograde, care se opun destinde
rii, încercînd să mențină ve
chea politică bazată pe inegali
tate și inechitate. Aceasta face 
necesar ca popoarele, for
țele înaintate de pretutindeni 
să-și unească eforturile, să con
lucreze și mai strîns pentru 
sprijinirea proceselor pozitive 
din viața internațională, pentru 
continuarea cursului destinde
rii. și instaurarea unui climat 
de încredere și colaborare paș
nică între națiuni.

Ca țară europeană, România 
acordă o însemnătate deosebită 
realizării securității și păcii pe 
continent. Ne-am adus și ne 
vom aduce și în viitor întreaga 
contribuție la desfășurarea și 
Încheierea cu succes a conferin
ței general-europene ; conside
răm că ea trebuie să pună ba
zele unor relații noi, de încre
dere, egalitate și respect între 
state, să asigure cadrul unei 
largi și neîngrădite colabo
rări economice, tehnico-știin- 
țifice, culturale și umane, să 
dea fiecărei națiuni sentimentul 
deplinei securități, certitudinea 
că se poate dezvolta la adăpost 
de orice ingerințe sau agresiu
ne din afară.

O problemă majoră a dezvol
tării contemporane este abolirea 
oricăror forme de asuprire a 
unui popor de către altul, lichi
darea definitivă a colonialismu
lui și neocolonialismului, a po
liticii de discriminare rasială și 
apartheid.

România este profund solida
ră și sprijină activ mișcările de 
eliberare națională, lupta po
poarelor care se mai află sub 
dominația și exploatarea colo
nială, pentru afirmarea lor li
beră in rindul națiunilor lumii.

Apreciem, de asemenea, că 
una din problemele cele mai 
importante ale zilelor noastre 
este lichidarea fenomenului sub
dezvoltării, a decalajelor ce se 
mențin în nivelul de dezvoltate 
al unor țări ca rezultat al poli
ticii colonialiste și neoeolonia- 
liste de exploatare și asuprire a 
altor popoare. Aceasta impune 
ca — o dată cu intensificarea 
eforturilor țărilor respective 
pentru a pune cit mai larg in 
valoare resursele și bogățiile lor 
naționale — să se acționeze 
pentru generalizarea în viața in
ternațională a unor relații eco
nomice echitabile care să stimu
leze progresul rapid al tuturor 
țărilor și, în primul rînd, al ce
lor în curs de dezvoltare, instau
rarea în lume a unei ordini eco
nomice noi, cu adevărat demo
cratice, în care fiecare națiune 
să poată participa in condiții de 
deplină egalitate Ia schimbul 
mondial de valori materiale și 
culturale, să poată beneficia larg 
de cuceririle științei și tehnicii 
înaintate, ale civilizației mo
derne.

Asigurarea unui climat de 
pace și colaborare intre națiuni 
impune să se acționeze ferm 
pentru lichidarea tuturor foca
relor și surselor de încordare și 
conflict care se mai menține in 

lume, pentru soluționarea pe 
cale pașnică a litigiilor dintre 
state. România a salutat faptul 
că în Orientul Mijlociu s-a ajuns 
la dezangajarea militară în Si
nai și Golan și apreciază că este 
necesar să se continue eu con
secvență eforturile pentru a se 
ajunge la o soluție deplină care 
să ducă la instaurarea unei păci 
trainice și drepte in această 
zonă, precum și la soluționarea 
problemei poporului palestinian 
în conformitate cu aspirațiile 
sale naționale.

Poporul român este profund 
îngrijorat de situația gravă din 
Cipru creată ca urmare a lovi
turii de stat reacționare orga
nizată de forțe militare grecești 
aflate in această țară.

România se pronunță in mod 
hotărit pentru respectarea inde
pendenței, suveranității și inte
grității Ciprului și sprijină gu
vernul legal și pe președintele 
Makarios.

Salutăm rezoluția Consiliului 
de Securitate privind încetarea 
focului in Cipru și hotărirea 
guvernelor Turciei și Greciei de 
a da curs rezoluției și de a 
înceta focul.

Ca țară balcanică, situată în 
vecinătatea zonei de conflict, 
România este direct intferesatâ 
în curmarea stării de confrun
tare militară din Cipru. Toate 
problemele trebuie rezolvate pe 
calea tratativelor, pornindu-șe 
de la interesele poporului ci
priot, ale popoarelor implicate 
în conflict, de la necesitatea de 
a se asigura pacea în această 
zonă, de a se Întări cursul spre 
securitate pe continentul euro
pean și în întreaga lume.

Soluționarea durabilă, in spi
ritul echității și păcii, a mari
lor probleme contemporane cere 
prezența activă în viața inter
națională a tuturor țărilor, fie 
ele mari, mijlocii sau mici. 
Toate popoarele — indiferent 
de mărimea lor, de orinduirea 
lor socială — trebuie să parti
cipe nemijlocit, ca state suve
rane, egale în drepturi, la viața 
internațională. Ia rezolvarea 
acestor probleme.

Aceasta este o condiție funda
mentală a democratizării rela
țiilor internaționale, a întăririi 
Organizației Națiunilor Unite și 
a altor organisme internaționale, 
a instaurării unei adevărate 
egalități intre toate statele.

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

exprim încă odată convingerea 
că vizita pe care o faceți în 
România va marca un moment 
important in evoluția relațiilor 
dintre țările și popoarele noas
tre, in întărirea colaborării eco
nomice, tehnico-științifice și cul
turale, în dezvoltarea raportu
rilor bilaterale, cit și in lupta 
generală pentru o politică nouă 
în viața internațională, pentru 
înfăptuirea idealurilor de pro
gres și pace ale omenirii, pentru 
o lume mai bună și mai dreaptă.

Cu această convingere rog pe 
toți cei prezenți să ridice pa
harul.

— in sănătatea domnului pre
ședinte Siaka Stevens ;

— pentru progresul și prospe
ritatea poporului prieten din 
Sierra Leone ;

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

— pentru pace și cooperare în 
întreaga lume ;

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

Stimate domnule l președinte.
Tovarăși și prieteni.
Este o mare plăcere pentru 

mine să răspund cuvintelor a- 
mabile și sentimentelor fră
țești exprimate de dumnea
voastră, domnule președinte.

După cum știți, aceasta este 
prima mea vizită în frumoasa 
și Istorica dumneavoastră țară. 
Republica Socialistă România. 
In numele delegației mele, al 
guvernului și al poporului din 
Sierra Leone, aș dori să exprim 
recunoștința mea profundă, 
pentru primirea cordială și os
pitalitatea călduroasă ce ne-au 
fost acordate. Așteptăm să ve
dem mai multe din țara dum
neavoastră mare și frumoasă, 
după cum așteptăm să conti
nuăm discuțiile șl schimburile 
de păreri foarte utile.

Domnule președinte,

Sintem foarte fericiți să re
marcăm faptul că, sub condu
cerea dumneavoastră înțeleap
tă și dinamică, Republica So
cialistă România joacă un rol 
puternic și constructiv în cadrul 
comunității internaționale. Acest 
rol unic al țării dumneavoastră 
este rezultatul, fără îndoială, al 
marii contribuții ia dezvoltarea 
progresistă a destinderii in re
lațiile dintre state. Pentru toate 
acestea dumneavoastră, domnule 
președinte, trebuie să fiți in 
mod justificat satisfăcut. Prin 
eforturile dumneavoastră per
sonale în folosul cauzei destin
derii, stimulate de sprijinul po
porului dumneavoastră harnic și 
îndrăzneț, ați reușit să aduceți 
o contribuție semnificativă la 
promovarea coexistenței pașnice 
intre state, in epoca modernă.

Marea Adunare Națională a 
tării dumneavoastră a ținut 
seama, fără îndoială, și de con
tribuția dumneavoastră persona
lă la promovarea coexistenței 
pașnice, atunci cind, recent, v-a 
ales președinte al Republicii So
cialiste România.

Guvernul meu și poporul din 
Sierra Leone, precum și eu 
personal, am luat notă de acest 
moment și de această înaltă 
onoare ce v-a fost conferită și 
v-am adresat o telegramă de 
felicitare din reședința guver
namentală Freetown.

Permiteți-mi să folosesc din 
nou acest prilej, pe pămintul 
României, pentru a vă felicita 
incă o dată in legătură cu ale
gerea dumneavoastră in această 
înaltă funcție. Vă doresc mult 
succes in îndeplinirea îndatori
rilor ce vă revin în această 
funcție de mare răspundere.

Domnule președinte,
Ați schițat angajamentul gu

vernului dumneavoastră față de 

Carta Națiunilor Unite și față 
de politica de respectare a su
veranității naționale și integri
tății teritoriale, de egalitate a 
statelor și neamestec în trebu
rile interne și externe ale altor 
state. Sint fericit să spun că 
acest angajament pe care gu
vernul și poporul dumnea
voastră l-au făcut este similar 
cu cel al guvernului și poporu
lui din Sierra Leone. Prin ur
mare, am speranța că această 
vizită, pe lingă faptul că va con
solida și întări legăturile ferme 
și cordiale de prietenie deja e- 
xistente între guvernele și po
poarele celor două țări ale noas
tre, va duce, de asemenea, la 
o creștere și lărgire semnifica
tivă a domeniilor de contact, 
Înțelegere și cooperare priete
nească cu statele socialiste din 
această parte a lumii, state cu 
care, in conformitate cu politica 
noastră de nealiniere, noi de
punem eforturi sporite pentru 
adincirea relațiilor.

Am remarcat, de asemenea, cu 
mare satisfacție interesul activ' 
al guvernului dumneavoastră și 
sprijinul pe care-1 acordați Or
ganizației Unității Africane, or
ganizație pe care guvernul și 
poporul din Sierra Leone au 
sprijinit-o cu vigoare încă de la 
fondarea acesteia. Tocmai pen
tru a demonstra angajamentul 
nostru față de Carta organiza
ției, față de scopurile ei, m-am 
dus la Mogadiscio, numai în 
urmă cu o lună, pentru a parti
cipa la cea de a Xl-lea Con
ferință la nivel înalt a șefilor 
de state africane. Am luat an
gajamentul să acordăm întregul 
sprijin moral și material acelor 
mișcări de eliberare care se mai 
află incă angajate în lupta legi
timă a popoarelor lor pentru 
autodeterminare, libertate și 
independență politică. Sintem 
angajați față de scopul de a 
vedea o Africă liberă de orice 
vestigii ale colonialismului și 
realizarea, in ultimă instanță, a 
unui continent care să nu fie 
doar liber, dar să fie unit prin 
obiective și acțiuni.

Guvernul meu, ca și al dum
neavoastră, domnule președinte, 
împărtășește părerea și ur
mează politica de creare a unui 
climat propice pentru investiții 
străine în tara noastră. Cu 
toate acestea, considerăm că 
orice investiție străină in țara 
noastră trebuie să se bazeze pe 
conceptul egalității și să con
tribuie la îmbunătățirea nivelu
lui de trai al poporului nostru. 
Vechiul sistem de exploatare a 
resurselor noastre naturale, spre 
beneficiul exclusiv al exploata
torului, nu mai poate fi tolerai. 
Am lansat deja o politică con
form căreia asigurăm o parti
cipare guvernamentală de 51 la 
sută in diferite industrii. Am 

inițiat această politică, de
oarece guvernul meu este an
gajat in emanciparea economică 
a țării, pe deplin conștient de 
faptul că numai atunci cind 
vom realiza acest scop, vom fi 
în situația să ne afirmăm pe 
deplin independența noastră 
politică. Datorită conștiinței 
acestui fapt, domnule pre
ședinte, in Republica Sierra 
Leone există un larg angaja
ment al poporului nostru de a 
acționa, bazîndu-se pe forțele 
proprii, în vederea dezvoltării 
naționale și înfăptuirii progra
melor de reconstrucție.

Domnule președinte,
O vizită de asemenea natură 

ar fi poate lipsită de sens dacă 
Ia sfirșitul el legăturile econo
mice și culturale existente 
deja intre țările noastre nu ar 
fi considerabil întărite. Relațiile 
noastre comerciale care au fost 
recent stimulate prin Încheie
rea unui acord comercial intre 
țările noastre vor duce acum, 
sperăm, la dezvoltarea unor le
gături comerciale și economice 
mai strinse, care se vor dovedi 
a fi reciproc avantajoase pentru 
țările și popoarele noastre.

Ne-am bucurat de calda dum
neavoastră ospitalitate și ne-am 
simțit, Intr-adevăr, ca acasă, 
din momentul în care am sosit 
in frumoasa dumneavoastră țară. 
Există, domnule președinte, 
justificarea faptului că una 
dintre stațiunile dumneavoastră 
turistice a primit numele Zeiței 
frumuseții din vechime, Venus.

Am învățat deja multe lucruri 
pe măsură ce trece timpul. 
Sîntem siguri că acest proces 
în care împărtășim laolaltă 
bucuriile și experiența va con
tinua pe lot parcursul vizitei. 
Am venit să învățăm tot ce se 
poate, in special în domeniile 
dezvoltării economice, tehnolo
gice și industriale. N-am nici 
o îndoială că vom părăsi țara 
dumneavoastră împrospătați și 
îmbogățiți de o nouă expe
riență în această scurtă, dar 
plină de învățăminte, ședere în 
tara dumneavoastră.

Tovarăși și prieteni,

Vă rog să ridicați paharul 
odată cu mine în sănătatea, 
pentru succesul și fericirea pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu!

— pentru prosperitatea șl fe
ricirea poporului României !

— pentru continuarea și întă
rirea relațiilor cordiale și prie
tenești dintre guvernul și po
porul Republicii Socialiste 
România și guvernul și po
porul din Sierra Leone ! (A- 
plauze).

• I

• Președintele Republicii Sierra
Leone, oaspete al litoralului 

românesc

® Popas la Asociația intercoope- 
ratistă de la Albești

9 Pe agenda vizitei: portul și 
Șantierele navale de la Constant a

9 Dr. Siaka Stevens: ,,Ne face plă
cere să vedem aceste lucruri../'

Luni dimineața, președintele 
Republicii Sierra Leone, dr. 
Siaka Stevens, a făcut o vizită 
pe litoralul românesc al Mării 
Negre, precum și la unele obiec
tive economice dobrogene.

înaltul oaspete a fost Însoțit, 
in această vizită, de Vasile Vil- 
cu, președintele Consiliului 
popular județean Constanța. 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Teodor 
Vasilijj, ministrul justiției, Va
leriu Georgescu, ambasadorul 
țării noastre la Freetown, gene- 
ral-locotenent Constantin Popa.

împreună, cu președintele Sia-’ 
ka Stevens s-au aflat, de ase
menea, personalitățile leoneze 
din suita sa : Desmond E.F. Lu
ke, ministrul afacerilor externe, 
F.M. Minah, ministrul comerțu
lui și industriei, E.W. Blyden, 
ambasadorul Sierrei Leone în 
țara noastră, Rowland E. A. 
Hardiny, membru al Curții Su
preme, Kande Sio, deputat în 
Parlament.

De la reședință, coloana ofi
cială de mașini a străbătut mai 
întîi stațiunile Neptun, Saturn, 
Jupiter, Cap Aurora, Venuș — 
stațiuni care impresionează prin 
concepția arhitectonică ; în 
timpul vizitării acestor „orășele 
ale vacanței", oaspetele a fost 
informat despre dezvoltările tu
ristice din România, undo a- 
ceastă activitate a devenit o 
adevărată industrie.

Pe traseu, numeroși oameni ai 
muncii, aflați la»odihnă, au sa
lutat cu multă căldură pe oas
peții din Sierra Leone.

După parcurgerea stațiunilor, 
se vizitează Asociația intercoo- 
peratistă de creștere a vacilor 
de lapte de la Albești, unitate 
creată în ultimii ani și care esta 
printre cele mai importante da 
acest gen din județ. Ea Incor
porează un număr de 8 coope
rative, avînd peste 1 300 ds ca
pete de vaci de lapte.

Șeful statului Sierra Leone, —• 
țară pentru care creșterea vite
lor Constituie una din impor
tantele ramuri ale economiei — 
se interesează de sistemul da 
organizare a complexului și a 
altor unități similare, modul 
în care sint salarizați coopera 
torii, apreciind rezultatele oh- 
ținute.

Al doilea obiectiv înscris pe 
agenda vizitei a fost portul 
Constanța — poarta maritimă a 
țării noastre — care, prin di
mensiunile și intensa sa activi

s /
tate, a mărfurilor, ilustrează' 
pregnant complexitatea dezvol
tării economice a României, 
participarea fel tot mai accen
tuată la schimbul internațio
nal de valori materiale.

în fața unei machete, Nicolae 
Zeicu, directorul N.A.V.R.O.M.- 
Constanța, a vorbit oaspeților 
despre programul de dezvol
tare a portului, despre moderni
zările masive din ultimii ani, 
care au permis ca în 1973 va
loarea totală a traficului să a- 
Jungă la 20 milioane tone-măr- 
furi. în acest context se relevă 
că în viitor se prevede ca în
treaga capacitate a portului sâ 
crească la 50—60 milioane tone 
pe an.

După ce a avut cuvinte de 
Înaltă apreciere a eforturilor de 
modernizare a traficului mari
tim al țării noastre, președin
tele Stevens a spus : „Ne face 
plăcere să vedem aceste lucruri 
pentru că le vom putea aplica 
și la noi“. El a evocat îri acest 
sens posibilitățile de cooperare 
între România și Sierra Leone, 
relevînd experiența bună do- 
bîndiîă de țara noastră, de spe
cialiștii români.

în încheiere, oaspeții au 
poposit la Șantierele Navale 
Constanța, unde au avut prilejul 
să cunoască realizările româ
nești în construcția de nave.

Au fost urmărite cu deosebit 
interes diferitele faze ale fa
bricației de nave, dotările ■ sec
țiilor. stadiul construcției ce
lor două mineraliere de 55 000 
tdw din docul uscat. Directorul 
general al șantierelor. Dumitru 
Fuiorea, a ținut să releve că 
aici, la Constanța, realizarea 
celor două mineraliere se des
fășoară paralel cu dezvoltarea 
șantierului. în acest cadru al 
discuției au fost evocate locul 
și dezvoltarea industriei nava
le din țara noastră, posibilita
tea ca în curînd România să 
treacă la fabricarea unor nave 
de 150 000 tdw.

După încheierea vizitei în 
Constanța, oaspeții s-au înapo
iat, cu un avion special, în 
Capitală.

La plecare, pe aeroportul M. 
Kogălniceanu, un mare număr 
de constănțeni au făcut solilor 
poporului din Sierra Leone o 
caldă manifestare de simpatie, 
ovaționînd pentru prietenia din
tre cele două țări, pentru dez
voltarea colaborării dintre po
poarele noastre.

minist.ru
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„Preocuparea fundamentală a partidului, țelul suprem al politicii 
sale, rațiunea însăși a construcției orinduirii socialiste și sensul a tot 
ce înfăptuim este creșterea bunăstării materiale și spirituale a maselor, 
satisfacerea cit mai deplină a nevoilor întregului popor, asigurarea, 
condițiilor pentru manifestarea plenară a personalității umane“

NICOLAE CEAUȘESCU

DECRET
pentru majorarea retribuției personalului

din unele ramuri și sectoare de activitate
In vederea aplicării hotăririi Comitetului Executiv al Comite

tului Central al Partidului Comunist Român din 13 iunie 1974 
cu privire la majorarea eșalonată pe ramuri și activități a retri
buției oamenilor muncii.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Ari.l. (1) Incepînd cu data de 

1 august 1974 se va trece la ma
jorarea retribuției muncii pen
tru toate categoriile de personal 
in mod eșalonat, pe ramuri, ac
țiune care se va încheia in anul 
1975.

(2) Majorarea retribuției va fi 
mai accentuată la primele ca
tegorii tarifare ale muncitorilor 
calificați, precum și la celelalte 
categorii de personal in primii 
ani de activitate. De asemenea, 
vor beneficia de o majorare mai 
însemnată a retribuției tarifare, 
prin trecerea în rețele tarifare 
superioare, toți muncitorii din 
ramurile: textile, poligrafie,
operatorii lianți din principalele 
unități producătoare de ciment, 
precum și mecanicii agricoli și 
muncitorii din zootehnie.

Art. 2. (1). în cadrul acțiunii 
de majorare generală a retribu
ției, statul asigură creșterea re
tribuției tarifarg minime după 
cum urmează:

a) pentru muncitorii calificați, 

Nr. de Retribuția tarifară
Nr. Rețeaua și nivelul categorii la cat. I, nivel de bază
crt. în rețea majorată actuală

1. Mine subteran A, fronturi de
'y lucru productive 5 1925 1810

2. Mine subteran A 5 1798 1657
3. Mine subteran B, fronturi de

lucru productive 5 1721 1632
4. Mine subteran B 5 1594 1479
5. Siderurgie A 6 1510 1224
6. Siderurgie B 6 1479 1173
7. Foraj 6 1479 1173
8. Construcții mașini nivel A

pentru munca în acord 6 1479 1163
9. Construcții mașini nivel A

pentru munca în regie 6 1428 1122
10. Energie electrică A 6 1428 1122
11. Metalurgie neferoasă 6 1428 1122
12. Mecanici agricoli (pentru

munci în atelier) 6 1428 1081
13. Poligrafie A 6 1428 1081
14. Chimie A 6 1408 1081
15. Petrol A 6 1408 1081
16. Construcții pentru munca

in acord 5 1408 1081
”, Tăbăcărie 5 1408 1081

. .Poligrafie B 6 1408 1061
9. r’etrol B 6 1387 1061

20. Chimie B 6 1387 1061
21. Sticlă 7 1387 1061
22. Prelucrare lemn nivel A

pentru munca in acord 6 1387 1061
23. Exploatări forestiere A 6 1387 1061
24. Materiale construcții A 5 1387 1061
25. Confecții piele 5 1387 1061
26. Alimentară A 5 1387 1061
27. Textile 6 1387 1051
28. Gospodărie comunală A 5 1367 1051
29. Alimentară B 5 1367 1051
30. Industrie locală 6 1346 1040
31. Gospodăria comunală B 5 1346 1040
32. Materiale construcții B 5 1346 1040

ARGUMENTUL CIFRELOR

Creșterea retribuției tarifare a muncitorilor calificați 
la categoria I baza

retribuția tarifară minimă va 
fi de 1 346 lei lunar, față de 
1 040 lei cit este în prezent;

b) pentru muncitorii necalifi
cați și pentru personalul de ser
viciu, retribuția tarifară minimă 
va fi de 1 140 lei lunar, față de 
1 000 lei cit este in prezent;

c) pentru inginerii stagiari în 
primul an de activitate, retribu
ția tarifară minimă va fi de 
1 615 lei lunar, față de 1 325 lei 
cit este în prezent;

d) pentru tehnicienii stagiari 
în primul an de activitate, retri
buția tarifară minimă va fi de 
1 395 lei lunar, față de 1 090 lei 
cit este in prezent;

e) pentru învățătorii stagiari 
în primul an de activitate, re
tribuția tarifară minimă va fi 
de 1 505 lei lunar, față de 1175 
lei cit este în prezent.

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

— lei/lună —

(3) Retribuția tarifară la ni
vel de bază la unele funcții teh
nice, economice și de altă spe-

Nr. 
crt.

Retribuția tarifară
Funcția Număr la. nivel de bază

gradații majorată actuală

1. Inginer
— stagiar, în primul an de 

activitate
2. Economist, fizician, chimist

— stagiar, in primul an de 
activitate

3. Tehnician
— stagiar. în primul an de 

activitate
4. Planificator, contabil, 

statistician, merceolog
— stagiar, în primul an de 

activitate
5. învățător definitiv

3—5 ani vechime
— stagiar

în primul an de activitate

Art. 3. (1) în anul 1974 se va 
majora, eșalonat, retribuția per
sonalului din unitățile republi
cane ale următoarelor ramuri :

— de la 1 august : industria 
ușoară, industria construcțiilor 
de mașini și a prelucrării meta
lelor; construcții-montaj (inclu
siv unitățile de subordonare lo
cală) ;

— de la aceeași dată se va 
majora și retribuția cadrelor di
dactice din învățămîntul primar 
(clasele I-IV) ;

— de la 1 septembrie : indus
tria chimică și industria produ
selor din substanțe abrazive din 
cărbune și grafit ;

— de la 1 octombrie : indus
tria petrolului, industria extrac
tivă a gazului metan, lucrări 
geologice și foraj ;

— de la 1 noiembrie : indus
tria metalurgiei feroase ;

— de la 1 decembrie : indus
tria energiei electrice.

Majorarea retribuției se aplică 
personalului din întreprinderile 
și centralele industriale aparți- 
nînd ramurilor arătate mai sus. 
Ea se aplică, de asemenea, uni
tăților fără personalitate juri
dică aparținînd acestor ramuri 
— uzine, fabrici și altele simi
lare — indiferent de ramura de 
care aparține unitatea căreia ii 
sînt subordonate.

(2) Personalul căilor ferate 
uzinale, muncitorii și personalul 
operativ din celelalte activități 
de transporturi, personalul ope
rativ din activitatea de contrac
tări și achiziții, personalul can
tinelor, creșelor, căminelor, per
sonalul serviciilor medico-sani- 
tare, precum și personalul șco
lilor profesionale și cursurilor 
de calificare, din unitățile apar
ținînd ramurilor prevăzute la 
primul alineat, vor beneficia de 
majorarea retribuției odată cu 

cialitate pentru ultima grupă de 
ramuri (grupa VII) se majo
rează după cum urmează:

— lei/lună —

6 2000 1830
_ 1615 1325
6 1945 1750
_ 1560 1275
6 1505 1225

— 1395 1090
6 1422 1090

— 1368 1070

1615 1275

1505 1175

personalul din ramurile unde 
aceste activități sint de bază.

Art. 4. — Pînă la sfîrșitul anu
lui 1974 se va stabili eșalonarea 
in continuare, pe anul 1975, a 
acțiunii de majorare a retribu
ției în celelalte ramuri și acti
vități din economia națională.

Art. 5. — Ca urmare a celor 
prevăzute la art. 1—3 din pre
zentul decret, se aprobă :

a) rețelele tarifare de retri
buire pentru muncitorii califi
cați, retribuția tarifară pentru 
muncitorii necalificați, precum și 
retribuția tarifară pentru unele 
funcții operative ce se utilizează 
în unitățile care aplică majora
rea, conform anexei nr. I ;

b) retribuția tarifară pe clase 
pentru personalul tehnic, eco
nomic, de altă specialitate, ad
ministrativ, de deservire și de 
pază, precum și limita maximă 
a indemnizației de conducere, 
conform anexei nr. II ;

c) clasele de retribuire ale 
funcțiilor de subingineri, pre
cum și modificările aduse cla
selor de retribuire ale funcțiilor 
de tehnician, din grupele VI și 
VII de ramuri, și de planificator, 
contabil, statistician, merceolog 
din grupele V, VI și VII de 
ramuri, conform anexei nr. III;

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

Retribuția tarifară majorată 

prevăzută în anexele la acest 
decret cuprinde și compensația 
de 7 lei lunar, stabilită prin 
H.C.M. nr. 890/1973.

Art. 6. — începînd cu anul 
1975 sporul pentru personalul 
nelocalnic de pe șantiere se va 
stabili anual, prin planul națio
nal unic de dezvoltare econo- 
mico-socială. Unitățile la care 
se acordă în prezent un aseme
nea spor pe baza prevederilor 
H.C.M. nr. 822/1959 și ale H.C.M. 
nr. 1053/1959, Cap. II, III și IV 
il vor plăti în continuare pînă 
la sfirșitul acestui an.

Art. 7. — Majorarea retribu
ției prevăzută în prezentul de
cret nu afectează acordarea ur
mătoarelor drepturi:

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

b) bursele acordate in învăță- 
mintul de toate gradele.

Art. 8. —, Se autoriză Consi
liul de Miniștri de a introduce 
modificările ce rezultă din apli
carea prevederilor prezentului 
decret, în volumul și structura 
bugetului de stat, precum și în 
planurile economice și finan
ciare ale ministerelor, celorlalte 
organe centrale și consiliilor 
populare județene și al munici
piului București.

Totodată, Consiliul de Miniș
tri, împreună cu ministerele vor 
întocmi programe de măsuri 
pentru mobilizarea tuturor co
lectivelor din întreprinderile și 
centralele în care se aplică ma
jorarea retribuției, în vederea 
creșterii suplimentare a produc
ției și productivității muncii, re
ducerii peste plan a cheltuieli
lor de producție și de circulație, 
a sporirii eficienței întregii ac
tivități economice, singura cale 
pentru asigurarea resurselor 
creșterii continue a nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Art. 9. — Pe măsura majo
rării retribuției, potrivit pre
zentului decret, încetează apli
cabilitatea în unitățile respec
tive prevederile Cap. III din 
anexa 3 la H.C.M. nr. 1051/1959, 
ale Cap. V din H.C.M. nr. 
1053/1959, ale anexelor II/2 și 
II/6 b la H.C.M. nr. 914/1968, ale 
H.C.M. nr. 1462/1968, ale art. 12 
alin, ultim și ale Cap. B, pct. 10 
din anexa 2 la H.C.M. nr. 2841/ 
1968, ale art. 2 din H.C.M. nr. 
2349/1969, ale H.C.M. nr. 1385/ 
1971, precum și ale H.C.M. nr. 
890/1973.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Am reținut 
pentru 
tineri:

• Majorarea retri
buției va fi MAI AC
CENTUATĂ la primele 
categorii tarifare ale 
muncitorilor calificați, 
precum și la celelalte 
categorii de personal 
IN PRIMII ANI DE 
ACTIVITATE.

• Majorarea retri
buției NU AFECTEA
ZĂ acordarea dreptu
lui la ALOCAȚIA DE 
STAT PENTRU CO
PII (chiar dacă prin 
majorarea retribuției 
se depășește plafonul 
în funcție de care s-a 
acordat) și la BURSE
LE ACORDATE PEN
TRU ÎNVĂȚĂMÎNTUL 
DE TOATE GRADELE.

DECRET
pentru majorarea venitului 

garantat ce se asigură membrilor 
cooperativelor agricole 

de producție
în vederea aplicării hotăririi Comitetului Executiv al Comite

tului Central al Partidului Comunist Român din 13 iunie 1974 
cu privire la majorarea eșalonată pe ramuri și activități a re
tribuției oamenilor muncii.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :
Art. 1 — Venitul garantat ce 

se acordă de cooperativele a- 
gricole de producție membri
lor cooperatori care lucrează 
direct în producție se majorează 
după cum urmează :

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

b) în legumicultură și viticul
tură de la 900 lei la 1 000 lei 
lunar ;

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

d) de la 25 la 35 lei pe zi lu
crată la păioase, prășitoare, 
plante tehnice și furajere, coo
peratorilor care execută lucrări 
de fertilizare, erbicidare și 
combatere a dăunătorilor ; ce
lor care deservesc mașinile și 
utilajele agricole, efectuează lu
crări de încărcări, descărcări, 
transporturi, care datorită spe
cificului nu pot fi angajate in 
acord global.

Nivelurile pentru viticultură 
și pomicultură prevăzute la lite
rele b și c se acordă și coope
ratorilor care execută lucrări de 
înființare și întreținere a plan
tațiilor vitipomicole pînă la in
trarea pe rod.

Art. 2. — Pentru cooperatorii 
care lucrează în zootehnie, ve
nitul garantat majorat se aplică 
cu începere de la 1 august 1974, 
iar pentru cei care lucrează in 
activitățile prevăzute la art. 1 
literele b, c și d venitul garan
tat majorat se aplică pe măsură 
ce se angajează în acord global 
un nou ciclu de producție.

Art. 3. — Pentru formațiile 
de udători se introduce ince- 
pind cu campania de udări din 
anul 1974, un venit garantat de 
1 300 lei lunar.

Art. 4. — Venitul garantat 
prevăzut la art. 1 se stabilește 
lunar sau pe zi și se acordă cu 
condiția obținerii nivelurilor de

SPECIFICAREA FUNCȚIEI

— Președinte
— Vicepreședinte scos din 

producție
— Șef fermă cu pregătire medie 

tehnică de specialitate și
cel puțin 5 ani în producție

— Șef fermă care nu are pregă
tire medie tehnică de spe
cialitate

— Șef de brigadă

Cooperatorul încadrat in func
ția de contabil șef, care nu este 
remunerat de stat, sau de conta
bil, va primi un venit garantat 
lunar in raport cu funcția înde

Pregătirea U.M. Contabil șef Contabil

— studii superioare
— studii medii sau tehnice da

•/. pînă la 90 pină Ia 75
specialitate % pînă la 85 pînă la 70

— gimnaziul comercial pină la 80 pînă la 70
— școală generală •/. pină la 75 pînă la 65

Cooperatorul încadrat în func
ția de contabil de fermă va 
primi un venit garantat lunar, 
în raport de pregătirea și de

— cînd are studii medii
— cînd are școală generală

Art. 7. — Cooperativele agri
cole de producție vor lua mă
suri ca din veniturile prevăzute

*) diferențiat in funcție de 
mărime și complexitatea brigă
zii. 

producție sau a volumului de 
lucrări, prevăzute în angaja
mentele încheiate cu cooperativa 
agricolă. Producțiile cuprinse în 
angajamentele încheiate între 
cooperativă și membrii coope
ratori trebuie să se situeze, în 
medie, pe unitate, cel puțin la 
nivelul prevederilor din planul 
de producție și financiar al fie
cărei cooperative.

Pentru sectoarele de activi
tate la care venitul garantat 
este stabilit să se acorde lunar, 
acesta corespunde retribuirii 
pentru 25 zile lucrate. Venitul 
garantat ce se acordă fiecărui 
cooperator se stabilește propor
țional cu numărul de zile efectiv 
lucrate în cursul unei luni, 
cu condiția realizării vo
lumului de muncă și a produc
ției stabilite.

Venitul garantat se poate a- 
plica pe culturi, specii și cate
gorii de animale, sectoare de 
activitate sau pe întreaga coo
perativă. în cadrul aceleiași coo
perative, nivelul retribuției In 
sectoarele de activitate sau pen
tru culturile la care nu se aplică 
venitul garantat va fi stabilit pe 
baza valorii normei din planul 
de producție și financiar al u- 
nității, fără să depășească limi
tele venitului garantat.

Art. 5. — Condițiile ce trebuie 
îndeplinite de cooperatorii care 
angajează producția în acord 
global, pe bază de venit garan
tat, sînt prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din pre
zentul decret.

Art. 6. — Cooperativele agri
cole de producție vor asigura 
începînd cu data de 1 august 
1974 cooperatorilor care îndepli
nesc funcții de conducere și 
execuție un venit garantat ma
jorat lunar, după cum urmează:

Gradul cooperativei 
sau al fermei
I II III

Iei 2 200 2 000 1 900
lei 1 650 — —

lei a 100 2 000 1 900

lei 1 650 1 500 1 425
lei între 1300 și 1 500’

plinită și nivelul de pregătire, 
precum și in raport de venitul 
garantat lunar cuvenit președin
telui, după cum urmează : 

venitul garantat cuvenit șefului 
de fermă sau a șefului de sec
tor, după cum urmează :

pînă la 70Vo
pînă la 65’/, 

a se obține, să asigure acoperi
rea cheltuielilor materiale, con
stituirea fondurilor statutare, 
respectarea obligațiilor față de 
buget, bancă, furnizori și retri
buirea muncii în acord global, 

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

calculată pe baza venitului ga
rantat.

In căzui in care o cooperati
vă, după acoperirea cheltuieli
lor materiale de producție, con
stituirea fondurilor statutare a 
obligațiilor față de buget, bancă 
și furnizori, nu poate asigura 
retribuirea muncii la nivelul ve
nitului garantat, va beneficia de 
credite speciale fără dobindă 
pentru plata venitului garantat. 
Rambursarea acestor credite se 
face conform reglementărilor în 
vigoare.

Art. 8. — Pe baza cuantumu
lui venitului garantat, coopera
tivele agricole de producție de
termină tarifele de retribuire in 
acord global pe unitatea de pro
dus sau la 1000 lei producție. 
Aceste tarife se vor stabili în 
bani sau în bani și în natură.

Art. 9. — Venitul garantat lu
nar cuvenit personalului de con
ducere și execuție cu atribuții 
la nivelul cooperativei se a- 
cordă in raport de realizarea 
producției nete planificate, cu 
condiția executării tuturor lu
crărilor potrivit tehnologiilor 
stabilite. Retribuția cuvenită 
personalului cu atribuții la ni
velul fermei, sectorului și bri
găzii se acordă in raport de re
alizarea producției globale pla
nificate in subunitatea respec
tivă și de încadrarea in nivelul 
cheltuielilor planificate, actuali
zate.

Art. 10. — în cursul anului, 
lunar, se acordă cooperatorilor 
avansuri în proporție de 80% 
din partea în bani a venitului 
garantat, proporțional cu voldJ 
mul de muncă efectuat și nive
lul de producție obținut. Pentru 
drepturile de retribuire cuvenite 
în natură, după recoltarea pro
dusului respectiv, se acordă coo
peratorilor avansuri de pînă lâ 
8O°,'o din cantitățile stabilite prin 
planul de producție, proporțional 
cu volumul de muncă efectuat 
și producția realizată. La finele 
anului, reținerile se restituie în 
raport cu gradul de realizare a 
planului.

Cantitățile de produse sau va
loarea producției obținută pes
te cea angajată în acord global, 
se retribuie suplimentar cu ace
lași tarif, fără nici o plafonare.

în cooperativele agricole de 
producție, în sectoarele de acti
vitate sau la culturile, speciile 
și categoriile de animale unde 
se aplică retribuirea pe baza 
venitului garantat din credite 
speciale, retribuția suplimenta
ră se acordă numai după resti
tuirea acestor credite din veni
turile anului de plan.

în cazul nerealizării planului, 
drepturile cuvenite, calculate pe 
baza venitului garantat se reduc 
proporțional, dar nu sub 80'/, 
din acesta.

în situația în care unitatea nu 
poate să acorde in întregime 
partea în natură din tariful sta
bilit, diferența se acordă în bani 
din fonduri proprii. Diferența se 
poate acorda și din credite spe
ciale, cu condiția realizării fon
dului de stat la produsul res
pectiv.

Art. 11. — Cooperatorii care 
înlocuiesc pe cei ce lucrează în 
sectoarele cu activitate perma
nentă care lipsesc temporar din 
cauză de boală sau alte motive 
întemeiate beneficiază de venitul 
garantat stabilit pentru sectorul 
respectiv, cu condiția realizării 
sarcinilor de producție prevă
zute.

Art. 12. — Prevederile art. 1, 
2, 6 și 7 din Hotărîrea nr. 1877/ 
1970 a Consiliului de Miniștri și 
a Consiliului Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție cu privire la asigura
rea unui venit minim garantat 
cooperatorilor pentru munca de
pusă, republicată în Buletinul, 
Oficial al Republicii Socialiste 
România partea I-a, nr. 104 din 
5 octombrie 1972, se abrogă.
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Decret pentru majorarea retribuției personalului din unele ramuri și sectoare de activitate ANEXA II

ANEXA I
RETRIBUȚIA TARIFARA A MUNCITORILOR

A. Muncitori calificați încadrați pe rețele tarifare
lei/lună

37. Silvicultură.
Nr. Rețeaua tarifară 

crt. și nivelul
Categorii

1 2 3 4 5 6 Spec.

35. Materiale de construcții B. 
Alimentară C. Gospodărie 
comunală B.

36. Exploatări forestiere B. 
Industrie locală (activități 
specifice).

Bază 1346 1428 1510 1601 1734 1918
Tr. I 1367 1448 1530 1632 1775 1979
Tr. II 1387 1469 1550 1663 1816 2040
Tr. III 1408 1489 1571 1693 1856 2101
Bază 1346 1428 1510 1591 1673 1805 1999
Tr. I 1367 1448 1530 1612 1703 1846 2060
Tr. II 1387 1469 1550 1632 1734 1887 2122
Tr. III 1408 1489 1571 1652 1765 1938 2193
Bază 1346 1428 1510 1601 1724
Tr. I 1367 1448 1530 1632 1754
Tr. II 1387 1469 1550 1663 1795
Tr. III 1408 1489 1571 1693 1836

RETRIBUȚIA
tarifară lunară, pe clase, și limita maximă a in
demnizației de conducere pentru personalul ope
rativ și personalul tehnic, economic, de altă spe
cialitate, administrativ, de deservire și de pază

1. Mine subteran A

2. Mine subteran B

S. Mine subteran C

4. Mine subteran D

Bază 
Tr. I 
Tr. II
Tr. III
Bază
Tr. I
Tr. II
Tr. III
Bază 
Tr. I
Tr. II
Tr. III
Bază 
Tr. I
Tr. II 
Tr. III

1798 2053 2308 2665 3022 3404
1861 2116 2397 2754 3111 3506
1925 2180 2486 2843 3200 3608
1989 2244 2575 2932 3302 3723
1594 1849 2103 2359 2677 3073
1657 1912 2167 2435 2767 3162
1721 1976 2231 2512 2856 3251
1785 2040 2295 2583 2945 3366
1530 1734 1938 2142 2397 2754
1581 1785 1989 2206 2486 2856
1632 1836 2040 2269 2575 2958
1683 1887 2091 2333 2665 3060
1517 1619 1785 2053 2359 2665
1543 1657 1849 2129 2435 2741
1568 1696 1912 2206 2512 2818
1594 1734 1976 2282 2588 2894

B. Muncitori din activitatea de incărcări -descărcări de vagoane de cale ferată 
și mijloace de transport rutier

— lei/lună —
Pentru încărcare-descărcare 

Categoria de mărfuri
Pentru alte lucrări efectuate 

ocazional in regie
1 2 3

Bază 1224 1306 1408 1163
Tr. I 1265 1346 1459 1183
Tr. II 1306 1387 1510 1204
Tr. III 1346 1438 1561 1224

C. Muncitori din alte activități specifice

încadrat pe funcții și gradații 

A. - RETRIBUȚIA TARIFARA PE CLASE

Clasa de 
retribu
ire •

Retribuția Clasa de Retribuția Clasa de Retribuția 
tarifară 
majorată

tarifară 
majorată

retribu
ire

tarifară 
majorată

retribu
ire

1 1 140 15 1 835 29 3 340
2 1 170 16 1 890 30 3 500
3 1 205 17 1 945 31 3 675
4 1 240 18 2 000 32 3 885
5 1 290 19 2 060 33 4 100
6 1 340 20 2 160 34 4 315
7 1 395 21 2 260 35 4 530
8 1 450 22 2 370 36 4 750
9 1 505 23 2 480 37 4 975

10 1 560 24 2 610 38 5 225
11 1 615 25 2 740 39 5 500
12 1 670 26 2 880 40 5 775
13 1725 27 3 025 41 6 050
14 1 780 28 3180

C. Mine suprafață A

6. Mine suprafață B

7. Mine suprafață C

8. Siderurgie A
Construcții de mașini A» pen
tru munca în acord

8. Siderurgie B

10. Metalurgie neferoasă

11. Foraj

12.

13.

14.

Construcții de mașini A pen
tru munca in acord. Con
strucții de mașini Ao pentru 
munca în regie, precum și 
pentru unitățile unde retri
buția tarifară nu este dife
rențiată pe acord și regie.
Construcții de mașni A pen
tru munca în regie, precum 
și pentru unitățile unde re
tribuția tarifară nu este di- 
ferențată pe acord și regie. 
Energie electrică A. Chimie 
A».
Construcții de mașini B pen
tru munca in acord

ÎS. Construcții de mașini B pen
tru munca în regie, precum 
și pentru unitățile unde re
tribuția tarifară nu este di
ferențiată pe acord și regie. 
Energie electrică B. Chimie 
A.

16. Energie electrică C.

NOTA : Retribuțiile tarifare lu
nare corespund la 204 ore

Bază 1428 1510 1591 1673 1765 1897 2111
Tr. I 1448 1530 1612 1693 1795 1948 2173
Tr. II 1469 1550 1632 1714 1826 1999 2234
Tr. III 1489 1571 1652 1734 1856 2060 2295
Bază 1387 1469 1550 1632 1714 1795 1979
Tr. I 1408 1489 1571 1652 1734 1836 2030
Tr. II 1428 1510 1591 1673 1754 1877 2081
Tr. III. 1448 1530 1612 1633 1775 1928 2142
Bază 1367 1448 1530 1612 1693 1775 1928
Tr. I 1387 1469 1550 1632 1714 1805 1969
Tr. II 1408 1489 1571 1652 1734 1836 2009
Tr. III 1428 1510 1591 1673 1754 1877 2060
Bază 1510 1591 1714 1836 2081 2366 2713
Tr. I 1530 1622 1744 1897 2152 2448 2805
Tr. II 1550 1652 1775 1958 2224 2530 2897
Tr. III 1571 1683 1805 2020 2295 2621 3009
Bază 1479 1581 1683 1805 2009 2254 2581
Tr. I 1499 1591 1714 1856 2071 2326 2672
Tr. II 1520 1622 1744 1907 2132 2397 2764
Tr. III 1540 1652 1775 1958 2193 2489 2876
Bază 1428 1510 1601 1724 1897 2142 2438
Tr. I 1448 1530 1632 1765 1958 2213 2530
Tr. II 1469 1550 1663 1805 2020 2285 2621
Tr. III 1489 1571 1693 1846 2081 2356 2713
Bază 1479 1561 1652 1785 1948 2152 2397
Tr. I 1499 1581 1683 1826 1999 2213 2479
Tr. II 1520 1601 1714 1867 2050 2275 2560
Tr. III 1540 1622 1744 1907 2101 2336 2642
Bază 1479 1561 1652 1785 1958 2203 2489
Tr. I 1499 1581 1683 1826 2020 2275 2581
Tr. II 1520 1601 1714 1867 2081 2346 2672
Tr. III 1540 1622 1744 1907 2142 2417 2764

Bază 1428 1510 1601 1734 1907 2111 2366
Tr. I. 1448 1530 1632 1775 1958 2173 2458
Tr. II 1469 1550 1663 1816 2009 2234 2550
Tr. III 1489 1571 1693 1856 2060 2295 2642

Bază 1448 1530 1622 1754 1918 2122 2377
Tr. I 1469 1550 1652 1795 1969 2183 2468
Tr. II 1489 1571 1683 1836 2020 2244 2560
Tr. III 1510 1591 1714 1877 2071 2305 2652
Bază 1408 1489 1581 1714 1877 2050 2275
Tr. I 1428 1510 1612 1754 1918 2101 2356
Tr. II 1448 1530 1642 1795 1958 2152 2438
Tr. III 1469 1550 1673 1836 1999 2203 2519

1. Muncitori chesonieri

1. Motopompist mecanic

2. Mașinist 
men tare 
Uzare.

17. Tăbăcărie — prelucrare 
ciuc.

cau-

18. Poligrafie A.

19. Poligrafie B

20. Petrol A.

21. Chimie B. Petrol B.

22. Sticlă.

23.

24.

25.

Construcții A pentru obiec
tive economice importante 
pentru munca în acord, pre
cum și pentru unitățile unde 
retribuția tarifară nu este 
diferențiată pe acord și re
gie.
Construcții A pentru obiec
tive economice importante 
pentru munca in regie. Con
strucții B pentru munca în 
acord, precum și pentru uni
tățile unde retribuția tarifară 
nu este diferențiată pe acord 
șl regie.
Construcții B pentru munca 
in regie.

Bază 1387 1469 1550 1632 1754 1958 2203
Tr. I 1408 1489 1571 1663 1805 2009 2285
Tr. II 1428 1510 1591 1693 1856 2060 2366
Tr. III 1448 1530 1612 1724 1907 2122 2443
Bază 1408 1489 1571 1693 1856 2081
Tr. I 1428 1510 1601 1734 1907 2152
Tr. II 1448 1530 1632 1775 1958 2224
Tr. III 1469 1550 1663 1816 2020 2295
Bază 1428 1510 1601 1724 1897 2142 2438
Tr. I 1448 1530 1632 1765 1958 2213 2530
Tr. IT 1469 1550 1663 1805 2020 2285 2621
Tr. III 1489 1571 1693 1846 2081 2356 2713
Bază 1408 1489 1571 1663 1795 2040 2315
Tr. I 1428 1510 1591 1693 1856 2101 2407
Tr. II 1448 1530 1612 1724 1918 2162 2499
Tr. III 1469 1550 1632 1754 1979 2234 2591
Bază 1408 1489 1571 1652 1775 1938 2173
Tr. I 1428 1510 1591 1683 1816 1989 2244
Tr. II 1448 1530 1612 1714 1856 2040 2315
Tr. III 1469 1550 1632 1744 1897 2101 2387
Bază 1387 1469 1550 1632 1754 1918 2122
Tr. I 1408 1489 1571 1663 1795 1958 2193
Tr. II 1428 1510 1591 1693 1836 1999 2264
Tr. III 1448 1530 1612 1724 1877 2050 2336
Bază 1387 1469 1550 1632 1714 1795 1958 2173
Tr. I 1408 1489 1571 1652 1734 1836 2009 2234
Tr. II 1428 1510 1591 1673 1754 1877 2060 2295
Tr. III 1448 1530 1612 1693 1775 1918 2111 2356
Bază 1448 1530 1622 1795 2050 2407
Tr. I 1469 1550 1663 1856 2132 2509
Tr. II 1489 1571 1703 1918 2213 2611
Tr. III 1510 1591 1744 1979 2305 2713

Bază 1408 1489 1581 1754 1999 2315
Tr. I 1428 1510 1622 1816 2071 2417
Tr. II 1448 1530 1663 1877 2142 2519
Tr. III 1469 1550 1703 1938 2213 2621

28.

27.

Exploatări forestiere A. Pre
lucrarea lemnului A pentru 
munca în acord, precum și 
pentru unitățile unde retri
buția tarifară nu este dife
rențiată pe acord și regie.
Prelucrarea lemnului 
tru munca în regie.

A pen-

28. B pen- 
precum

29.

Prelucrarea lemnului 
tru munca în acord. . 
și pentru unitățile unde re
tribuția tarifară nu este di
ferențiată pe acord și regie. 
Prelucrarea lemnului B pen
tru munca în regie.

30. Materiale de construcții A. 
Confecții piele. Alimentară 
A. Materiale refractare.

81. Confecții speciale din piele.

82. Textile.

83. Cariere-balastiere.

84. Alimentară B. Gospodărie 
comunală A.

Bază 1397 1469 1550 1873 1877 2203
Tr. I 1408 1489 1381 1724 1948 2315
Tr. II 1428 1510 1612 1775 2020 2428
Tr. III 1448 1530 1642 1826 2091 2540
Bază 1387 1469 1550 1632 1754 1918 2122
Tr. I 1408 1489 1571 1663 1795 1958 2193
Tr. II 1428 1510 1591 1693 1836 1999 2264
Tr. III 1448 1530 1612 1724 1877 2050 2336

Bază 1367 1448 1530 1612 1893 1816 2122
Tr. I 1387 1469 1550 1632 1724 1867 2193
Tr. II 1408 1489 1571 1652 1754 1918 2264
Tr. III 1428 1510 1591 1673 1785 1969 2336
Bază 1367 1448 1530 1612 1734 1867 2050
Tr. I 1387 1469 1550 1642 1765 1907 2111
Tr. II 1408 1489 1571 1673 1795 1948 2173
Tr. III 1428 1510 1591 1703 1826 1999 2234

Bază 1346 1428 1510 1591 1683 1805 1969
Tr. I 1367 1448 1530 1612 1714 1836 2040
Tr. II 1387 1469 1550 1632 1744 1867 2111
Tr. III 1408 1489 1571 1652 1775 1907 2183
Bază 1387 1489 1550 1632 1795 2020
Tr. I 1408 1489 1571 1673 1846 2081
Tr. II 1428 1510 1591 1714 1897 2142
Tr. III 1448 1530 1612 1754 1958 2224
Bază M. 1703 1785 1948 2162
Tr. I — 1724 1828 1999 2244
Tr. II 1744 1867 2050 2326
Tr. III — — 1765 1907 2101 2407
Bază 1387 1489 1550 1632 1714 1887 2081
Tr. I 1408 1489 1571 1652 1754 1938 2132
Tr. II 1428 1510 1591 1673 1795 1989 2183
Tr. III 1448 1530 1612 1693 1836 2040 2234
Bază 1367 1448 1530 1612 1693 1775 1928
Tr. I 1387 1469 1550 1632 1714 1805 1969
Tr. II 1408 1489 1571 1652 1734 1836 2009
Tr. III 1428 1510 1591 1673 1754 1877 2060
Bază 1367 1448 1530 1622 1744 1958
Tr. I 1387 1469 1550 1652 1795 2020
Tr. II 1408 1489 1571 1683 1846 2081
Tr. III 1428 1510 1591 1714 1897 1152

Rețeaua tarifară mine subteran C pentru timpul rit lucrează în 
chesoane sub apă

D. Muncitori încadrați pe funcții

de ali-la instalații 
cu apă și de cana-

Retribuția din rețeaua tarifară construcții de mașini B pentru mun
ca în regie, categoria 2-a.
Retribuția din rețeaua tarifară energie electrică după cum urmează:

— la Instalații de categ. I 
Nivel B.

— la instalații de categ. II 
Nivel C.

— la instalații de categ. III 
Nivel C.

Nivelul de calificare
1 2 3

categ. 6
categ. 6
categ. 5

categ. 4
categ. 4
categ. 3

E. Personal operativ din activitatea de telecomunicații

categ. 2
categ. 2
categ. 1

RetribuțiaNumărul
— lei/lună —

Nr. Denumirea funcției 
crt.

gradații
lor

I
la nivelul de bază 
Nivel de încadrare

II III IV
1. Operator radio-radioficare 4 1340
2. Telegrafist 5 1670 1560 1450
3. Telefonist 5 1670 1560 1450 1240‘)

1) Numărul gradațiilor — 3 
Diferența între gradații este 

de o clasă.
F. Personal operativ din ramura circulației mărfu- 

rilor
Funcții încadrate pe gradații (nivel de bază și 4 gradații, diferen

țiate între ele cu o clasă de retribuire).

Nr. 
crt.

1.

Denumirea funcției

Șef depozit ; lucrător gestio
nar depozit ; lucrător gestio
nar subunitate depozit.
Retribuția tarifară pe clase 
este cea prevăzută in anexa 
nr. II.

Nr 
crt.

1. Mine subteran

2. Mine subteran

3. Mine subteran

A.

B.

C.

4. Mine subteran D.

5. Siderurgie A.

8.

7.

8.

Construcții 
tru munca

Retribuția la nivelul de bază 
trepte de rulaj 

I II III IV V

1615 1725 1835 194* 2160

G. Muncitori necalificați
— lei/lună —

de mașini A 
în acord.

B. Foraj.Siderurgie 
strucții de mașini B 
tru munca ’în acord.

pen-

Con- 
pen-

pen-de mașini A _ 
în regie, precum

Construcții 
tru munca _ . .
Și pentru unitățile unde re
tribuția tarifară nu este di
ferențiată pe acord și regie. 
Energie electrică A. , Mine 
suprafață A. Metalurgie ne
feroasă. Poligrafie A.

I. Construcții de mașini B. pen
tru munca în regie precum 
și pentru unitățile unde re
tribuția nu este diferențiată 
pe acord și regie. Energie 
electrică B. Chimie A. Pe
trol A. Construcții pentru 
munca în acord, precum și 
pentru unitățile unde retri
buția tarifară nu este dife
rențiată pe acord și regie. 
Poligrafie B. Tăbăcărie — 
prelucrare cauciuc.

9.

10.

— în funcțiile la care potrivit 
prevederilor H.C.M. nr. 217/1970 
clasele sint marcate cu litera 
„a“, retribuția tarifară la clase
le 24 a — 32 a și 33 a — 39 a

B. - INDEMNIZAȚIA DE CONDUCERE

este mai mică decit cea a cla
selor 24—32 și 33—39 din pre
zenta anexă cu 75 lei, respec
tivi cu 100 lei.

Indemnizația 
la limita

Indemnizația 
la limita

Indemnizația 
la limita

maximă maximă maximă
existentă majorată existentă majorată existentă majorată
250 275 700 750 1150 1250
300 325 750 800 1200 1300
350 375 800 850 1250 1350
400 425 850 925 1300 1400
450 500 900 975 1350)
500 550 950 1025 14001 1500
550 600 1000 1075 14501
600 650 1050 1125 1500' 1600
650 700 1100 1200 1600 172>X

— La data aplicării prezentu
lui decret indemnizațiile de 
conducere existente ale perso
nalului ce are dreptul la astfel

ANEXA III

de indemnizații se vor putea 
majora cel mult în aceeași pro
porție tn care se majorează li
mita maximă a acestora, con
form prezentei anexe.

A. Clasele de retribuire ale funcției de subingineri

Grupa de 
ramuri în 
care sînt 
clasificate 
întreprin
derile

Funcția
în pri
mul an 
de ac
tivi
tate

In al 
doilea 
an de 
acti
vitate

Clasele de retribuire
La ni
vel de 
bază

Gradația
1 2 3 4 5 6

I J — subinginer 15 18 21 22 23 24 25 26 27
minerit
subteran — subinginer 18 21 24 25 26 27 28 29 30II ȚI — subinginer 14 17 20 21 22 23 24 25 26
minerit
subteran — subinginer 16 19 22 23 24 25 28 27 28III — subinginer 13 16 19 20 21 22 23 24 25IV — subinginer 12 15 18 19 20 21 22 23 24V — subinginer 11 14 17 18 19 20 21 22 23VI — subinginer 10 13 16 17 18 19 20 21 22VII — subinginer 9 12 15 16 17 18 19 20 21

RETRIBUȚIA TARIFARA PE CLASE DE RETRIBUIRE
PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN INVAȚĂMÎNTUL

PRIMAR [CLASELE l-IV]
Clasa de retribuire

prevăzută în prezenta anexă la 
grupele II-VI de ramuri.

centrale industriale și alte uni
tăți asimilate cu acestea, este 
mai mare cu o clasă decît cea

* $

4 5 6
Vechimea în învățămînt

Niveluri de retribuire 
Categoria de lucrări 

obișnuite grele f. grele

Gradația
2 3

ANEXA IV

10-15 15-20 20-23 23-26 peste
26 ani

— Retribuția tarifară la nivelul 
de bază și pe gradații ale 
funcțiilor de subingineri din

Bază 1657 1861 2027
Tr. I 1734 1938 2116
Tr. II 1810 2027 2206
Tr. III 1900 2129 2320
Bază 1453 1632 1772
Tr. I 1530 1721 1861
Tr. II 1619 1810 1976
Tr. III 1708 1912 2078
Bază 1351 1517 1645
Tr. I 1402 1568 1703
Tr. II 1466 1645 1785
Tr. III 1543 1734 1887
Bază 1198 1339 1466
Tr. I 1237 1390 1304
Tr. II 1275 1428 1555
Tr. III 1326 1492 1619
Bază 1204 1295 1397
Tr. I 1244 1346 1448
Tr. II 1285 1387 1489
Tr.III 1336 1448 1550
Bază 1204 1295 1397
Tr. I 1234 1336 1428
Tr. II 1275 1377 1479
Tr. III 1326 1428 1540
Bază 1193 1285 1387
Tr. I 1224 1316 1418
Tr. II 1255 1357 1459
Tr. III 1295 1397 1499
Bază 1193 1285 1387
Tr. I 1214 1306 1408
Tr. II 1234 1336 1428
Tr. III 1265 1367 1469

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

Mine suprafață B. Energie 
electrică C. Petrol B. Chimie 
B. Materiale refractare. Con
fecții piele.

11. Textile. Sticlă. Exploatări fo
restiere A. Prelucrarea lem
nului A, pentru munca în 
acord, precum și pentru u- 
nitățile unde retribuția tari
fară nu este diferențiată pe 
acord și regie. Materiale de 
construcții A. Alimentară A.

12. Mine suprafață C. Cariere- 
balastiere. Construcții pen
tru munca în regie. Prelu
crarea lemnului B, pentru 
munca în acord, precum și 
pentru unitățile unde retri
buția tarifară nu este dife
rențiată pe acord și regie. 
Gospodărie comunală A. A- 
limentară B.

13. Prelucrarea lemnului A șl B 
pentru munca în regie. Ex
ploatări forestiere B. Indus
trie locală. Gospodărie co
munală B. Alimentară C. 
Materiale de construcții B.

14. Scoaterea produselor 
mice, var și 
fractare din cuptoare

cera-
cărămizi re- 

inelare.

tarifa- 
Muncii

Pe baza retribuțiilor 
re lunare Ministerul 
va calcula și transmite retri
buțiile orare sau zilnice aco
lo unde este cazul.

B. Clasele de retribuire modificate ale funcțiilor de tehnician, planificator, con
tabil, statistician, merceolog și altele similare din grupele V—VII de ramuri

1. Tehnician — grupele VI și VII în primul an de activitate
de ramuri se retribuie cu clasa 72. Planificator,

contabil, —- grupele V — VII — în primul an de activitatestatistician, de ramuri se retribuie cu clasa 6merceolog plus o jumătate de clasă
3. Planificator, — grupele VI și VII — retribuția de la nivelul decontabil, de ramuri bază la gradația a 6-astatistician. este cea corespunzătoaremerceolog claselor 7 —13

Denumirea 
funcției

Bază 1163 1255 1346
Tr. I 1173 1265 1367
Tr. II 1193 1285 1387
Tr. III 1214 1306 1408
Bază 1163 1244 1326
Tr. I 1173 1255 1336
Tr. II 1193 1275 1357
Tr. III 1214 1295 1337

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

Bază 1142 1224 1306
Tr. I 1153 1234 1316
Tr. II 1173 1255 1336
Tr. III 1193 1275 1357

Bază 1438
Tr. I 1459 — —
Tr. II 1489 — —
Tr. III 1520 — —

1. învățător
— stagiar
— definitiv
— cu grad didactic II
— cu grad didactic I

2. Institutor
Inst. ped. 3 ani
— stagiar
— definitiv
— cu grad didactic II
— cu grad didactic I

3. Institutor
— stagiar
— definitiv
— cu grad didactic II
— cu grad didactic I

4. Profesor
Inst. ped. 3 ani
— stagiar
— definitiv
— cu grad didactic II
— cu grad didactic I
Profesor
— stagiar
— definitiv
— cu grad didactic II
— cu grad didactic I
Malstru-instructor
— definitiv
— cu grad didactic II
— cu grad didactic I 
învățător
(fără studii corespunzătoare) 
Profesor
(fără studii corespunzătoare) 
Maistru-instructor
fără studii corespunzătoare)

14 15 17 18 20 21 2217 19 20 22 23 24
S

20 22 23 25 26 27
12 15

17 18 20 21 23 24 25
20 22 23 25 26 27

M 23 25 26 28 29 30
15 16 17 18 19 21 22

18 19 20 21 23 24
20 21 22 23 25 26

M 5 5 6 7 8 9 11 11 11
M 6 8 8 9 11 12 13 13 13
M 13 14 15 17 17 17

— Indemnizația de conducere 
a funcției de director din învă- 
țămintul primar, clasele I—IV,

este de 200—300 lei lunar.
Clasele de retribuire din pre

zenta anexă înlocuiesc pe cele
prevăzute în anexa nr. 1 A la 
H.C.M. nr. 2 841/1988 pentru ca
drele didactice din învățămin- 
tul primar (clasele I—IV).
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îndemn la sporirea eforturilor creatoareDECRET
pentru majorarea soldelor și

retribuțiilor personalului 
Ministerului Apărării Naționale

și Ministerului de Interne
în vedere» aplicării hotăririi Comitetului Executiv al Comi

tetului Central al Partidului Comunist Român din 13 iunie 1974 
eu privire la majorarea eșalonată pe ramuri și activități a re
tribuției oamenilor muncii,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :

ta toate domeniile de activitate

Art. 1. — Soldele cadrelor mi
litare din Ministerul Apărării 
Naționale și Ministerul de In
terne se majorează cu începere 
de la data de 1 august 1974.

Art. 2. — In cadrul acțiunii 
de majorare a soldelor, creșteri 
mai accentuate se vor asigura 
cadrelor militare cu grade șl 
funcții mai mici. Solda tarifară 
minimă — compusă din solda de 
grad și de funcție — se majo
rează după cum urmează :

a) pentru sergenții maiori, 
care îndeplinesc funcții de a- 
jutori comandanți de pluton, 
solda tarifară minimă va fi de 
1 825 lei, față de 1 560 cit este 
în prezent ;

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

c) pentru locotenenții care în
deplinesc funcția de comandanți 
de pluton, solda tarifară mini
mă va fi de 2 325 lei, față 
de 1 975 lei cît este în prezent ;

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

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

DECRET 
pentru majorarea bursei 

studenților
din invățămîntul superior

în vederea aplicării hotăririi Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la 
îmbunătățirea condițiilor de viață și de studiu ale studenților,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. — Bursa studenților 

din învățămîntul superior desti
nată alocației de hrană se ma
jorează cu 72—75 lei lunar, In- 
cepind eu anul școlar 1974 1975. 

Bursă integrală
CATEGORIA I 660 587,50
CATEGORIA II 590 517,50

Bursă parțială
CATEGORIA I 560 487,50
CATEGORIA II 480 405,00

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Citadela științelor aplicate — Institutul politehnic din București — este un edificiu nou înălțat, rod al politicii de promovare a 
celor mai înalte cuceriri ale științei și tehnicii.

in anexa pentru Ministerul de 
Interne.

Soldele de grad ale ofițerilor, 
maiștrilor militari și subofițeri
lor sînt cele arătate în anexă.

Art. 4. — Pe aceeași dată se 
majorează și retribuția tarifară 
a personalului civil al celor 
două ministere, aplicînd rețele
le tarifare și clasele de retri
buire aprobate prin Decretul nr. 
170/1974.

Art. 5. — Soldele militarilor 
în termen și ale elevilor mili
tari din instituțiile de învăță- 
mînt se majorează și sînt cele 
prevăzute în anexă.

Art. 6. — Personalul militar 
și civil al unităților economice 
din subordinea Ministerului A- 
părării Naționale și Ministeru
lui de Interne, precum și cadre
le militare detașate în unități 
din afara celor două ministere, 
vor beneficia de solde, respectiv 
retribuții, majorate, la datele 
stabilite prin graficul general 
pentru ramura din care fac 
parte unitățile respective.

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

Art. 8. (1) Majorarea soldelor 
prevăzute in anexele la prezen

în acest fel, bursele studenți
lor care locuiesc în cămine și 
servesc masa la cantine cresc 
după cum urmează :

lei/lună
Bursa Bursa

majorată actuală 

tul decret nu afectează acorda
rea următoarelor drepturi :

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

b) bursele acordate în învăță- 
mintul de toate gradele.

(2) Soldele majorate prevăzu
te în anexele la prezentul de
cret cuprind și compensația de 
7 lei lunar, stabilită prin H.C.M. 
nr. 890 1973.

Art. 9. — Pentru aplicarea 
majorării stabilite prin prezen
tul decret, Ministerul Apărării 
Naționale, Ministerul de Inter
ne și Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor pentru u- 
nitățile prevăzute la art. 7, vor 
putea utiliza disponibilitățile la 
fondul de retribuții aprobat pe 
anul 1974, iar Consiliul de Mi
niștri este autorizat să supli
menteze fondul de retribuții al 
acestor ministere pe anul 1974, 
în limita sumei de 229 milioane 
lei și să introducă modificările 
ce rezultă drn aplicarea prezen
tului decret în volumul și struc
tura bugetului de stat și în 
planurile de cheltuieli economi
ce și financiare ale ministerelor.

Art. 10. — Odată cu majorarea 
soldelor se abrogă, în mod co
respunzător, prevederile H.C.M. 
nr. 852, 891 și 892/1973, in părțile 
care contravin prevederilor pre
zentului decret.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Art. 2. — Diferențierea burse
lor în integrală sau parțială în 
funcție de veniturile părinților 
studentului și în categoria I sau 
II după rezultatele studentului 
la învățătură, se face potrivit 
criteriilor în vigoare. Majorarea 
generală a retribuției din anii 
1974 și 1975 nu va afecta dreptul 
la bursă, chiar dacă în urma a- 
cestei majorări se depășesc pla
foanele de venituri in funcție 
de care se acordă în prezent 
bursa respectivă.

Art. 3. — Consiliul de Miniștri 
este autorizat să introducă mo
dificările ce rezultă din aplica
rea prevederilor prezentului de
cret în volumul și structura bu
getului de stat, precum și in pla
nul economic și financiar al 
Ministerului Educației și învăță- 
mintului.

Pentru cetățeanul de astăzi al 
României, țară aflată în plin 
proces de dezvoltare dinamică, 
multilaterală, bilanțurile grăi
toare ale evoluției noastre con
tinue spre trepte noi de civili
zație, prosperitate și progres au 
devenit un fapt obișnuit. Avem, 
desigur, și cu ce ne mindri. Pa
rametrii la care ne referim ofe
ră imaginea unui popor care 
gindește și acționează cu încre
dere în viitor. Ne dăm cu atît 
mai bine seama de toate acestea 
acum, cînd am ajuns pe cea de 
a treizecea treaptă a libertății 
noastre, in cel de-al treizecilea 
an al muncii pentru propria 
noastră fericire. Nici unul din 
obiectivele majore urmărite in 
aceste trei decenii n-a fost pen
tru noi de neatins. Am vrut să 
avem o patrie înfloritoare și o 
avem. Am vrut să trăim demni 
și demnitatea este astăzi una 
din trăsăturile noastre definito
rii. Am vrut să dispunem de 
bunurile pe care noi înșine Ie 
creăm cu brațele și mințile 
noastre, dună principiile reparti
ției echitabile statornicite de le
gile socialismului. Toate acestea 
sînt fapte împlinite.

APLICAREA CONSECVENTĂ 
A POLITICII PARTIDULUI IN 

DOMENIUL ECONOMIC

O privire retrospectivă asupra 
perioadei pe care am străbă
tut-o ne determină să înțelegem 
că pașii uriași pe care i-am fă
cut n-ar fi fost posibili fără 
aplicarea cu consecventă a unei 
strategii economice care să asi
gure creșterea permanentă a ve
nitului național. Pornind de la 
nevoi obiective, elăborind în 
funcție de acestea soluții prac
tice. asigurând ritmuri susținute 
de creștere în toate domeniile, 
Partidul Comunist Român a în
scris tara pe o curbă dinamică, 
ascendentă a dezvoltării socia
le. Cifrele statistice comparati
ve sint. din acest punct de ve
dere. cum nu se poate mai e- 
locvente. Față de anul 1938, pro
ducția principalelor ramuri in
dustriale de energie electrică și 
termică, metalurgie feroasă, 
construcții de mașini și prelu
crarea metalului, chimie au în
registrat creșteri spectaculoase 
de 78. 31, 77 și respectiv de 141 
ori. întreaga producție indus
trială a anului 1944 se realizea
ză acum în numai două săptă
mâni.

Nu există domeniu în care 
ritmurile prevăzute inițial să 
nu fi fost în acești ani depăși
te. în ultimul cincinal, dar mai 
cu seamă în anul jubiliar pe 
care îl parcurgem, depășirea rit
murilor planificate se înscrie ca 
un fenomen frecvent. Așa. de 
pildă, fată de 14—16 la sută, 
sporul inițial în domeniul pro
ducției construcțiilor de mașini, 
procentele de creștere vor fi in 
anul acesta de aproape 20 la 
sută pentru industria construc
țiilor de mașini grele și 28 la 
sută pentru industria construc
țiilor de mașini-unelte și electro
tehnice. La rindul ei, industria 
chimică înregistrează în acest 
an o creștere cu 3—5 la sută 
peste prevederi, iar producția 
metalurgiei feroase atinge a

Majorarea retribuției cadrelor didactice din 
învățămîntul primar [clasele I—IV] începînd 

cu 1 august 1974

proape dublul preliminărilor i- 
nițiale. Dealtfel, producția glo
bală industrială a înregistrat rit
muri anuale de creștere net su
perioare planurilor (14,7 la sută 
în 1973 față de 12 la sută și 
circa 15 la sută in primul se
mestru al anului 1974), iar pro
ductivitatea muncii in industrie 
pe primii doi ani ai cincinalu
lui a fost cu 2—4 la sută supe
rioară planificării, îndreptățind 
reevaluarea stabilită pentru 1974 
de 9,6 la sută. Barometru sen
sibil la toate aceste sporuri și 
depășiri și tinindu-le îndeaproa
pe pasul, venitul național a în
registrat firesc alte ritmuri de- 
cît cele calculate la începutul 
cincinalului. A devenit de aceea 
explicabilă planificarea pentru 
acest an a unei creșteri de 14,6 
la sută a venitului national, 
ceea ce depășește cu 12 miliarde 
lei nivelul prevăzut prin pla
nul cincinal.

PREOCUPARE 
FUNDAMENTALA - 

CREȘTEREA BUNĂSTĂRII 
MATERIALE Șl SPIRITUALE A 

MASELOR

„Preocuparea fundamentală a 
partidului — spunea tovarășul 
Nieolae Ceaușescu la Conferința 
Națională din iulie 1972 — țelul 
suprem al politicii sale, rațiunea 
însăși a construcției orinduirii 
socialiste și sensul a tot ce în
făptuim este creșterea bunăstă
rii materiale și spirituale a ma
selor, satisfacerea cît mai de
plină a nevoilor întregului nos
tru popor, asigurarea condițiilor 
pentru manifestarea plenară a 
personalității umane".

Cei treizeci de ani care au 
trecut de la eliberarea țării 
mărturisesc fără putintă de tă
gadă că în acest sens viața noas
tră a înregistrat, de la o pe
rioadă la alta, transformări per
manente. La scară individuală 
fiecare dispune de argumente 
particulare, capabile să expri
me elocvent o asemenea reali
tate. La scară națională aceste 
argumente sint numai detaliile 
sintezei care ne cuprinde în e- 
gală măsură pe toți. Urmind în
deaproape ritmurile dinamice 
de dezvoltare ale economiei, 
fondul de consum a înregistrat 
saltul de la 6,8 la sută pină a- 
cum doi ani, la aproape 8.3 la 
sută în prezent, ritmul mediu 
anual de creștere a veniturilor 
reale ale populației fiind de 
circa 7 la sută.

Vorbind de venituri reale a- 
vem în vedere faDtul că pro
gramul Partidului Comunist Ro
mân de creștere continuă și 
susținută a nivelului de trai 
prevede investiții substanțiale 
'— peste 52 miliarde lei în 
actualul cincinal — destina
te construcției de locuințe, 
extinderii bazei materiale a 
învătămintului. ocrotirii sănătă
ții, culturii, artei. turismului, 
sportului, că nu există domeniu 
social în care să nu se reflecte 
efortul sistematic al statului 
care preia o cotă tot mai mare 
din cheltuielile cetățeanului. 
Fată de 1938 dispunem astăzi de 
6 ori mai multe paturi de asis
tentă medicală, de 7 ori mai 
multe cadre medico-sanitare, de 

aproape 5 ori mai multe centre 
universitare și de circa 6 ori 
mai multe facultăți. Practic, 
pentru fiecare familie reveneau 
in 1973 în medie din fondurile 
social-culturale alocate de la 
bugetul de stat circa 7 000 lei 
fată de 5 500 lei în 1970, media 
anului 1974 urmind să fie de 
7 700 lei, adică peste 50 miliarde 
la nivelul întregii țări. Asigu
rarea accesului gratuit al tine
rilor la învățătură face posibilă 
cuprinderea in diferite forme de 
învățământ a mai mult de o 
cincime din populația tării. Vo
lumul burselor acordate elevilor 
și studenților a sporit cu aproa
pe sută La sută din 1965 pină în 
prezent.

MUNCA, PRINCIPALUL 
MIJLOC AL SPORIRII 
NIVELULUI DE TRAI

Desigur, ponderea principală 
în bugetul cetățeanului o repre
zintă astăzi veniturile dobîndi- 
te prin muncă. Introducerea de 
trepte și gradații pentru retri
buția diferențiată cît mai apro
piată de calificarea fi de apor-

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. cheamă clasa 
muncitoare — clasa conducătoare a societății — pe toți 
oamenii muncii să întărească ordinea și disciplina în 
producție, să-și intensifice eforturile pentru noi și cît 
mai importante realizări în toate domeniile construcției 
socialiste spre a întîmpina cu cinste, prin noi victorii 
în dezvoltarea economiei naționale, aniversarea a 
30 de ani de la eliberarea patriei și Congresul al Xl-lea 
al partidului — în interesul prosperității României și 
ridicării continue a nivelului de trai al poporului.

(Din comunicatul privind ședința Comitetului Executiv
al C.C. al P.C.R.)

tul efectiv al fiecăruia, aplica
rea unei normări stabilite 
după criterii care să tină sea
ma de specificul locului de 
muncă atît în industrie cît și 
în agricultură, au avut drept 
consecință îmbunătățirea per
manentă a nivelului retribuției 
lunare medii, precum și o mai 
bună echilibrare între nivelul 
minim și maxim al retribuției 
lunare. Rezultatele pozitive do- 
bîndite în economie, creșterea 
producției și a productivității 
muncii au determinat aplicarea 
succesivă a unor majorări (4 în 
ultimii 6 ani, ținind seama și de 
cea de acum), de care au bene
ficiat toate categoriile de oa
meni ai muncii. Aceasta a făcut 
ca de-a lungul ultimului dece
niu să crească atît nivelul re
tribuției lunare medii (cu 521 
lei pină în prezent), cît mai cu 
seamă acela al retribuției luna
re minime. Dinamica evolutivă 
a acesteia din urmă a cunoscut 
două salturi spectaculoase. Dacă 
prima a avut trepte progresive, 
eșalonate din 1964 și pînâ în 
1970 (diferența atinsă, 230 lei), 
în 1972 ea își adaugă un spor 
de 300 lei, majorarea generală 
fiind, in ceea ce o privește, co
rectată ca urmare a hotăririi

• Aceasta este cea de a 4-a majorare a retri
buției muncii aplicate în ultimii ani • Creșterea 
retribuției minime se realizează mai devreme de
cît prevederile Conferinței Naționale • Față de 
1964 — retribuția minimă se dublează • Măsuri 
care vizează direct creșterea nivelului de trai al 
celor tineri • Retribuția învățătorului stagiar din 
primul an de activitate este mai mare decît retribu
ția actuală a învățătorului cu grad definitiv • Prin 
noua majorare la nivelul unui an, veniturile su
plimentare ale oamenilor muncii din industrie, 
construcții, transporturi, precum și ale militarilor 
se vor ridica la circa 23 miliarde lei • Veniturile 
membrilor cooperativelor agricole, ca urmare a 
majorării venitului garantat înregistrează o creș
tere anuală de 1 miliard lei • La nivelul unui an 
universitar bursa studenților destinată alocației 
pentru hrană crește cu peste 50 milioane lei.

Conferinței Naționale din iulie 
același an.

în acest context, care leagă 
într-un tot unitar creșterea 
capacității economiei, sporirea 
ritmurilor dezvoltării întregii 
țări de grija constantă în spiri
tul principiilor echității noastre 
socialiste pentru justa recom
pensare a muncii, se înscriu și 
recentele măsuri izvorîte din 
hotăririle Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționale a 
partidului privind majorarea re
tribuției personalului din unele 
ramuri și sectoare de activitate, 
sporirea alocației de hrană pen
tru studenți, precum și a veni
tului minim garantat în agricul
tură. Potrivit parametrilor -pla
nului cincinal de ridicare conti
nuă a nivelului de trai, majora
rea retribuțiilor a fost preconi
zată să se desfășoare in două 
etape; etapa I a început în 
1972 și s-a încheiat în 1973 ; cea 
de a doua etapă se înfăptuiește 
acum, pe parcursul anului 1974, 
ea urmind să se Încheie în 1975.

Fiecare din aceste etape ex
primă efortul permanent, crea
tor al națiunii socialiste, de a 
menține — ca în vasele comu
nicante — raportul optim con
stant dintre activitatea economi- 
co-socială de impulsionare a 
dezvoltării forțelor de producție 
și creșterea nivelului de trai, 
dintre contribuția socială și re
tribuția socială, raportul dintre 
efortul creator al maselor și ri
dicarea neîntreruptă a calității 
vieții. La Conferința Națională 
a Partidului Comunist Roman se 
preconiza ca pină la finele cin
cinalului, retribuția minimă să 
ajungă de la 800 lei la 1 100 lei. 
N-au trecut de atunci decît doi 
ani și iată că și in acest dome
niu viața, realizările noastre de
pășesc prevederile inițiale. Evan
taiul anilor care au marcat ne
încetat aceste creșteri accelera
te pentru mari categorii de 
muncitori din sectoare importan
te ale economiei ne arată că 
față de anul de referință — 
1964 — acum, în august, se pe
trece practic o dublare a retri
buției minime. Creșterea retri
buției tarifare la categoria I, 
nivel de bază, din diverse sec
toare de activitate, a afectat 
mase largi de oameni, mgi cil 
seamă tineri aflați în plin pro
ces de perfecționare a calificării 
profesionale. Astfel, in ramura 

siderurgică A — față de 1971 — 
creșterea retribuției tarifare va 
fi cu 338 de lei mai mare: în 
foraj va crește cu 408 lei; in 
sectoarele Chimie A, Construc
ții B (acord) și Petrol A — de
cretul marchează o creștere lu
nară de 429 lei, în timp ce ra
mura textilă, primind o corec
tură mai accentuată a retribu
ției minime. înregistrează creș
terea cea mai substanțială, de 
459 lei! Retribuția tarifară mini
mă a muncitorilor calificați, ca
tegoria I nivel de bază, crește 
de la 1 040 lei, la 1 346 lei. in 
timp ce muncitorilor necalificați 
li se asigură o retribuție mini
mă de 1 140 lei, cu 100 lei mai 
mare față de vechea retribuție 
acordată muncitorilor calificați.

Ținind cont de importan
ța deosebită pe care parti
dul și statul nostru o acordă 
invățâmîntului, instruirii și pre
gătirii tinerelor generații — o 
altă categorie de oameni ai 
muncii care beneficiază de im
portante creșteri a retribuției o 
constituie rețeaua cadrelor di
dactice din învățămîntul pri
mar. clasele I—IV. Pentru în
vățătorul stagiar din anul I de 
activitate, retribuția crește de 
la 1175 la 1 505 lei, iar învăță

torul cu grad definitiv, care avea 
o retribuție de 1 275 lei, benefi
ciază de o creștere a retribuției, 
cu 340 lei. Un alt fapt demn de 
a fi relevat : majorarea retri
buției minime menține In con
tinuare familiilor cu copii alo
cația de stat la același cuan
tum, chiar dacă se depășește 
plafonul indicat. Majorarea re
tribuției părinților nu afectea
ză nici bursele fiilor lor care 
studiază în învățămîntul de 
toate gradele.

Urmărind și păstrând in ne
încetată atenție calificarea ca
drelor tinere în instituțiile de 
învățămînt superior — decretul 
pentru majorarea bursei stu
denților vine să sublinieze încă 
o dată grija deosebită pe care 
partidul și statul o au față de 
6tudenți, față de cei care miine 
vor păși din amfiteatrele uni
versitare pe vastele șantiere ale 
construcției socialiste. Sistemul 
burselor universitare se atribuie 
de către stat in funcție de ve
nitul părinților (bursă parțială 
sau integrală) și de rezultatele 
obținute la învățătură. La ma

DINAMICA 
EVOLUTIVĂ 
A RETRIBUȚIEI 
MINIME 

"După hotărîrea Conferinței Naționale a partidului 
cu privire la majorarea peste prevederi a retribu
ției minime

jorarea prezentă care va afecta 
în mod substanțial îmbunătăți
rea condițiilor de viață și de 
studiu ale studenților, se mai 
adaugă asigurarea transportului 
gratuit, în vacanțe, al studenți
lor care domiciliază in locali
tăți situate la peste 100 de kilo
metri distanță de centrul uni
versitar in care învață, tabere
le de odihnă și tratament de pe 
litoral și din stațiunile balneo
climaterice, cazarea și asistența 
medicală gratuită.

Un alt important sector de 
activitate în care se beneficia
ză de majorarea retribuției il 
constituie cel al agriculturii 
unde mecanizatorii agricoli, 
contabilii, inginerii, șefii de 
fermă din C.A.P.-uri vor fi re- 
tribuiți după o altă categorie 
așa cum se exprimă decretul.

Eșalonarea în trepte a majo
rării retribuției muncii face ca 
începind cu luna august să be
neficieze de această creștere și 
sectoarele economice din indus
tria ușoară, construcții de ma
șini, construcții montaj, le ur
mează de la 1 septembrie in
dustria chimică A și industria 
produselor din substanțe abra
zive; apoi, de la 1 octombrie 
industria petrolului, industria 
extractivă a gazului metan, pre
cum și lucrările geologice și de 
foraj; în sfirșit, de la 1 noiem
brie industria metalelor feroase, 
iar de la 1 decembrie industria 
energiei electrice. Restul ramu
rilor si sectoarelor din economia 
națională vor beneficia de creș
terea retribuției in 1975.

Expresie a preocupării parti
dului și statului pentru îmbună
tățirea condițiilor de viață ale 
oamenilor muncii, actualele mă
suri consfințesc existența legă
turii indisolubile dintre crește
rea economică și îmbunătățirea 
permanentă a nivelului de trai. 
Ele găsesc un ecou profund in 
rindurile oamenilor muncii de 
la orașe și sate, ale tinerilor care 
le înțeleg, un îndemn adresat 
fiecărui cetățean, tuturor celor 
care beneficiază de aceste pre
vederi, îndeosebi tinerilor din 
industrie și agricultură în cali
tate de principală categorie so
cială asupra căreia se răsfrîng 
efectele măsurilor de îmbunătă
țire a retribuției muncii, de a 
munci cu rezultate mai bune, 
de a-și perfecționa pregătirea 
profesională, de a-și spori con
tribuția Ia buna desfășurare a 
proceselor economice în care 
sint angajați.

Prin întărirea disciplinei și 
ordinii în unitățile economice, 
de cercetare și proiectare, cen
trale, ministere, din construcții, 
prin descoperirea soluțiilor ori
ginale pentru valorificarea mai 
intensă a resurselor interne ale 
întreprinderilor în vederea spo
ririi susținute a eficienței eco
nomice. ridicării nivelului cali
tativ al întregii ritmicități pro
ductive, se va asigura baza 
trainică pe care să se poată 
sprijini și în viitor măsu
rile partidului și statului 
menite să dea noi valen
țe creșterii continue a nive
lului de trai al întregului po
por. Cu această convingere, 
tineretul patriei noastre so
cialiste iși exprimă recunoștința 
pentru măsurile adoptate de Co
mitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. hotărît să nu precupe
țească nici un efort, să-și mobi
lizeze toate forțele pentru în
făptuirea și depășirea prevede
rilor cincinalului.

M. TACCIU 
I. MARCOVICI
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Decret pentru majorarea venitului garantat ce se asigură
membrilor cooperativelor agricole de producție

ANEXĂ

CONDIȚIILE CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE COOPERATORII CARE ANGAJEAZA
PRODUCȚIA IN ACORD GLOBAL PE BAZA DE VENIT GARANTAT

A. Nivelurile de producție și norme de deservire minime pe baza 
cordă venit garantat de 1 300 lei lunar cooperatorilor care lucrează ca îngriji
tori de bază și schimb în sectorul creșterii animalelor

cărora se a

Specia și ca
tegoria de 
animale

Norma de 
deservire Produsul U.M. Producția

Tariful de 
plată — lei Observații

TAURINE
Vaci lapte 17

lapte 
viței

litri 
capete

2 000
13

0,45'litru
200/cap

Viței 0-6 luni 30
spor greutate 
vie kg/cap/zi 0,450 3,70/kg

Cu condiția trecerii a 
cel puțin 95’/» din e- 
fectivul luat in primi
re la categoria supe
rioară

Tineret fe
mei reprod. 
— 12 luni 45

spor greutate 
vie kg/cap/zi 0,500 2,22/'kg

Tineret fe
mei reprod.
— 24 luni 40

spor greutate 
vie kg/cap/zi 0,500 2,50/kg

Cu condiția trecerii a 
cel puțin 85% din e- 
fectiv la categoria ju
ninci gestante

Juninci 
gestante 18 pe serie vițel născut cap/lot 34 535/cap

Un îngrijitor rulează 
două serii pe an, cu 
condiția obținerii a cel 
puțin 95% viței

Taurine la 
îngrășat 45

spor greutate 
vie kg/cap/zi 0,600 1,70/kg

Se acordă 150/lei/cap 
de tineret livrat la

buită cu un tarif de 0,45 lei pe 
fiecare litru de lapte.

Producția de lapte obținută se 
recalculează la 3,5®/o unități de 
grăsime.

— La specia taurine și porcine 
se acordă muncitorilor din echi
pa de deservire venitul lunar 
garantat de 9O°/o din , cîștigul 
mediu realizat de îngrijitorii de 
bază din formațiile pe care le 
deservesc.

— Retribuția îngrijitorului de 
noapte la puii de carne se sta
bilește la nivelul retribuției în
grijitorului de bază.

— La celelalte specii și cate
gorii de animale a căror pro
ducție este angajată in acord 
global, necuprinse în prezenta a-

nexă, venitul garantat lunar de 
1 300 lei va sta la 
minării tarifelor' de 
producția angajată, 
mativelor elaborate 
rul Agriculturii. Industriei Ali
mentare și Apelor.

— Numărul animalelor, res
pectiv al păsărilor ce trebuie în
grijite de fiecare cooperator, 
prevăzut în prezenta anexă, este 
minim. Pentru fermele in care 
principalele lucrări sînt mecani
zate, cooperativele agricole vor 
stabili sarcini majorate privind 
norma de deservire pe coopera
tor.

— Venitul garantat se acordă 
numai dacă a fost respectat con
sumul de furaje stabilit.

baza deter- 
plată pentru 
potrivit nor- 
de Ministe-

Cei mai constructori

peste 370 kg la rasa 
Bălțată Românească, 
Brună, Holstein și me
tișii acestora și 330 kg 
la celelalte rase și me
tișii lor

PORCINE
Scroafe in 
lactație 30

purcei 
ințărcați cap

6.5 cap la 
o fătare 15,60'cap

Un îngrijitor rulează 6 
serii pe an

Tineret Cu condiția predării la
porcin spor greutate

1,10/kg
categoria superioară a

- 30 kg 200 vie kg/cap/zi 0,230 cel puțin 93% din e- 
fectivui luat în pri
mire

Porci la spor greutate Cu condiția predării
îngrășat 200 vie kg/cap/zi 0,400 0,63/kg întregului efectiv,

greutatea medie de tă
iere stabilită in plan, 
cu excepția sacrificări-
lor de necesitate.

OVINE
Oi mame 150 lină fină kg/cap 3.5 16,20/kg

lină semifină kg cap 2.6 15,50 'kg
lină grosieră kg/cap 2,2 14,55. kg

150 miei cap/lot 135 45/cap
150 lapte oi cu 

lină fină litri/cap 15 0,50,litru
lapte oi cu 
lină semifină litri/cap 30 0,86/litru
lapte oi cu 
lină grosieră litri/cap 35 1,00/litru

Berbecuți la spor greutate
1,45/kgîngrășat 300 vie kg'cap/lună 3.0

PĂSĂRI Menținerea în produc-
Găini ție a unui efectiv me-
ouătoare 5 000 ouă mii buc/cap 0,200 20,33 mia ouă diu de 4 500 capete fu

rajate
Pui carne 5 000 carne greu

tate vie me
die la li- Un îngrijitor rulează
vrare kg 'cap 1,2 0,80,kg 4.2 serii pe an

NOTĂ : La categoria vaci pen
tru lapte, pînă la atingerea unei 
producții medii de 2 000 litri lap
te pe o vacă furajată, coopera
torii care se angajează să în
grijească cel puțin 17 vaci pe 
timp de un an, de la care să

obțină producția planificată pe 
anul respectiv pe o vacă fura
jată și cel puțin 13 viței, cores
punzător unei natalități de 8O“'o, 
vor primi venitul garantat de 
1 300 lei lunar. Pe baza venitu
lui garantat și în funcție de pro-

ducția planificată de lapte se va 
determina tariful de plată 
muncii pe litru de lapte 
țel înțărcat.

Producția obținută de 
peste cea angajată, va fi

a 
și vi-

lapte, 
retri-

CULTURA Retrospectiva XXX
Dacă am presupune existența 

unei liste de condiții prin care 
o operă de artă să poată do- 
bîndi dreptul de a intra în rîn
dul marilor semne reprezentative 
pentru o perioadă a istoriei, a- 
tunci Monumentul de la Moisei 
s-ar număra printre ele în pri
mele rînduri. Mai întîi — fi
rește — fiindcă îndeplinește 
condiția valorii artistice, poartă 
care deschide larg înțelegerea 
tuturor celorlalte valori umane 
cuprinse în opera de artă. în al 
doilea rînd fiindcă această va
loare artistică este mult mai 
mult decît o reușită în sine ; ea 
se înscrie în chip logic în în
treaga evoluție a personalității 
artistului. Totuși, opera nu se 
mărginește în a exprima o per
sonalitate, ci aduce la lumină 
trăsături ale firii și obiceiurilor 
poporului român din părțile Ma
ramureșului. Aceste trăsături din 
totdeauna ies la iveală însă pe 
calea inserției lor în istorie ; te
ma Monumentului de la Moisei 
pornește de la o întîmplare ade
vărată din vremea celui de-al 
doilea război mondial, fapt care 
conferă acestei capodopere o so
lemnitate suplimentară, o tran
sformă intr-un monument simbo
lic comemorativ.

Ce înfățișează și ce evocă 
grupul de 12 coloane — figuri, 
așezate în cer, pe un dimb al 
împăduritului și lin deluratului 
sat de munte maramureșean 
Moisei, din apropierea pasului 
Prislop ? Lucrarea inaugurată în 
1966 este un omagiu adus a- 
mintirii celor 29 de țărani mi- 
traliați într-o casă din satul 
Moisei, în 1944, de trupele hit- 
leriste și hortyste, ca represalii 
pentru acțiunile de partizani ale 
țăranilor din acele regiuni. O- 
magiul este conceput ca un ce
remonial tradițional sub forma 
unor „stîlpi de pomenire", îm
plântați în pămîntul munților 
Rodnei, intr-un peisaj de o mare 
frumusețe și de o emoționantă 
forță simbolică.

Prin asocierea elementului na
tural semnificației morale a ope
rei — aici ideea sacrificiului 
pentru o cauză superioară — 
asociere pe care o întîlnim nu 
o dată în arta românească — de 
la balada Mioriței la arhitectura 
monumentelor bucovinene —

Geza Vida: Monumentul
de la Moisei

KR
.X

sculptorul Geza Vida sublinia
ză legătura dintre istorie și veș
nicie, dintre natură și cultură, 
dintre acțiune și meditație. Sînt 
idei care stăruie de mai multă 
vreme în mintea artistului, în- 
tr-un interviu acordat anul tre
cut, cu prilejul împlinirii a 60 
de ani, Geza Vida își mărturi
sea aspirația către o exprimare 
liniștită și stăpînită a substan
ței umane dinamice. „Monu
mentul de la Moisei, ca și Sfa
tul bătrînilor, vorbesc și ele de 
această căutare a mea spre ex
presia maturizată a ponderii in
terioare. Cred că ea se aliază 
foarte bine cu modul de a co
munica dinamic cu semenii mei 
prin activitatea politică". Artis
tul recapitula în acest gînd ali
anța de-o viață între lupta po
litică începută în adolescență, 
pecetluită în 1937 prin înrolarea 
în brigada Tudor Vladimirescu 
din Spania și continuată neîntre
rupt pînă astăzi. Din cele 12 co
loane, a căror dispunere în cerc

constituie o referință la cultul 
și motivul soarelui, atît de frec
vent în arta populară româneas
că, două sînt cioplite în între
gime, ele echivalînd cu niște 
portrete de țărani maramure
șeni. Celelalte zece au un carac
ter mai schematizat, procedeu 
care creează o nobilă alternanță 
a ritmurilor și accentuează mo
numentalitatea, măreția lucrării. 
Inițial, ea a fost executată în 
lemn, care joacă, în creația lui 
Geza Vida un rol principal și 
definitoriu. In 1972, pentru o 
mai bună păstrare a lucrării în 
condițiile instalării permanente 
în aer liber, artistul a realizat o 
versiune în piatră, cu unele mo
dificări. In vara aceluiași an, cu 
prilejul Congresului internațio
nal de estetică de la București, 
replica în lemn a fost prezenta
tă în parcul Palatului Mogoșoaia, 
inclusă în expoziția de sculp
tură în aer liber.

AMELIA PAVEL

ILIE DRAGOMIR 
Locul I - dulgheri

Sîmbătă s-au 
Focșani probele 
ale uneia dintre cele mai specta
culoase competiții profesionale : 
„Olimpiada tinerilor construc
tori". La deschiderea festivă au 
fost de față tovarășii Ion Chi- 
rescu, prim secretar al Comite
tului municipal Focșani al 
P.C.R.. Dionisie Balint. secretar 
al C.C. al U.T.C., Alexandru 
Mocanu, primul secretar al Co
mitetului județean Vrancea al 
U.T.C., reprezentanți ai Minis
terului Construcțiilor Industri
ale, Comitetului pentru proble
mele consiliilor populare, sin
dicatelor din construcții. Fără 
îndoială, pentru publicul care a 
urmărit manifestarea, partea cea 
mai interesantă a constituit-o 
proba practică de pe șantierul 
„blocuri-sud". Aceasta a constat, 
pentru zidari. în executarea u- 
nor tencuieli interioare la cămi
nul de nefamiliști al C.P.L. 
Focșani, pentru fierari-betoniști 
în armarea unei diafragme 
transversale, iar pentru dul
gheri în cofrarea vutei și a 
pereților infrastructurii unui alt 
cămin. La fiecare din aceste o- 
perații concurenții au trebuit să 
respecte haremuri de timp, ca
litate, cantitate. Aprecierile co
misiei mai aveau, de asemenea, 
în vedere modul în care cei 
prezent,i în întrecere știu să 
respecte normele de protecția 
muncii, să-și organizeze locul de 
muncă, pot executa recunoaște
rea lucrării după plan. Iată și 
bilanțul tuturor acestor efor
turi : 400 m.c. cofraj, tencuirea 
a 90 la sută din pereți și ar
marea a peste 70 la sută din 
parterul unui cămin de nefami
liști din Focșani. La capătul ce
lor trei ore ale probei practice 
pentru fiecare din meserii își 
disputau primele locuri cite 6 
concurenți. Departajarea s-a 
realizat în ultimul moment al 
întrecerii printr-un baraj de 
întrebări in genul concursurilor 
„Cine știe ciștigă" desfășurat

desfășurat la 
finale pe țară

duminică pe scena noii case de 
•cultură a sindicatelor din oraș. 
Abia după disputarea acestui 
ultim test al cunoștințelor pro
fesionale au putuț fi cunoscuți 
ciștigătorii titlurilor de „cel mai 
bun" tînăr zidar, dulgher, fie- 
rar-betonist din țară. Vi-i pre
zentăm în cîteva cuvinte :

Ion Chiș (județul Timiș) — 
premiul I zidari lucrează la 
Trustul de Construcții Montaj 
Timișoara. în anul 1970 ca par
ticipant la faza pe județ a con
cursului „Vă cunoașteți mese
ria ?“ a cîștigat locul I. Nu 
crede că a fost o finală grea, 
care să necesite o pregătire 
specială. „Aici și-au spus cu- 
vîntul acumulările de zi cu zi 
de pe șantier". își iubește me
seria pe care o socotește cea 
mai frumoasă și intenționează 
să urmeze Facultatea de con
strucții.

Ilie Dragomir (județul Bacău)
— premiul I dulgheri ; are 24 
de ani, de șase ani lucrează în 
construcții, acum pe șantierul 
1 T.C.I. Gh. Gheorghiu-Dej. 
Este căsătorit și are doi copii : 
un băiat și o fată. „Sint la 
primu’i meu succes într-o astfel 
de întrecere. în cea mai mare 
parte îț datorez celor de pe 
șantier,' care m-au ajutat să în
văț meserie și să mă pregătesc. 
Vreau să le fiu la rîndul meu 
de folos altora și să le arăt 
cite ceva din cele văzute aici. 
Pentru că acum mi-am dat sea
ma ce mult contează să fii a- 
jutat".

Gheorghe Vintilescu, (județul 
Argeș) — premiul I fierar-beto- 
niști lucrează la T.C.I.-Pitești, 
grupul de șantiere Pitești-sud 
în brigada lui Ion Gheorghișor, 
Erou al Muncii Socialiste. Din 
cei 26 de ani pe care ii are, 
zece, Gheorghe Vintilescu, și 
i-a petrecut pe șantiere.

GHEORGHE VINTILESCU 
Locul I - fierari-betoniști

cu 
pe 

de culturi angaj ate 
normelor de udare 

tehnologia culturilor

P. BKAȘOVEANU

Mărunțișuri" care pot dauna
9 •

Tot rodul cîmpului strins la timp și fără pierderi!

con-
jus-

unei intenții generoase

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

In legumicultură, viticultură și 
pomicultură se acordă venit ga
rantat de 1 000 lei lunar coope
ratorilor care angajează în acord 
global, individual sau pe forma
ții de muncă, executarea la timp 
și de calitate, potrivit tehnolo
giilor, a tuturor lucrărilor stabi
lite și obțin producțiile prevă
zute în angajament atît cantita
tiv cît și calitativ, încadrîndu-se 
în volumul cheltuielilor mate
riale stabilite.

Cooperativele agricole cu spri
jinul direcțiilor generale județe
ne pentru agricultură, industrie 
alimentară și ape și a uniunilor 
județene a cooperativelor agri
cole de producție vor stabili în 
raport cu condițiile pedoclimati
ce, social-economice și baza teh- 
nico-materială existentă in fie
care unitate, nivelurile de pro
ducție ce trebuie realizate pe 
cooperatori sau formații de lu
cru care angajează anumite su
prafețe în acord global. Produc
țiile cuprinse în angajamente 
trebuie să fie cel puțin ia nive-

lurile prevăzute în planul de 
producție și financiar al fiecă
rei unități.

Venitul garantat lunar de 1 000 
lei se acordă și cooperatorilor 
care angajează în acord global, 
individual sau pe formații de 
muncă, executarea la timp și de 
calitate, potrivit tehnologiei sta
bilite, a lucrărilor de înființare 
și de întreținere a plantațiilor de 
viță de vie, pomi și arbuști 
fructiferi pînă la intrarea pe 
rod. în primul an venitul garan
tat se va acorda cu condiția rea
lizării procentului de prindere 
stabilit în documentația tehrii- 
co-economică.

La școlile de viță, venitul ga
rantat se acordă în funcție de 
realizarea numărului de vițe 
stas prevăzute în plan.

La irigarea culturilor agricole 
venitul garantat se acordă 
condiția executării udărilor 
suprafețele 
și potrivit 
stabilite în 
respective.

La început fetele au fost 
trariate: aparent, nimic nu 
tifica din partea lor o asemenea 
reacție. Ce li se cerea, în fond ? 
Să-și amine plecarea spre casă 
cu cîteva zile.

Ferma Cegani, unde efectua
seră cele două săptămîni de 
muncă patriotică avea nevoie în 
continuare de ajutorul lor la re
coltatul caiselor și piersicelor. Ce 
era atunci de neînțeles sau de
venea greu de acceptat pentru 
elevele Liceului pedagogic din 
Slobozia care, în anii trecuți, la 
Căzănești sau în oricare altă co
mună unde lucraseră au lăsat în 
urmă numai opinii excelente, atît 
în ceea ce privește calitatea mun
cii, cît și conștiinciozitatea cu 
care își făcuseră datoria ? Se 
speriaseră dintr-o dată de faptul

I Programul
Sîmbătă 

ascultat o 
programul 
scurte fulgerări ale geniului care 
ne curăță spiritul de zgură și ne 
lasă limpezi ca în dimineața lu
mii. Cum după aceea, încă ne- 
desfăcuți din emoția particulară, 
înveșmîntată în pace, pe care 
numai muzica lui Mozart o poate 
dărui, Teleenciclopedia a început 
cu arta Greciei clasice, muzica a 
continuat să sune în noi în ace
eași gamă egală a perfecțiunii, 
iar seara de sîmbătă, seara noas
tră de odihnă s-a așezat sub sem
nul elevației. Sentiment destul 
de neobișnuit pentru telespecta
torii de sîmbătă seara. De obicei, 
cei care vor să asculte muzică, 
întorc butonul pe programul doi. 
Cei, puțini, care pot întoarce un 
astfel de buton. Cei care nu-l au, 
se mulțumesc cu fragmentele de 
duminică dimineața și din patru 
în patru ani, cu deschiderea și 
închiderea Festivalului „George 
Enescu". Intre aceste răstimpuri 
ascultă în schimb foarte des for
mația Electronic Y II și admiră
— de vreo trei ori în ultima lună
— timp de cincizeci de minute 
(concert maraton) nesfîrșitele pi
cioare ale surorilor Kessler.

Programul doi, în mod firesc 
mai puțin în vizorul criticii, dat 
fiind numărul restrîns de abonați 
care îl pot urmări poate da, însă, 
prin felul cum este alcătuit sa
tisfacția unei categorii foarte lar
gi de telespectatori. Concertele 
filarmonicii, rubrici de știință și 
cultură, pregătite la cel mai înalt 
nivel, instructive călătorii pe glob, 
și, uneori, excelente spectacole 
date „cu mari sacrificii" pe pro
gramul I dimineața. Programul 
doi are un aer mai sobru, dar 
e prea tîrziu și lipsit de sens să 
consumăm hîrtia demonstrînd că 
e greșită ideea în virtutea că
reia numai ce e vesel, ca să nu 
spunem frivol, ne ține în fața te
levizoarelor. „O viață pentru o 
idee", „Biblioteca pentru toți", 
mesele rotunde în care sînt invi
tați oameni de înalt prestigiu, 
în care se discută cărțile intere
sante apărute, pe lingă rubricile 
curente de informații, dau gir de 
calitate acestui „program doi", 
ceea ce ne grăbim să subliniem, 
în lipsă de alte soluții pe care nu 
noi le putem da, pentru ca toate 
aceste lecții de instrucție și cul-

ION CHIȘ 
Locul 1 - zidari

1
seara la ora opt am 
piesă de Mozart pe 
unu. Una din acele

tură, „predate" cu un înalt grad 
de atractivitate, să treacă rampa 
pentru telespectatorii din întrea
ga țară.

Intorcîndu-ne la ceea ce vede 
toată lumea, să consemnăm efor
tul Magazinului duminical și al 
lui Tudor Vornicu în special, de 
a acoperi acel timp de ploaie

urîtă și monotonă care ne-a amî- 
nat emoțiile acestei Cupe Davis 
care an de an ne crește tensiu
nea arterială cu una, două uni
tăți. Efort cu atît mai lăudabil 
cu cît avea de luptat cu nesfîrși- 
tele calcule de puncte și ghemuri, 
cu istoricul victoriilor și înfrîn- 
gerilor în meciurile directe ale 
preopinenților, cu care se vor fi 
îndeletnicit în lipsa meciurilor 
propriu-zise cei care priveau 
fluierind a pagubă ploaia de 
afară. Efort de două ori lăudabil,

pentru că programul alcătuit în 
pripă a avut cîteva puncte de 
mare atracție, de autentică ți
nută, în care partea amuzant- 
instructivă a fost susținută cu 
brio de filmul șugubăț și ustură
tor al studiourilor „Sahia" cu 
ghicitoarele candidate la gloria 
cinematografică. Excelentă idee I 
Demonstrație simplă și clară, 
îmbinînd utilul cu plăcutul și 
amintindu-ne celebra butadă „ni
mic nu-i arde mai rău pe tică
loși decît rîsul". Preotesele Pyt- 
hiei s-au făcut de rîs și cine a 
avut urechi de auzit să audă. 
Altfel pică la drum de seară 
un crai de tobă în unifor
mă care aduce veste de mare pa
gubă de bani.

în fine, să încheiem cu șlagărul 
săptămînii, lansat de o formație 
electrocardiogramică de elevi, în 
care s-a auzit nemuritorul vers 
„Copilăria e ceva ciudat / Greeeu 
de jucat ! /.

SMARANDA JELESCU

PENTRU TIMPUL DV. LIBER

că trebuie să facă un efort în 
plus? Nu, aproape toate sînt fiice 
de țărani și fiecare vacanță și-au 
petrecut-o lucrînd, alături de pă
rinții lor, la cooperativele din 
Sudiți sau Movila, Borcea, Co- 
cora sau Gheorghe Doja.

— Pur și simplu sîntem mirate 
■— mi-au explicat cîteva — de 
acest ultim demers. Nu am avut 
impresia aproape nici o clipă că 
aportul nostru ar fi indispensa
bil. Din bilanțul care s-a întoc
mit abia în penultima zi de prac
tică reiese că abia am acoperit 
investițiile făcute pentru hrana 
noastră. Aici, la Cegani lucrurile 
au fost altfel decît în celelalte 
unități unde am făcut în anii tre
cuți munca patriotică...

Cum, adică, altfel ?
I-am invitat la o discuție pe 

cei care în această perioadă fu
seseră tot timpul, sau în cea mai 
mare parte a lui, împreună cu 
elevele : profesoarele Radu Tatia
na, Livia Micu și Grațiela Spă- 
tărelu de la Liceul pedagogic din 
Slobozia, inginerul Ion Negură, 
șeful fermei Cegani, Florea Pîr- 
logea, inginer-șef la I.A.S. Bor- 
dușani și inginerul șef al Trus
tului I.A.S., Gheorghe Dicu. Fie
care dintre aceștia avea, pe lingă 
obligațiile diferențiate de a co
ordona, controla sau sprijini ac
tivitatea celor 100 de fete, misiu
nea de a conferi efortului lor 
productiv sensul unui act edu
cativ complex, de natură să le 
mobilizeze conștient forțele, să 
le întrețină și să le stimuleze 
entuziasmul prin argumentele de 
ordin moral cele mai potrivite.

De la bun început, șeful fer
mei ne-a declarat fără să ezite că 
s-a ajuns la o stare de spirit în
cordată și la rezultate sub nivelul 
așteptat datorită disensiunilor 
existente între cele trei cadre 
didactice. E adevărat: o „mos- 
tră"din ceea ce s-a desfășurat 
timp de 14 zile în fața elevelor 
ne-a fost pe loc oferită și nouă : 
„Mi-a spus să mă duc să car lăzi! 
Tot timpul s-a erijat în șefă și 
ne-a dat comenzi în fața eleve
lor I"; „A cumpărat pește numai 
pentru dormitorul ei și l-au mîn- 
cat pe 
tors de 
vrut să 
ea ne-a
urît, țipă la fete, le face oi, ca
pre, cum îi vine la gură 1"

Replici inflamate de ambiții 
fără obiect, constant întretăiate 
în fața unei asistențe căreia ele, 
pedagogi în misiune, trebuiau să 
îi asigure echilibrul, să-i întrețină 
entuziasmul, să-i canalizeze înțe
legerea. De asta au fost trimise 
profesoarele acolo și nu pentru 
a-și arunca reciproc acuze și in
vective, uitînd complet, încă de 
pe bacul cu care au traversat 
Borcea spre ferma Cegani, că sînt 
nu numai membre ale aceluiași 
colectiv, ci și îndrumători întru 
crearea unui spirit colectivist în 
rîndul celor o sută de fete. Că 
nu sînt doar simple și întîmplă- 
toare colege de meserie, ci cola
boratoare într-o misiune care nu 
se termină odată cu sfîrșitul anu
lui de învățăminte Rostul lor 
acolo, pe care teoretic îl știau și, 
verbal, afirmau că îl urmăriseră, 
era acela de formare, prin exem-

ascuns după ce s-au in
ia cantină /"; „Fetele au 
danseze sîmbătă seara și 
stins lumina „Vorbește

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală. Mens Sana in 

corpore sano: Tenis, înot, turism 
în 10 lecții (IV); Tăierea și su
darea cu plasmă (emisiune de la 
Timișoara). 10,00 Curs de limbă 
germană. 10.30 Curs de limbă 
franceză. 11.00 Film artistic: 
, Nunta de piatră". 16,00 Curs de 
limbă rusă. 16,30—17,00 Curs de 
limbă engleză. 17,30 Telex. 17,?5 
Vîrstele peliculei. 18.20 Orașul nou. 
Film documentar _ producție a 
studiourilor de televiziune egipte
ne. 18.30 Legile țării — legile noas
tre! Dialog cu telespectatorii: re
glementări privind răspunderea 
Juridică a persoanelor care gestio
nează bunurile materiale ale 
cietățil. Invitat: Marin Popa, 
decător la Tribunalul Suprem, 
dactor Ion Costea. 18.40 Lecții
pentru lucrătorii din agricultură. 
Recoltarea mecanizată a fasolei 
uscate, a sfeclei de zahăr șl a to
matelor. 19,30 Telejurnal. La co
tele anului XXX. 20,00 Festivalul 
național de muzică ușoară — Ma-

so- 
Ju- 
Re-
TV

maia 1974. 20,50 Revista economică 
TV. 21,15 ..30 de trepte românești" 
— emisiune de versuri dedicate 
partidului, patriei socialiste. 21.30 
Retrospectivă. A 7-a artă „Bis" — 
desene animate. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL 2

20,00 Avanpremieră. 20.05 Film 
serial: „Căsătorii de conveniență". 
20,55 Drag ml-i Jocul să-l pornesc... 
21,10 Reporter ’74. 21,30 Telex. 21,35 
Roman foileton: ..Jurnalul docto
rului Finlay". Episodul „O surpri
ză pentru Janet".

MARȚI, 23 IULIE 1974
Teatrul Național (Sala Mică) : 

PĂRINȚII TERIBILI — Ora 19,30; 
Teatrul 
trul de 
DOURI 
samblul
RĂ BOGATĂ-N FRUMUSEȚI — 
ora 18,30; Circul „București": 
CIRCUL MARE DIN MOSCOVA — 
ora 19.30.

..Ion Vasilescu" (la 
vară Herăstrău) : 
MUZICALE ! ora 20; 
„Rapsodia Română":

Tea- 
CA-
An-
TA-

piu personal și argumente con
vingătoare, a unui climat de 
muncă, acela de a îndruma, per
manent și fără concesii modul 
în care tinerele își dezvoltă, în 
contact nemijlocit cu efortul, spi
ritul de disciplină, atenția, con
știinciozitatea. Aceste elemente, 
programatic incluse și în activi
tatea de vacanță, au fost înlo
cuite la Cegani cu o fracționare 
nesănătoasă a colectivului de ele
ve, în partizane ale uneia sau 
alteia dintre profesoare. In locul 
colaborării, a apărut sugestia de 
șicanare, locul comunicării, al 
schimbului util de opinie l-a luat 
aversiunea declarată a unui grup 
față de altul. Rezultatul ? O sta
re de agitație, abaterea atenției 
de la treabă în favoarea intrigilor 
țesute în afara ei.

Explicația șefului de fermă era 
așadar justificată, dar nu era sin
gura. Ca gazde, în sensul ome
nesc al cuvîntului, și ca benefi
ciari de pe urma muncii celor 
100 de eleve, oamenii aflați în 
conducerea fermei ar fi trebuit 
să consacre mai multă atenție 
tinerelor lor ajutoare. Incepînd 
cu condițiile de viață (de ce era 
nevoie, de pildă, de intervenția 
noastră ca fetelor să li se creeze 
posibilitatea să facă o baie cal
dă ?) și terminînd cu normarea 
corectă a muncii lor. Cu o zi 
înainte tocmai li se comunicase 
că nu și-au acoperit, în pofida 
efortului întreprins, în condiții 
uneori nu lipsite de dificultate, 
nici măcar suma investită de con
ducerea fermei pentru hrana lor! 
Profesoarele însoțitoare, „prinse" 
de conflictul lor cotidian, au omis 
să solicite, tot zilnic, pontarea 
muncii, iar conducerea fermei a 
fost mulțumită să renunțe la a- 
ceastă bătaie de cap, deși, cu 
sau fără solicitare expresă, intra 
în obligația ei s-o facă. Iar pen
tru fete, cunoașterea exactă a 
cantității de lucru prestat și a 
valorii acestuia ar fi constituit un 
stimulent pentru autodepășire.

E adevărat că lucrurile s-au 
sfîrșit cu bine. Că atunci cînd 
tovarășul prim-secretar al Comi
tetului județean Ialomița al 
U.T.C., Remus Țolea, le-a ex
plicat de ce se face la ele apelul 
de prelungire cu cîteva zile a 
perioadei de practică, fetele au 
fost de acord să rămînă și să 
muncească în continuare,
atunci cînd. același tovarăș le-a 
asigurat că au făcut treabă bună, 
că tocmai pe această bază se 
apelează în continuare la ele, ti
nerele și-au mai descrețit frun
țile. Am asistat, de fapt, la o 
intervenție care pentru toți to
varășii pe care i-am nominalizat 
anterior poate și trebuie să con
stituie 
cativă.

Dar 
cu un
bare pe care toți cei implicați în 
această formă de educație pa
triotică — munca de vară a ele
vilor — merită să și-o pună și 
să-i răspundă corect și responsa
bil : facem tot ce depinde de noi 
pentru a asigura unei inițiative 
generoase ca intenție și utilitate 
o finalizare pe măsură ?

Că

o lecție de conduită edu-

am părăsit Balta Ialomiței 
gust amar fi cu o între-

SOFIA SCORȚARU
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Conferința internațională Prima Sesiune națională

T E L E G R E a florii-soarelui de comunicări

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, au trimis tovarășului LEONID 
ILICI BREJNEV. secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, tovarășului NIKOLAI 
VIKTOROVICI PODGORNÎI, președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, tovarășului 
ALEXEI NIKOLAEVICI KOSIGHIN, președintele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, următoarea 
telegramă :

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm 
dumneavoastră, membrilor echipajului navei cosmice „Soiuz-14“ 
— Pavel Popovici și Iuri Artiuhin — savanților, cadrelor tehni- 
co-inginerești, muncitorilor, tuturor oamenilor sovietici cele mai 
călduroase felicitări cu prilejul încheierii cu succes a zborului 
in comun al navei cosmice ,,Soiuz-14“ și al stației orbitale „Sa- 
liut-3“ și îndeplinirii amplului program de experiențe și cerce
tări tehnico-științifice.

Poporul român a urmărit cu viu interes și se bucură din toa
tă inima de acest nou și remarcabil succes al științei și tehnicii 
sovietice, care reprezintă un nou și important pas în cercetarea 
cosmosului.

Folosim și acest prilej pentru a vă ura dumneavoastră, po
poarelor Uniunii Sovietice noi și tot mai mari succese în con
struirea societății comuniste, în explorarea spațiului cosmic, 
spre binele oamenilor sovietici, civilizației umane, al colaborării 
prietenești și păcii între popoare.

★
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So

cialiste România, a trimis împăratului Etiopiei, HAILE SE
LASSIE I, următoarea telegramă :

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

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

început în 
celei de-a 
internațio- 
Reuniunea

Luni dimineața au 
Capitală lucrările 
șasea Conferințe 
nale a florii-soarelui. 
este consacrată cunoașterii pro
greselor înregistrate în acest 
domeniu în cercetarea științi
fică, producția și industrializa
rea florii-soarelui — valoroasă 
cultură oleaginoasă care joacă 
un rol tot mai important în e- 
conomia agriculturii mondiale 
— schimburilor de experiență și 
dezvoltării colaborării între țări 
în problemele aflate pe agenda 
de lucru a conferinței.

Programul consfătuirii in
clude 110 comunicări științifice 
ce vor fi prezentate în plen și 
pe secții de specialitate. Această 
importantă 
nește peste 300 de personalități 
științifice, 
varea și prelucrarea industrială 
a florii-soarelui din 37 de țări. 
Iau parte, de asemenea, repre
zentanți ai Programului Nați
unilor Unite pentru Dezvoltare, 
ai Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricul
tură și ai Centrului de Infor
mații al O.N.U. la București.

manifestare reu-
specialiști în culti-

Lucrările au fost deschise de 
prof. Nicolae Giosan, președin
tele Academiei de Științe Agri
cole și Silvice, președintele Co
mitetului Național de organi
zare a conferinței.

în numele președintelui Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
fost transmis participanților Ia 
reuniune un cordial și priete
nesc salut de către primul mi
nistru al guvernului, Manea Mă
nescu, care a urat, totodată, 
succes deplin lucrărilor confe
rinței.

Conferința a fost apoi salu
tată de D. Gandy — S.U.A., C. 
Remussi — Argentina, H. G. 
Khavidi — Iran, B. Devarajan, 
reprezentantul O.N.U. pentru 
programul de_dezvoltare în Ro
mânia, N.
U.R.S.S. și 
președintele 
național al 
Franța.

Dezbaterile 
nuă în plen și pe secții de spe
cialitate.

I. Dvoreadkin — 
A. Cauderon — 

Comitetului Inter- 
florii-soarelui —
conferinței conti-

(Agerpres)

tor general, care, la invitația 
Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, va 
face o vizită de documentare în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost salutați 
de Titus Popescu, vicepreședinte 
al U.N.C.A.P.

PLECARE

MESAJ
externe al 
România, 

primit un 
telegrama

în legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Miron Con- 
stantinescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., președin
tele Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste Româ
nia, Ciu De, președintele Co
mitetului Permanent al Adună
rii Naționale a Reprezentanților 
Populari a Republicii Populare 
Chineze, și Ciu En-lai, premie
rul Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze, au 
adresat o telegramă tovarășului

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
iar Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român i-au 
fost adresate telegrame de că
tre Comitetul Central al Parti
dului Comunist din Cuba și 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Grecia.

A exprimat, printr-o 
mă, condoleanțe Marii 
Naționale Annemarie
președinta Bundestagului R. F. 
Germania.

Luni dimineața a părăsit 
finitiv țara noastră Li Min 
ambasadorul extraordinar 
plenipotențiar al Republicii 
Populare Democrate Coreene in 
Republica Socialistă România.

de- 
Su,

Și

Ministrul afacerilor 
Republicii Socialiste 
George Macovescu, a 
mesaj de răspuns la
de compasiune transmisă minis
trului relațiilor externe al Re
publicii Ecuador, Antonio Jose 
Lucio Paredes, în legătură cu 
recentele Inundații care s-au 
abătut asupra regiunilor orien
tale ecuadoriene și care au pro
vocat însemnate daune materia
le și pierderi de vieți omenești.

telegra- 
Adunări
Renger

Cu tinerii,

Tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al guvernului 
Republicii Socialiste România, a trimis președintelui guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace, LUBOMIR STROUGAL, ur
mătoarea telegramă :

Aflind de urmările tragice ale accidentului de la instalațiile 
de distribuire a gazelor de la Combinatul chimic „Prietenia ce- 
hoslovaco-sovietică" din Zăluzi, vă adresez, în numele guvernu
lui Republicii Socialiste România și al meu personal, expresia 
profundei noastre compasiuni.

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

Deși sîntem în plină vacanță, 
pe agenda casei de cultură din 
Eforie, Județul Constanța, iși 
găsesc locul o serie de mani
festări instructive de orientare 
profesională. Nu demult s-a 
numărat printre ele o dezbatere 
al cărui punct de plecare l-a 
constituit întrebarea : „Ce me
serie să-mi aleg ?“ „A fi meca
nizator agricol — o ocupație cu 
valențe multiple", „Sudura elec
trică
„Ce ați aflat despre 
lucrează in rețeaua 
iată cîteva repere 
care au dat acestei
conținut viu, bogat în îndem
nuri. De cele mai multe ori ac
țiunile de orientare profesio
nală organizate aici cu tinerii 
pentru tineri includ pe lingă 
întîlnirile cu muncitorii fruntași 
din diferite ramuri ale produc-

li se transmit cunoștin- 
le este stimulat interesul 
o meserie sau alta. Dacă 
intîlniri au un rol im-

RECEPȚIE

Cu prilejul celei de-a 30-a a- 
nțversări a Zilei renașterii Po
loniei, ambasadorul R.P. Polo
ne la București, Wladislaw 
Wojtasik, a oferit luni o re
cepție.

Au participat tovarășii Ma
nea Mănescu, membru al Co-

CRONICA
U. T.

Ieri a sosit in Capitală o 
delegație a Ligii Tineretului 
Comunist din Suedia (S.K.U.) 
condusă de Lars Gullbrand, 
secretar al C.C. al S.K.U., 
care la invitația Uniunii Ti
neretului Comunist va efec
tua o vizită in țara noastră. 

La sosire, delegația S.K.U. 
s fost salută de tovarășul 
Dionisie Balint, secretar al 
D.C. al U.T.C.

★
Ieri a părăsit Capitala, în- 

dreptindu-se spre țară, dele
gația Uniunii Naționale a 
Studenților din Ghana 
(N.U.G.S.), condusă de Nana 
Osei Amoakohene, vicepre
ședinte al N.U.G.S., care, la 
invitația U.A.S.C.R., a efec
tuat o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
internațional București-Oto- 
penl, delegația N.U.G.S. a 
fost salutată de tovarășul 
Stelian Moțiu, secretar al 
Consiliului U.A.S.C.R., de 
activiști ai Comitetului Exe
cutiv Consiliului
U.A.S.C.R.

mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guver
nului, Janos Fazekas, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Maria Groza, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Geor
ge Macovescu, Nicolae Agachi, 
loan Avram, Virgil Actarian. 
Mihai Suder, miniștri, membri 
ai C.C. al P.C.R., conducători 
ai unor instituții centrale și or
ganizații obștești, oameni de 
știință, artă și cultură, gene
rali și ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați 
București și alți membri 
corpului diplomatic.

★
Cu prilejul celei de-a XXX-a 

aniversări a Zilei Renașterii 
Poloniei. Wladislaw Wojtasik, 
ambasadorul acestei 
București, a rostit, luni seara, o 
cuvîntare la posturile 
de radio și televiziune.
SOSIRE

— ce știți despre ea ?‘‘ ; 
tinerii care 

turistică", 
„tematice" 

acțiuni un

ției și demonstrații practice la 
care participanții asistă cu pri
lejul vizitelor în întreprinderile 
din oraș și județ, din sere. In 
așemenea împrejurări li se ex
plică tinerilor procesele de pro
ducție, 
țe noi, 
pentru 
aceste
portant în orientarea profesio
nală a tinerilor, participarea la 
cercurile tehnice, auto, agricole 
îi familiarizează mai operativ și 
direct cu îndeletniciri ce vor fi, 
poate, în viitor propriile lor me
serii. Expoziții, demonstrații și 
concursuri pe teme de cultură 
generală întregesc astfel de 
manifestări care abordează as
pecte ale formării profesionale 
și civice a tinerei generații.

tehnico-științifice 
a tinerilor energeticienj 

în zilele de 25, 26 și 27 iu
lie a.c. se desfășoară la In
stitutul politehnic din Capi
tală cea dinții sesiune națio
nală de comunicări tehnico- 
științifice a tinerilor ener- 
geticieni, manifestare de am
ploare dedicată aniversării a 
30 de ani de la eliberarea 
patriei și Congresului al XI- 
lea al P.C.R. In același timp, 
ea anticipează prima Confe 
rință Națională a energeti- 
cienilor, din luna octombrie, 
ilustrind participarea activă 
a tinerilor maiștri, tehnicieni, 
ingineri, cercetători, proiec- 
tanți din întreprinderi, insti
tute, unități de invățămint 
superior la dezvoltarea uneia 
din cele mai dinamice ramuri 
ale economiei noastre.

Organizată de C.C. al 
U.T.C. cu colaborarea unor 
specialiști din Consiliul na
țional pentru știință și teh
nologie, Consiliul național al 
inginerilor și tehnicienilor, 
din ministerele Energiei E- 
lectrice. Industriei Construc
țiilor de Mașini Grele, In
dustriei Construcțiilor de Ma- 
șini-Unelte și Electrotehnicii 
și Industriei Chimice, sesiu
nea iși propune să evidenție
ze „Contribuții ale tinerilor 
privind folosirea rațională a 
resurselor de combustibil, a 
economisirii de energie elec
trică și termică și a realiză
rii de utilaje de mare ran
dament". Comunicările des
fășurate în plen și pe secții 
(termoenergetică, energetică 
nucleară, hidroenergetică, e- 
lectroenergetică, automatică 
și informatică) se vor referi 
la utilizarea combustibililor 
clasici, economisirea hidro
carburilor, preocupări în do
meniul ridicării randamente
lor utilajelor energetice, po
sibilități de creștere a efici
enței economice în hidroener
getică. introducerea de noi 
tehnologii la realizarea ' 
crărilor hidroenergetice 
vederea scurtării duratei 
execuție, optimizarea dezvol
tării centralelor electrice, 
compensarea puterii reactive 
în sisteme energetice, reali
zarea de 
matizare 
dicate și 
etc.

Lucrările cele mai 
roase vor fi propuse 
prezentare Ia Conferința 
Națională a energeticienilor 
și nredate instituțiilor cu 
profil de cercetare pentru a 
fi valorificate. Caracterul de 
lucru al sesiunii va fi expri
mat și prin dezbaterile la 
masa rotundă cu tema : 
„Forme șl metode de antre
nare a tineretului la transpu
nerea în viață a programului 
stabilit de partid pentru 
dezvoltarea energeticii in ța
ra noastră", prin vizite la în
treprinderea de Mașini Gre
le, C.E.T.-Bucureștl-Sud, Fa
brica de elemente de auto
matizare.

lu- 
în 
de

aparatură de auto- 
cu performante ri- 
consumuri reduse

valo- 
pentru

România-Franța: 3-2 în Cupa Davis
și cursa continuă!

La invitația Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție a sosit în țara noas
tră o delegație a Partidului de 
Centru din Finlanda, condusă de 
Kauko Juhantalo, membru al 
Consiliului director al Partidu
lui de Centru.

Oaspeții finlandezi vor vizita 
obiective agricole și industriale 
din țara noastră.

★
Luni după-amiază a sosit 

Capitală o delegație a Centralei 
cooperativelor agricole de refor
mă agrară (Cecora) din Co
lumbia, condusă de dr. Jorge 
Alberto Villamizar Cajiao, direc-

R. VASILE

noastre

la 
ai

țări la

NICOLINA GARICI

Iată-ne, așadar, calificați in 
finala primei zone europene a 
Cupei Davis, cunoscîndu-ne și 
viitorul adversar — Italia.

Sorții au vrut să mergem pe 
mina lui Năstase și pînă la 
urmă a ieșit bine. Vineri, Ilie 
ne tăiase craca de sub picioare, 
dar luni tot el a fost acela ce 
ne-a „vizat" pașapoartele pen
tru Veneția. Și asta ,e ceva !

Deci, să recapitulăm : echipa 
lui Borg a „renunțat" la cursă, 
Laver, Newcombe, Smith, Ashe, 
Connors și Okker nu mai au 
nici o pretenție la salatieră, 
Năstase și „ortacii" săi, însă, 
continuă cursa ! Ar mai fi de 
făcut trei salturi bune și... Dar 
despre asta altă dată.

Să revenim la ziua a patra. 
După furtună, iată și vremea 
bună. Timpul, imparțial, a ținut 
cu toată lumea — și cu jucăto
rii, și cu spectatorii — astfel 
că n-a mai fost nevoie de vreo 
reaminare.

Ovici a pornit partida cu ini
ma mică, probabil și victoria lui 
Jauffret din prima zi să-i fi 
„spus" ceva, și a tatonat mai 
tot timpul să vadă pînă unde 
Iși poate permite să se întindă. 
De aici și cîteva mingi decisive 
la care a ezitat copilărește, 
pierzind atunci cînd ar fi tre
buit să ciștige. Ne-a plăcut to
tuși pentru că rămîne un luptă
tor, un jucător de regularitate, 
care posedă și cîteva procedee 
tehnice spectaculoase. Ne-a 
mai plăcut atunci cind uita de 
faima adversarului și ne-a plă
cut mai ales pentru victoria sa 
de vineri, fără de care nu știm 
ce ne-am fi făcut.

începînd din setul al doilea, 
după ce primul și l-a adjude
cat comod, Jauffret a trebuit să 
se întrebuințeze serios pentru a 
reuși în final, după două ore și 
zece minute, să aducă egalarea 
pentru echipa sa pe tabelul ge
neral. Rezultatul este edificator 
în acest sens : 3—1 (6—2, 6—4, 
4—6, 6—4).

apoi au urmat doi prie- 
doi parteneri a nenumă- 

partide de dublu, de data 
față în față, pentru a decl-

de soarta echipelor : Năstase și 
Barthes.

Ilie, altul decît cel de vineri, 
ne-a apărut așa cum îl doream, 
arătindu-ne ceea ce așteptam 
de la el. Noi, cei de pe-acasă 
nu-1 mai văzusem cam de mul
tișor, dar ii păstram o anumită 
imagine. Cea de ieri s-a s'upra- 
pus perfect peste cea veche. A 
fost din nou Ilie tehnicianul, ta
lentatul, imprevizibilul și, de ce 
nu, omul ce știe să-și păstreze 
și simțul umorului, indiferent 
de greutatea partidei. Și a fost 
o partidă dificilă. Barthes, du
blul invins al acestei întilniri, 
este totuși un mare jucător ca
re a știut să dea replică cam
pionului nostru, de multe ori 
demonstrînd un excelent bagaj 
de cunoștințe tehnice. Dar Nâs- 
tase a fost NĂSTASE (cel cu 
majuscule) și cind treaba se

Campionatele mondiale

prezintă astiei • mal greu sa-1 
sțnulgă cineva vreo victorie.

S-au schimbat mingi lungi, 
mingi scurte, de sus, de jos, din 
dreapta, din stînga, s-a servit . 
tare, au fost de toate, dar. în 
primul rind, a fost un mare 
spectacol sportiv pentru care 
merită felicitări amîndoi parte
nerii, la sfirșitul căruia am avut 
și satisfacția unei duble victo
rii (Năstase — Barthes 3—0 
(6—2. 6—2, 6—3) și România — 
Franța 3—2.

Iar acum, fără nostalgii și 
sentimentalisme, la Veneția ! 
Panatta, Bertolucci și Barazzuti 
nu trebuie lăsați să-și piardă 
răbdarea. Mai sînt trei zile și 
cursa continuă.

Succes tricolorilor !
S. UNGUREANU 
Foto: GH. CUCU

universitare de fotbal
VICTORIE DE PRESTIGIU
A STDDENIțiLOR ROMÂNI

Ștafetă timișanâ
In aceste zile se desfășoară 

în județul Timiș, din iniția
tiva Comitetului județean 
U.T.C., ștafeta „30 de ani de 
împliniri pe meleaguri timi- 
șene“. Așa cum ne-a infor
mat tovarășul Ion Cădăreanu, 
secretar al comitetului jude
țean U.T.C., este vorba de 
un complex de acțiuni poli
tico-educative, cultural-artis
tice, turistice și de muncă 
voluntar patriotică.

Startul ștafetei a fost dat 
la 1 iulie, din 9 localități ale 
județului, pe tot atitea rute, 
urmînd ca pe fiecare traseu 
să se consemneze intr-un al
bum cele mal importante re
alizări obținute de tineri in 
cinstea celor două mari eve
nimente ale anului.

Sosirea ștafetelor va avea 
loc in ziua de 18 august cu 
care prilej se va organiza la 
Timișoara o amplă manifes
tare cultural-artisiică.

C. ȘERBAN

VOLEI
La Bruxelles a avut loc tra

gerea la sorți a partidelor din 
primul tur al competițiilor eu
ropene de volei inter-cluburl — 
ediția 1974—1975.

în „Cupa campionilor euro
peni", echipa masculină Dinamo 
București va susține primul joc 
cu învingătoarea meciului dintre 
campioanele Finlandei și R. F. 
Germania, iar echipa feminină 
Rapid București va întîlni pe 
învingătoarea partidei dintre 
formațiile Hapoel (Israel) și Val- 
dinia Florența (Italia).

în „Cupa Cupelor", la mascu
lin, echipa Explorări Baia Mare 
va susține un meci preliminar 
cu reprezentanta Greciei, ur
mînd, ca în caz de victorie, să 
întîlnească formația poloneză 
A.Z.S. Olzstyn. în aceeași com
petiție, la feminin, formația Di
namo București va întîlni pe 
cîștigătoarea partidei dintre e- 
chipele Galatasaray (Turcia) și 
V. B. Duschek (Austria).

„Publicul, remarcă France Pres- 
se, a asistat la un spectacol bun 
furnizat de două echipe solide'1.

Practicind un joc excelent — 
— selecționata universitară de 
fotbal a României a invins ca
tegoric echipa similară a Bulga
riei la un scor ce nu mai pune 
la îndoială superioritatea băieți
lor noștri. La sfîrșitul partidei, 
tabela de marcaj a nouiui sta
dion din orașul francez Nisa, 
inaugurat, chiar cu prilejul aces
tei competiții, consemna victoria 
fotbaliștilor români cu scorul de 
4—1. După o primă repriză, în 
care, aceeași tabelă de marcaj 
rămăsese imaculată. Pentru fi
nala campionatelor mondiale 
universitare de fotbal — reamin
tim că, dată fiind participarea 
de la ediție la ediție tot mai nu
meroasă a unor echipe din, Asia, 
Africa sau America Latină, ală
turi de cele europene, interesul 
crescind manifestat față de 
campionatele universitare de 
fotbal de forurile naționale stu
dențești din tot mai multe țări 
ale lumii, Federația internațio
nală a sportului universitar 
(F.I.S.U.) a hotărit să dea acest 
caracter și această denumire ofi
cială competiției — deci, pentru 
partida finală antrenorii Con
stantin Cernăianu și Ion Ionescu 
au aliniat următoarea formație: 
Jivan, Niculescu, Cazan, Păltini- 
șan, Tănăsescu, Chihaia, Mehe- 
dințu, Mulțescu, Dașcu, Ion 
Constantin și Petrescu (din min. 
75 : Lața). Miza deosebită a 
partidei a influențat, evident, 
desfășurarea jocului, studenții 
bulgari — echipa a fost alcătuită, 
după cum spuneam și în rela
tarea noastră de ieri, pe sche
letul cunoscutei formații Aka- 
demik Sofia, ce activează în 
prima ligă — epărîndu-și șan
sele, luptînd cu toată energia și 
uneori destul de dur, ceea ce a 
și dus spre sfîrșitul jocului la 
eliminarea a doi jucători ad- 
verși, pentru a stăvili atacul 
nostru și, firește, pentru a-și 
adjudeca victoria. Dar în repriza

secundă au trebuit să cedeze în 
fața atacului dezlănțuit al româ
nilor care, în cele din urmă, 
înscriind gol după gol și primind 
doar unul (în minutul 77 din 
penalty) au reușit să se desprin
dă de adversar și să se deta
șeze la o distanță greu de re
făcut. Din nou Ion Constantin se 
află în formă și înscrie de două 
ori( min. 51 și 56), golurile lui 
Mulțescu (min. 76) și Dașcu 
(min. 85) adăi’gîndu-ae la zes
trea echipei noastre. „Românii, 
subliniază comentatorul agenției 
France Presse, și-au dovedit su
perioritatea printr-o foarte bună 
circulație a balonului și printr-o 
mai mare rapiditate in execuție". 
Și astfel, depășind adversar 
după adversar, prestînd un joc 
mai bun de la o întîlnire la alta, 
selecționata universitară de fot
bal a României devine campioa
nă mondială, înscriindu-și pen
tru a doua oară numele pe lis
tele clștigătorilor competiției. Un 
succes îmbucurător, menit să 
răsplătească eforturile depuse, 
seriozitatea cu care studenții 
noștri s-au pregătit și au abor
dat actuala ediție. Prin excelen
ta lor comportare, fotbaliștii 
noștri au realizat o bună propa
gandă sportului universitar ro
mânesc, au contribuit efectiv la 
continua ridicare a prestigiului 
acestei atractive și importante 
manifestări, deschisă tuturor e- 
chipelor studențești din lume. 
Pentru toate acestea : FELICI
TĂRI, BĂIEȚI !

In jocul pentru locurile 3—4 
echipa țării gazdă a cedat sur
prinzător de ușor în fața forma
ției Luxemburgului : 1—0. Astfel 
că, In final, partea supe
rioară a clasamentului Campio
natelor mondiale universitare de 
fotbal arată astfel : 1. România) 
2. Bulgaria ; 3 Luxemburg; 4. 
Franța.

Lotul nostru este așteptat să 
sosească în Capitală, pe calea 
aerului, astăzi după amiază.București: Cel mai înalt bloc din fără. Cartierul Balta Albă—Titan 

Foto: Agerpres AL. DOBRE

Din marile cartiere bucureștene 1

Informații și înscrieri la filialele de turism de mai sus

— Valea Prahovei — Predeal — plecarea duminică la ora 6,55
— O zi și jumătate cu trenul la cabanele : Furnica, Piscul Cîi- 

nelui, Schiori, Sinaia.

— cart. Titan (rest. Miniș), București — Poiana Brașov
— cart. Berceni (b-dul Metalurgiei, centrala telefonică)

București — Curtea de Argeș

b. — cu trenul, o zi pe litoral, plecarea duminică La ora 0,50 
și 1,30 cu Înapoierea în aceeași zi.

n qo q/ *—
fi 1
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întreprinderea „23 AuGUST“-București
B-dul Muncii nr. 256, sector 3, tramvai* 23, 24, autobuz* 

79, 100, 119

ÎNCADREAZĂ
Turnători formatori 
Forjori 
Curățitori 
Lăcătuși _ 
Strungari 
Sudori electrici și autogeni 
Electricieni 
Macaragii

• Mecanici locomotive
Muncitori necalificați, pentru meseria de forjor și curăți- 

tor pentru sectorul cald, vîrsta 18 ani împliniți sau cu ar
mata făcută pînă la 45 ani. Studii minime 4 clase elemen
tare, primesc o retribuție de 1 326 lei lunar.

întreprinderea mai recrutează muncitori necalificați, pen
tru calificare cu participare în producție, în meseriile: 

Strungari: 7-8 clase
Sudori electrici și oxigaz: 7-8 clase 
Frezori: 7-8 clase.
Găuritori-filetatorî: 4-8 dat* 
Turnători-formatori: 4-8 clase

Condițiile de înscriere pentru calificare la forma cu parti
cipare în producție: se primesc tineri cu vîrsta 18—40 ani, 
exceptînd persoanele născute în 1954—1955 — retribuția 
— 1051 lei lunar, în timpul școlii (6—8 luni).

întreprinderea asigură cazare în cămin și masă contra 
cost.

Acte necesare:
— certificat de studii, certificat naștere, căsătorie, certi

ficat de naștere pentru copii — toate în copii nelegalizate 
și original

— două fotografii (tip legitimație)
— adeverință de vaccinări.
Informații suplimentare la Serviciul personal și pregă

tirea cadrelor, telefon: 43.04.40, interior 1856; 1704.

• Cond. auto
• Tractoriști
• Manevranfi 
o Acari
o Zidari
• Timplari
• Dulgheri
o Necalificați

întreprinderea de turism hoteluri și restaurante
București

vă invită să participați Ia excursii de o zi — o zi și jumătate 
organizate la sfîrșit de săptămină ’

•. — O zi cu autocarul — duminica
București — Poiana Brașov
București — Cheia
București — Rucăr — Bran — Brașov
București — Curtea de Argeș

înscrierile, reținerile de locuri și achitarea costului excursiilor 
de mai sus se fac la filialele de turism din bd. Nicolae Bălcescu 
nr. 35 și bd. Republicii nr. 68.

— cart. Drumul Taberei (cinema Favorit), București — Cheia 
cu plecarea la ora 6,30

— Piața Palatului R.S.R. (rest. Cina) București — C. Lung — 
Rucăr — Bran — Brașov

cu plecarea la ora 7,00
Costul excursiei se achită direct la autocar.



Să înceteze încălcarea suveranitățiiJ
„Scînteia tineretului"
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PROTESTE ALE
OPINIEI PUBLICE
HAVANA. — Intr-un mesaj 

adresat de președintele Republi
cii Cuba, Osvaldo Dorticos 
Torrado, președintelui legal al 
Ciprului, arhiepiscopul Maka
rios, sînt exprimate solidaritatea, 
simpatia și sprijinul deplin pe 
care guvernul cubanez le acordă 
poporului cipriot, în aceste mo- 
mentete deosebit de dramatice 
pe care le trăiește. Mesajul rea
firmă, totodată, hotărîrea gu
vernului cubanez de a-1 sprijini 
pe președintele Makarios „în tot 
ce va fi necesar pentru ca prin
cipiile independenței naționale 
și voinței populare să fie resta
bilite în Cipru".

cadrul unei conferințe de pre
să, la Ankara, că „încetarea fo
cului în Cipru este în prezent 
în vigoare".

Premierul Turciei a făcut a- 
pel la trupele Națiunilor Unite 
staționate în Cipru să prevină 
incidentele dintre ciprioții turci 
și cei greci, după încetarea fo
cului. El a arătat că, în confor
mitate cu prevederile rezoluției 
Consiliului de Securitate, mi
niștrii de externe ai Turciei, 
Greciei și Marii Britanii se vor 
întilni la Geneva, pentru a dis
cuta problema cipriotă. Ecevit a 
spus că în acest scop ministrul 
de externe turc, Turan Giîneș, 
va pleca marți la Geneva. Dar, 
a apreciat premierul turc, nu ar 
fi realist să se înceapă discu
țiile asupra unei soluții durabi
le în problema cipriotă, înain
te de normalizarea 
existente în Cipru.

ȘEDINȚA 
CONSILIULUI 

DE SECURITATE

La televiziunea elvețiană

Emisiune dedicată

situației

PRAGA. — Expunîndu-și luni ■ 
poziția în legătură cu situația 
din Cipru, guvernul R.S. Ceho
slovace a condamnat cu hotărî- 
re încercările din afară de a r 
chida independența Ciprului și 
și-a exprimat solidaritatea și 
sprijinul față de guvernul le
gal al președintelui Makarios 
și eforturile acestuia în direc
ția menținerii independenței și 
suveranității Republicii Cipru, 
a politicii sale de nealiniere.

Guvernul cehoslovac aprobă 
Rezoluția Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. din 20 iulie 
1974 și declară că este gata să 
contribuie în mod activ, pe 
măsura posibilităților sale, la 
grabnica înfăptuire a prevede
rilor acestei rezoluții — relatea
ză agenția C.T.K.

de radio 
instalate 

— captat
NICOSIA. — Postul 

Nicosia al autorităților 
după lovitura de stat 
la Beirut și Tel Aviv și reluat 
de agențiile Associated Press, 
Reuter și United Press Interna
tional — a transmis ordinul jun
tei militare către Garda Națio
nală privind încetarea focului în 
Cipru la 22 iulie, ora 14,00 GMT, 
în conformitate cu prevederile 
rezoluției Consiliului de Securi
tate al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE. — Cu o 
întîrziere de cîteva ore, pentru a 
permite delegațiilor țărilor mem
bre să continue consultările neo
ficiale, Consiliul de Securitate 
s-a întrunit luni după-amiază 
pentru a examina problema ci
priotă în lumina recentelor eve
nimente. După cum relatează din 
New York agenția France Pres
se, în cadrul ședinței a luat cu
vîntul secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, care a 
declarat, între altele, că efec
tivele actuale ale forțelor 
O.N.U. din Cipru sînt insufici
ente pentru îndeplinirea sarci
nilor ce le revin. El a anunțat 
că intenționează să ceară gu
vernelor care au trupe în com
ponența forțelor O.N.U. din Ci
pru suplimentarea acestor con
tingente.

președintelui
Nicolae Ceausescu,
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României contemporane
Televiziunea elvețiană a dedicat, duminică seara, o emi

siune a programelor sale prezentării personalității președin
telui Republicii Socialiste România, Nicolae 
realităților României contemporane.

Ceaușescu, și

REUNIUNE
TRIPARTITA
LA GENEVA

DECLARAȚIA
PREȘEDINTELUI

MAKARIOS

HELSINKI. — Primul minis
tru al Finlandei, Kalevi Sorsa, 
a declarat că „recentele eveni
mente din Cipru au fost urmări
te de guvernul finlandez cu o 
îngrijorare crescindă". El și-a 
exprimat, totodată, speranța că 
Consiliul de Securitate al O.N.U. 
va reuși să ajungă la o soluție 
care să garanteze pacea, precum 
și independența și inviolabilita
tea Ciprului. „Guvernul Finlan
dei acordă deplinul său sprijin 
politic acestor eforturi", a pre
cizat Kalevi Sorsa.

GENEVA 22. — Purtătorul de 
cuvînt al Oficiului O.N.U. din 
Geneva, citat de agenția Fran
ce Presse, a anunțat că misiu
nea permanentă a Marii Bri
tanii a informat oficial Națiu
nile Unite că reuniunea tripar
tită în problema Ciprului va 
începe miercuri după-amiază, 
la Palatul Națiunilor. După cum 
s-a anunțat, la conferința tri
partită de la Geneva vor parti
cipa miniștrii de externe ai 
Marii Britanii, Greciei și Tur
ciei — țări semnatare ale acor
durilor din 1960 privind statu
tul Ciprului.

ACCEPTAREA 
ÎNCETĂRII

SITUAȚIA 
DIN INSULĂ

WASHINGTON. — Președin
tele legal al Ciprului, arhie
piscopul Makarios, a sosit, luni la 
amiază, la Washington, unde 
urmează să aibă convorbiri cu 
secretarul de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, și cu membrii 
Comisiei pentru afaceri exter
ne a Senatului american, în le
gătură cu reglementarea crizei 
din Cipru.

La sosirea pe aeroportul din 
Washington, președintele Ma
karios a declarat că încetarea 
focului în Cipru, convenită pen
tru luni, 22 iulie, ora 14,00 
GMT, reprezintă o realizare 
importantă, dar aceasta consti
tuie „doar primul pas către re
întoarcerea la o situație nor
mală". „Acest pas, a adăugat 
Makarios, este numai începutul. 
Ceea ce este important, este ca 
rezoluția Consiliului de Secu
ritate să fie transpusă în viață, 
în întregime, de către toate 
părțile interesate".

Emisiunea evocă pe larg 
viața și activitatea conducă
torului partidului și statului 
nostru, pe fundalul mutații
lor înnoitoare cunoscute de 
societatea românească pe 
parcursul celor trei decenii 
care au trecut de la elibe
rarea țării. Emisiunea a de
butat, în acordurile Imnului 
de Stat al României, cu sec
vențe din activitatea desfă
șurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cadrul congre
selor și conferințelor națio
nale ale partidului, al altor 
reuniuni și consfătuiri ce au 
avut loc in acești ani la 
București, cu prilejul vizite
lor și al întilnirilor de lu
cru ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în diferitele jude
țe ale țării, precum și cu o- 
cazia călătoriilor efectuate 
de șeful statului român în 
numeroase țări ale lumii.

In cadrul emisiunii a fost 
prezentat un film biografic 
care evocă cele mai semni
ficative momente ale vieții 
și activității revoluționare 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în strînsă inter
dependență cu cele mai în
semnate momente ale evolu
ției politice, economice și 
sociale a României. Co
mentariul peliculei sublinia-

prim ordin și 
președintelui

ză rolul de 
contribuția 
României socialiste la elabo
rarea și realizarea politicii 
partidului și statului nostru 
în toate domeniile.

Emisiunea a cuprins, de 
asemenea, interviul acordat 
de președintele Nicolae 
Ceaușescu, pentru televiziu
nea elvețiană ziaristului Eric 
A. Peschler, la 27 aprilie a.c.

Programul a fost întregit 
de o sugestivă prezentare în 
imagini a României, sub 
aspectul dezvoltării sale is
torice din cele mai vechi 
timpuri și pină astăzi, spa
țiul cel mai mare fiind acor
dat realităților contempora
ne ale țării, dezvoltării sale 
economice și sociale.

Prezentînd publicului el
vețian emisiunea, periodicul 
„TV Radio Zeitung" a publi
cat, pe coperta întîi, o foto
grafie color din' România, 
iar în paginile sale, bogat 
ilustrate cu imagini din țara 
noastră, un material privitor 
la dezvoltarea societății 
românești de azi, care sub
liniază, de asemenea, apor
tul hotărîtor al președintelui 
Nicolae Ceaușescu la elabo
rarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a parti
dului și statului nostru.

FOCULUI
ATENA. — Guvernul Greciei 

a anunțat luni dimineața, în 
mod oficial, că a acceptat pro
punerea de încetare a focului în 
Cipru — informează agențiile 
France Presse și Reuter. Acor
dul urmează să intre în vigoare 
la ora 14,00 (G.M.T.).

ANKARA. — Primul ministru 
al Turciei, Bulent Ecevit, a 
declarat, luni după-amiază, în

NICOSIA. — Agențiile Fran
ce Presse, United Press Inter
national, Reuter și Associated 
Press relatează, din Nicosia, că 
la citeva ore după intrarea în 
vigoare a încetării focului, atît 
in capitala cipriotă, cit și in 
alte localități din insulă conti
nuau lupte sporadice între for
țele turcești și trupele 
militare care au preluat 
terea în această țară.

înaltul comisar britanic în Ci
pru, citat de agenția U.P.I., a 
declarat că, la ora 16,00 GMT, 
două ore după decretarea înce
tării focului, aceasta nu deve
nise efectivă în numeroase lo
calități.

juntei
pu-

Preocupări politice 
și economice in India
Timp de trei zile, la Delhi 

s-au desfășurat lucrările sesi
unii anuale a Comitetului pe 
întreaga Indie al partidului 
Congresul Național Indian 
(C.N.I.) de guvernămînt. Tema 
esențială a dezbaterilor din ca
drul acestei sesiuni a constitu- 
ît-o analiza situației economice 
și politice a țării pe baza unor 
rezoluții adoptate anterior de 
comitetul de lucru al partidu
lui. Participanții s-au pronun
țat în sprijinul recentului pro
gram guvernamental de măsuri 
excepționale în vederea com
baterii inflației, pentru utili
zarea mai rațională a resurselor 
naturale și sporirea producției 
în ramurile de bază ale econo
miei. Au fost adoptate reco
mandările vizînd întărirea efi
cienței activității organizațiilor 
C.N.I. pentru atragerea unui 
sprijin mai larg din partea di
verselor pături ale populației 
în vederea îndeplinirii măsuri
lor economice și politice preco
nizate de guvern.

în cuvîntul rostit la Incheie-

sesiunii, primul ministru 
la 

unității de acțiune a
rea
Indira Gandhi a făcut apel 
întărirea - ••
partidului în ce privește alege
rea priorităților și o mai mare 
fermitate în aplicarea, în pri
mul rînd de către cadrele de 
conducere, a măsurilor preco
nizate, în vederea creșterii 
producției agricole și industri
ale a țării, pentru depășirea di
ficultăților economice actuale, 
în prezent se impune utilizarea 
la maximum a capacităților e- 
xistente, intr-un deplin spirit 
de disciplină în diferitele sfere 
de activitate — a spus Indira 
Gandhi.

Participanții la sesiunea Co
mitetului pe întreaga Indie al 
C.N.I. au aprobat numirea, de 
către biroul grupului Parlamen
tar al partidului, a ministrului 
agriculturii, Fakhruddin Aii Ah
med, drept candidat al Congre
sului Național Indian la viitoa
rele alegeri pentru funcția de 
președinte al țării, care vor 
avea loc la 17 august anul a- 
cesta.

Festivitățile de la Varșovia
f J 2

VARȘOVIA 22 — Corespon
dentul Agerpres. Gh. Ciobanu, 
transmite : La 22 iulie, la Var
șovia a avut loc o paradă mili
tară, organizată cu prilejul ce
lei de-a 30-a aniversări a Re
nașterii Poloniei. In tribuna 
centrală s-au aflat conducerea 
de partid și de stat poloneză, 
în frunte cu E. Gierek, H. Ja
blonski și P. Jaroszewicz, vete
rani ai mișcării muncitorești și 
ai luptelor pentru eliberarea 
Poloniei. Erau prezenți, de a- 
semenea, șefii delegațiilor din 
țările socialiste, invitate să par
ticipe la manifestările prilejui
te de cea de-a 30-a aniversare. 
Printre oaspeți s-a aflat Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, vicepreședinte al Consi
liului Național al F.U.S., care 
conduce delegația Frontului U- 
n'ității Socialiste din România.

Parada a fost deschisă de co
loanele de infanterie în care se 
aflau militari și subunități din 
toate regiunile militare, precum 
și reprezentanți ai diferitelor 
școli militare. Au urmat forma
țiunile de aviație, parada fiind 
încheiată de trupele motorizate.

După parada militară a avut 
loc demonstrația tineretului, 
prin fața tribunelor trecînd 
peste 80 000 de tineri, partici
pant la reuniunea națională a 
tineretului polonez, care s-a 
desfășurat la Varșovia.

în aceeași zi, Comitetul Cen
tral al P.M.U.P., Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri au 
oferit o recepție. Au participat 
conducerea superioară de par
tid și de stat, reprezentanți al 
organizațiilor de masă, oameni 
de știință și cultură, ziariști. Au 
fost prezente delegațiile 
țările socialiste, invitate 1 
nifestări.

nifestările legate de cea de-a 
30-a aniversare a Zilei Renaște
rii Poloniei, a avut o întîlnire 
cu Stanislaw Ciosek, președin
tele Consiliului Central al Fe
derației Uniunilor Socialiste ale 
Tineretului Polonez. în timpul 
convorbirii, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească au fost examinate pro
bleme ale dezvoltării continue 
a relațiilor dintre Uniunea Ti
neretului Comunist din Româ
nia și Federația U.S.T.P., dintre 
tineretul din cele două țări.

Agenția de presă „Elibe
rarea" informează că Minis
terul de Externe al Guver
nului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de Sud a dat publicității co
municate oficiale, prin care 
se condamnă intensificarea 
actelor ostile împotriva re
giunilor eliberate. Documen
tele arată, intre altele, că 
avioane saigoneze au bom
bardat diferite puncte ale 
zonelor eliberate din pro
vinciile Quang Tri, Tav 
Ninh și Thua Thien, acțiuni 
care violează prevederile 
acordului de la Paris cu pri
vire la Vietnam.

Trestia de zahăr este 
încă intactă, iar griul 
a fost secerat. Verde, 
galben. Sint culorile 
cîmnului primăvara in 
Egiptul de sus. Pă- 
mintul se întinde în
tr-o parte si într-alta 
a Nilului, dar se iz
bește repede la răsă
rit și apus de nisipul 
deșertului oriental (a- 
rabic) și apusean (li
bian). Din această 
cauză suprafețele de 
terenuri agricole culti
vable sînt reduse în 
comparație cu întrea
ga suprafață a tării (6 
milioane de ha). Nici 
un petic de pămint 
arabil nu este neculti
vat. Se fac în Egipt e- 
forturi pentru folo
sirea cit mai raționa
lă a terenurilor agri
cole. O hotărire a A- 
dunării Poporului din 
Republica Arabă E- 
gipt interzice con
struirea de locuințe la 
periferiile capitalei pe 
terenurile cultivabile 
situate pe Valea Nilu
lui, acestea urmînd a 
fi amplasate în zone
le deșertice din apro
pierea marei metropo
le, cum ar fi pe șose
lele ce duc spre Ale
xandria, 
Suez, 
noastră 
gazdele 
Uniunii 
Socialist Arab 
făcut deseori referiri 
la preocupările deose
bite ale guvernului 
pentru valorificarea 
unor noi întinderi de 
deșert, prin redarea 
lor agriculturii, pentru 
sporirea producției a- 
gricole. Preocupările 
acestea sînt legate și 
de creșterea demogra
fică din ultimele două 
decenii. în 1952 popu
lația Egiptului număra 
21 milioane locuitori, 
iar în 
juns la 
cuitori. 
decenii 
rificate 
de feddani (un feddan. 
este egal cu 0,42 ha) 
în Valea Nouă, în pro
vincia Al Tahrir etc., 
datorită construirii ba
rajului de la Assuan 
si extinderea irigații
lor. Dar pentru a se 
satisface necesarul de 
cereale și alimente 
autoritățile egiptene 
continuă „acțiunea de 
deșertizare". După în
cheierea lucrărilor de 
amenajare a sistemu
lui Wadi Rayan din 
oaza Fayoum, apre-

ciat în Egipt drept cea 
mai mare realizare în 
domeniul irigațiilor și 
drenajului, în prezent 
se lucrează la reali
zarea unui alt proiect 
în regiunea Nilului 
superior pentru dre- 
narea a 300 000 de 
feddani. Gazdele bine
voitoare ne-au expli
cat că acest proiect — 
la realizarea căruia o

vacanțelor, cum a fost 
cea pentru amenajarea 
sistemului Wadi Ra
yan. Cu aportul tine
rilor și studenților o 
vastă depresiune si
tuată în regiunea de 
sud-vest a oazei Fa
youm a fost transfor
mată intr-un bazin in 
care s-au putut înma
gazina 550 000 metri 
cubi de apă de drenaj.

trai ale populației, 
cum ar fi scutirea de 
impozite a trei mili
oane de felahi ale că
ror păminturi nu de
pășesc trei feddani. în 
acest context, am re
ținut faptul că 35 000 
de familii de felahi 
fără pămint au bene
ficiat de reforma a- 
grară. Toate satele e- 
giptene au fost în-

■ din 
la ma-

★
Tovarășul Ion Traian 

nescu, prim-secretar al 
U.T.C.. ministru pentru 
mele tineretului, membru 
delegației Frontului Unității 
Socialiste care participă la ma-

Ștefă- 
C.C. al 
proble- 

al
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• KIM IR SEN, secretarul ge
neral al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, a primit, la Phe
nian, delegația Partidului Socia
list din Chile, condusă de secre
tarul general al C.C. al P.S. din 
Chile, Carlos Altamirano, trans
mite agenția A.C.T.C.

Potrivit datelor publicate de 
Direcția centrală de statistică 
din Norvegia, deficitul comercial 
al țării a atins, în prezent, 6 013 
milioane coroane.

avut loc, anul trecut, 810 
la care au participat 
440 000 de muncitori.

greve 
peste

„Țara Nilului 
albastru"

Astăzi este sărbătoarea națională a Etiopiei — ziua de 
naștere a împăratului Haile Selassie I.

Etiopia, „țara Nilului albastru", denumită astfel după așe
zarea sa geografică, este unul din cele mai mari state din 
Africa, ocupind un teritoriu de 1.222.900 kmp, pe care trăiesc 
peste 23 milioane de locuitori. Țară străveche, despre care 
vorbesc în scrierile lor Homer și Herodot, Etiopia este sin
gurul stat african care și-a păstrat continuitatea și indepen
dența timp de aproape trei milenii. încercările celor care, 
de-a lungul secolelor, și-au propus să cucerească această 
fortăreață naturală cu piscuri înalte și podișuri întinse s-au 
izbit de voința de libertate a poporului etiopian.

în prezent Etiopia este preocupată de problemele dezvol
tării economiei și culturii. Se depun eforturi pentru înfăp
tuirea programului de dezvoltare întocmit pe o perioadă de 
20 de ani, program ce prevede, în principal, sporirea și di
versificarea producției agricole, construirea unor importante

Fayoum și 
In călătoria 

prin Egipt, 
— activiști ai 

Tineretului 
au

prezent a a- 
36 milioane lo- 
în aceste două 
au fost valo- 
peste 900 000

Pămînturi smulse
desertului

contribuție importan
tă o aduce și tineretul 
egiptean — face parte 
dintr-un program am
plu și de lungă du
rată al guvernului de 
la Cairo. Se prevede 
în final drenarea a 
șapte milioane de fed
dani.

în realizarea acestor 
obiective ale econo
miei egiptene sînt mo
bilizate toate energii
le. La Universitatea 
din Cairo ni s-a vor
bit despre contribuția 
studenților 
acțiune, și 
ganizarea 
de muncă

în această 
anume or- 
de tabere 
in timpul

Ca urmare vor putea 
fi irigate 200 000 de 
feddani.

în următorii cinci 
ani — precizau inter
locutorii noștri — în 
R. A. Egipt se va a- 
corda o atenție deose
bită extinderii supra
fețelor irigate, prin 
construirea a 29 noi 
stații de drenare, ceea 
ce va ridica la 80 nu
mărul acestora con
struite din 1952 si 
pînă în prezent.

Concomitent, gu
vernul preconizează o 
serie de măsuri pen
tru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă si

zestrate cu școli, iar 
cămătarii înlăturați 
gratie creditelor acor
date de stat.

In același timp, e- 
forturi însemnate se 
fao pentru extinderea 
mecanizării agricultu
rii. Aceste măsuri lua
te în Egipt după re
voluția din 1952 au 
produs schimbări sub
stanțiale in 
Iahilor. Ele 
totodată, la 
potențialului 
al Egiptului 
bunătățirea condițiilor 
de trai ale populației.

viata fe- 
au dus, 
întărirea 
economic 

și la îm-

GrH. SPRINȚEROIU

Conferința pentru securitate
și cooperare în Europa

NEGOCIERI PRIVIND MĂSURI
FACĂ EFECTIVĂ NERECURGEREA LA FORȚĂ Șl 

LA AMENINȚAREA CU FORȚA

DESTINATE SĂ

Participanții la Conferința pentru securitate și cooperare in 
Europa de la .Geneva au continuat negocierile susținute 

i de măsuri destinate să facă 
amenințarea cu forța.

pra propunerilor românești 
tivă nerecurgerea la forță și Ia

Recunoscînd importanța adop
tării unui complex de măsuri în 
mai multe domenii ale relațiilor 
dintre state — politic, militar, 
economic, cultural — care să 
creeze un climat de securitate 
și să excludă folosirea forței pe 
continentul european, delegații
le participante și-au exprimat 
acordul cu privire la ideile pro
puse de delegația României pri
vind respectarea efectivă și con-

asu- 
efec-

• MINIȘTRII petrolului ai 
statelor membre ale O.P.A.E.P. 
(Organizația țărilor arabe expor
tatoare de petrol) vor semna la 
jumătatea lunii septembrie, la 
Viena, un acord privind înfiin
țarea unei societăți arabe de in
vestiții în domeniul petrolului. 
Această societate va fi însărci
nată cu executarea unor proiecte 
în domeniul industriei petroliere 
sau petrochimice, in diferite 
state arabe.

• în R.P. UNGARĂ se află 
în construcție 60 de mari obiec
tive industriale prevăzute de 
planul economic pe anul în 
curs. Printre ele se numără 
centrala termoelectrică Tisa, 
uzina de prelucrare a gazelor 
din Szeged și altele. Se apropie 
de sfîrșit construcția rafinăriei 
de petrol de pe Dunăre, combi
natului chimic P.C.Z. și combi
natului chimic Tisa.

• LA RUSE a avut loc o 
întîlnire între ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini grele din România, loan 
Avram, și ministrul construc
țiilor de mașini și metalurgiei 
din Bulgaria, Toncio Ciaki- 
rov, in cadrul căreia a fost 
analizat stadiul colaborării 
tehnico-științifice și econo
mice dintre cele două mi
nistere și au fost adoptate 
măsuri pentru îndeplinirea 
hotărîrilor luate în cursul re
centelor convorbiri dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov.

La intilnire a fost prezent 
și ambasadorul român la So
fia, Trofin Simedrea.

• DEFICITUL balanței co
merciale a Norvegiei, în primele 
șase luni ale acestui an, a fost 
de aproape două ori mai mare 
in comparație cu aceeași perioa
dă a anului

• ÎN STATUL New York 
existau, în luna mai, peste 453 
mii de șomeri. în acest stat, ni
velul șomajului reprezintă 7 la 
sută din forța de muncă. In ora
șul Buffalo, al doilea centru in
dustrial ca mărime al statului, 
existau în luna mai, 50 000 șo
meri. adică 8,5 la sută din totalul 
forței de muncă.

trecut.
• POTRIVIT unor date comu

nicate de sindicate, în Spania au

• COMPANIA generală 
teană a petrolului (E.G.P.C.j 
semnat, duminică, cîteva 
duri cu
„Mobil Oil", „Ămoco" și „Union 
Oil of California", privind con
cesionarea unor teritorii subma
rine pentru explorări petrolie
re, informează agenția M.E.N.

Acordul cu compania „Mobil 
Oil“ îi oferă acesteia un teri
toriu pentru prospecțiuni sub
acvatice avînd o întindere de 
2 350 kilometri pătrați, la sud de 
Hurghada, în Marea Roșie. In 
perioada de opt ani prevăzută 
de acord, Egiptul va primi în 
schimb investiții în valoare de 
21,5 milioane dolari. Pe de altă 
parte, E.G.P.C. va primi 80 la 
sută din producția de petrol sau 
gaze naturale. Acordul prevede, 
de asemenea, că Egiptul va be
neficia de plata unor redevențe 
in valoare de 29 milioane do
lari, precum și de „drepturile 
de semnătură", totalizînd 14,5 
milioane dolari, care trebuie 
plătiți în 30 de zile de la sem
narea acordului.

Acordul cu „Amoco Oil" pre
vede explorarea unei zone de 
100 kilometri pătrați la sud de 
Ras Ghareb, în Golful Suez.

egip- 
a 

acor- 
companiile americane

obiective economice, extinderea bazei energetice a tării, ri
dicarea nivelului de trai al populației. Harta Etiopiei s-a 
îmbogățit in ultimii ani cu o serie de obiective industriale de 
primă însemnătate, printre care rafinăria de petrol de Ia 
Asmara și fabrica de ciment de la Massawa. Orașul Assab a 
devenit unul din centrele industriale importante ale tării, 
dispunînd de un port modern și o rafinărie. Totodată. în 
Etiopia se desfășoară o amplă acțiune de explorare a bogă
țiilor subsolului. Anul trecut au fost descoperite mari rezerve 
de gaz natural în deșertul Ogaden. Pe fluviul Aonache sînt 
in curs de realizare mai multe baraje care vor putea asigura, 
in stadiul final, irigarea a 200 000 de ha, impulsionind in acest 
fel producția agricolă. Prin lărgirea rețelei de irigații se ur
mărește integrarea a noi suprafețe în circuitul agricol al țării 
și extinderea plantațiilor de bumbac și cafea.

Pe plan extern. Etiopia promovează o politică de întărire 
a solidarității africane in lupta pentru lichidarea colonialis
mului, a discriminării rasiale pe continent. De asemenea, 
Etiopia militează pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare cu celelalte state ale lumii.

întemeiate pe vechi tradiții de prietenie și solidaritate, re
lațiile stabilite intre România și Etiopia cunosc o continuă 
dezvoltare. Contactele directe la nivelul factorilor de condu
cere ai celor două state, acțiunile de cooperare stabilite în 
decursul ultimilor ani au contribuit la o mai bună cunoaștere 
reciprocă, la întărirea colaborării reciproc avantajoase spre 
binele popoarelor român și etiopian, al cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

R. ȚEPEȘ

Un pas pe calea in- 
stituționalizârii puterii 
de stat populare în 

Cuba

Co
in 

din

Frin constituirea Adunării 
provinciale și alegerea 
mitetului său executiv, 
provincia Matanzas — 
partea de vest a Cubei
s-a încheiat, la 21 iulie, pro
cesul de instalare oficială a 
organelor puterii populare 
desemnate cu prilejul alege
rilor de la 30 iunie — infor
mează agenția Frensa Latina.

Organizarea alegerii re
prezentanților în organele 
locale ale puterii popu
lare din provincia Ma
tanzas — provincie-pilot că
reia i s-a încredințat această 
sarcină de către conducerea 
de partid și de stat a țării 
— constituie o expresie a 
preocupării Partidului Comu
nist din Cuba și a Guvernu
lui Revoluționar de a asigu
ra condițiile necesare pentru 
atragerea maselor la condu
cerea efectivă a treburilor 
statului, fiind considerate, 
totodată, ca un prim pas 
important pe calea instituțio- 
nalizării puterii de stat popu
lare în Cuba.

sacrarea în noi forme a i 
gației de a nu se recurge 
folosirea forței, la orice mani
festări de forță împotriva altor 
state, depunerea de eforturi 
pentru reglementarea tuturor 
diferendelor prin mijloace paș
nice, ca și pentru realizarea 
dezarmării. Participanții au con
venit să dea expresie, în docu
mentul conferinței, propunerii 
românești privind abținerea de 
la orice acte de constrîngere e- 
conomică îndreptate împotriva 
exercitării de către alt stat a 
drepturilor inerente suveranită
ții. Numeroși reprezentanți au 
arătat că asemenea acte sînt 
de natură să creeze stări de 
tensiune și conflict, să aducă 
atingere gravă independenței și 
dezvoltării libere a statelor par
ticipante, să pericliteze securi
tatea și cooperarea în Europa.

obli- 
: la

Lucrările Consiliului Na
țional al Partidului Demo- 
crat-Creștin din Italia s-au 
încheiat duminică, seara tîr- 
ziu, prin votul asupra unui 
document care aprobă ac
tuala politică guvernamenta
lă și acordă sprijin secreta
rului general al partidului, 
Amintore Fanfani.

Inițiate joia trecută, dezba
terile consiliului au marcat 
însă disensiuni între diferi
tele curente ale democrat- 
creștinilor ; un puternic cu
rent de stînga a revendicat o 
serie de modificări în struc
tura partidului, reclamînd in 
același timp schimbarea liniei 
politice. Acest curent apre
ciază că liderii democrat- 
creștinl nu dau dovadă de 
suficientă inițiativă în actua
la situație economică din 
țară.

Observatorii de la Roma 
sînt de părere că, dacă pen
tru moment nu s-a produs o 
dezbinare manifestă, iar a- 
probarea documentului final 
echivalează cu sprijinirea 
conducerii P.D.C. și cu în
crederea în guvern, acest lu
cru nu s-ar datora decît do
rinței democrat-creștinilor 
de a nu declanșa acum o 
criză în sînul partidului. 
Stînga democrat-creștiriă re
prezintă însă 30 la sută din 
voturi, ceea ce are semnifi
cația că dezbaterea de fond 
rămîne deschisă.

O nouă reuniune a Consi
liului Național al P.D.C. a 
fost convocată pentru luna 
octombrie.

Lucrările Comitetului economic
al ECOSOC

PE AGENDĂ : IMPLICAȚIILE ACTIVITĂȚILOR 
SOCIETĂȚILOR MULTINAȚIONALE ASUPRA 

RELAȚIILOR ECONOMICE INTERNAȚIONALE
în ultimele zile, Comite

tul Economic al E.C.O.S.O.C. 
a dezbătut implicațiile acti
vităților societăților multina
ționale asupra dezvoltării și 
relațiilor economice interna
ționale, problemă care a sus
citat un viu interes în rindul 
delegațiilor participante.

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor, delegatul

Pentru intensificarea cooperării 
pe continentul latino - american

într-o declarație de 
presă făcută înaintea 
plecării sale spre 
Brasilia — următoa
rea etapă în cadrul 
turneului pe care îl 
întreprinde prin cî
teva capitale latino- 
americane —, pre
ședintele Mexicului, 
Luis Echeverria, a 
subliniat comunita
tea punctelor de ve
dere evidențiate de 
convorbirile purta
te, la Buenos Aires, 
în legătură cu diver
se probleme din do-

meniile vieții politi
ce, economice și so
ciale. El s-a pronun
țat, de asemenea, 
pentru extinderea 
cooperării cu statele 
membre ale Pactului 
Andin și pentru in
tensificarea schim
burilor economice și 
comerciale la nivelul 
întregii Americi La
tine.

Șeful statului me
xican s-a referit la 
necesitatea creării 
unei noi organizații 
a țărilor americane,
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român Ion

Care să 
realități, 
sediu permanent să 
nu mai fie plasat la 
Washington, ca în 
cazul O.S.A. Pre
ședintele Echeverria 
a remarcat ca un 
fapt deosebit de po
zitiv realizarea de 
relații economice în
tre Cuba și tot mai 
multe țări latino- 
americane și s-a de
clarat adeptul unei 
reglementări a aces
tui gen de raporturi 
între toate statele de 
pe acest continent.

plece de la 
și al cărei

Barac, după ce a făcut o anali
ză a raportului elaborat de un 
grup de experți internaționali, 
a subliniat preocuparea pe care 
numeroase țări in curs de dez
voltare au manifestat-o față de 
implicațiile negative pe care 
le-au avut asupra lor activită
țile acestor societăți, reliefînd, 
totodată, necesitatea ca, pe plan 
internațional, O.N.U. să acorde 
o atenție sporită măsurilor de 
ordin practic de natură să pro
tejeze interesele economice șl 
politice vitale ale țărilor în curs 
de dezvoltare pe teritoriul că
rora acționează asemenea so
cietăți.

Referindu-se la propunerea 
grupului de experți, de creare 
în cadrul O.N.U. a unei comisii 
pentru societățile multinaționa
le, reprezentantul țării noastre 
a apreciat că acest organism ar 
trebui să aibă un caracter inter- 
guvernamental, constituit pe o 
bază geografică cît mai largă și 
echitabilă, spre a fi în măsură 
să țină seama cit mai complet 
de interesele specifice ale diver
selor țări membre ale O.N.U.
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