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VIZITA ÎN ROMÂNIA

A ȘAHINȘAHULUI IRANULUI, 
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

Incepind de vineri, la invi- 
lafia președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te Romania, N’icolac Ceaușes
cu, și a sofiei sale, Elena 
Ceaușescu. sini oaspeți ai tă
rii noastre Majestățile Lor 
Imperiale Mohammad Re:a 
Pahlavi Aryamehr, Șahinșahul 
Iranului, și împărăteasa Fa
rah.

Sosirea in România a Șa
hinșahului Iranului, la numai 
citeva luni de la vizita oficia
lă in Iran a șefului statului 
român, este un eveniment ce 
se înscrie in cadrul contac
telor directe la nivel înalt ce 
s-au statornicit intre cele doua 
(ari in spiritul dorinței comune 
a statelor și popoarelor român 
și iranian de a se cunoaște 
mai bine, de a colabora și 
coopera constructiv în spiri
tul înțelegerii și respectului 
reciproc, al întăririi păcii în 
lume.

Ceremonia primirii înalților 
oaspeți arc loc la Aeroportul 
internațional București— Oto- 
peni. Drapelele de stal ale 
României și Iranului sint ar
borate pe fațada impunătoru
lui edificiu al aerogării, dea
supra salonului de onoare do
minat de portretele președin
telui Consiliului de Stal și 
Șahinșahului. Sint înscrise in 
limbile română și iraniană u- 
rările : „Bun venit în România 
Șahinșahului Aryamehr și îm
părătesei Iranului", „Trăiască 
prietenia dintre poporul ro
mân și poporul iranian 1°.

La ora 15,00, aeronava, la 
bordul căreia călătoresc inal- 
ții oaspeți, își face apariția 
deasupra aerodromului■. o es
cortă de onoare a forțelor ae

Majestățile Lor Imperiale. 
Șahinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pa lila vi Aryamehr, și îm
părăteasa Farah, au făcut in 
cursul serii o vizită protoco
lară la Palatul Consiliului de 
Stat. președintelui Nicolae 
Ceaușescu și soției sale, Elena 
Ceaușescu.

In onoarea Majestăților Lor 
Imperiale, Șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, și împărăteasa Farah, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu și soția. 
Elena Ceaușescu, au oferit un 
dineu oficial in salonul de 
marmură al Palatului Consiliu
lui de Stat. 

riene române i-a însoțit de la 
intrarea in țară.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, cu 
sofia, Elena Ceaușescu, vin in 
intimpinarea Maiestăților Lor 
Imperiale. La coborirea din 
avion. Maiestățile Lor Imperia
le sint salutate cu cordialita
te. Cei doi șeii de stal iși 
string cu căldură miinile.

Președintele Consiliului de 
Slat, Nicolae Ceaușescu, pre
zintă înalților oaspeți pe Emil 
Bodnaraș. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat. Ilie Ver
del, prim-vicepreședinle al 
Consiliului de Miniștri, Geor
ge Maco\ eseu. prim-adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne.

Șahinșahul Iranului prezintă 
la riadul său șefului statului 
român și soției sale pe Ardes
hir Zahedi. ministrul afaceri
lor externe, și pe celelalte 
persoane oficiale care îl în
soțesc în vizita oficială în 
țara noastră.

Maiestatea Sa Imperială 
primește raportul comandan
tului gărzii de onoare. Răsu
nă Imnurile dc Stat ale Iranu
lui și României; in acest 
timp, in onoarea înalților oas
peți. se trag 21 de salve de 
artileriei. împreună cu preșe
dintele Consiliului de Stat. 
Nicolae Ceaușescu, Șahinșahul 
Mohammad Reza Pahlavi Ar
yamehr salută drapelul de stat 
al României, după care cei 
doi șefi de slat trec în revis
tă garda dc onoare.

în timpul ceremoniei. Șahin
șahul Iranului salută pe mili
tarii gărzii care prezintă ono
rul.

Vizită protocolară
înaltul oaspete, a fost însoțit 

de Ardeshir Zahedi, ministrul 
afacerilor externe, Malektadj 
Alam, doamnă de onoare a Ma- 
jestății Sale împărăteasa Ira
nului, ambasadorul Iranului la 
București. Soltan Sanandaji, cu 
soția.

Dineu oficial
Au luat parte Ion Gheorghe 

Maurer, Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pa
nă. Gheorghe Rădulescu, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Ma
nea Mănescu, Dumitru Popa, 
Leonte Răutu, Vasile Vilcu, Io
sif Banc, Ion Ioniță, cu soțiile 
lor, vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri, membri ai Con
siliului de Stat și ai Guver

In continuare, Șahinșahului 
Iranului îi sint prezentați șe
fii misiunilor diplomatice a- 
creditați la București, al căror 
mare număr relevă largile le
gături și prestigiul de care se 
bucură România in lume.

Sint prezentate, de aseme
nea. personalitățile oficiale 
române aflate la aeroport, 
membri ai Consiliului de Slat, 
ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organiza
ții obștești, generali și ofițeri 
superiori.

Sint dc față ambasadorul 
Iranului în Republica Socia
listă România, Sollan Hossein 
Sanandaji. precum și membri 
ai ambdsadei.

Ceremonia sosirii înalților 
oaspeți se încheie cu delila- 
rea gărzii de onoare.

Un grup de copii vin în 
intimpinarea Șahinșahului Ira
nului. președintelui Consiliu
lui de Stat, soțiilor lor și le 
oferă gingașe buchete de flori. 
Bucureștenii ailați pe larga te
rasă a aeroportului aplaudă și 
salută cu simpatie pe înalții 
oaspeți.

Aceleași sentimente de sti
mă și prietenie față de po
porul iranian, față de eforturi
le pe care acesta le face pen
tru progresul său, se manifes
tă de-a lungul traseului pe 
care îl străbat într-o mașină 

. deschisă, escortată de moto- 
cicliști, cei doi șefi de state. 
Ei răspund cu cordialitate 
miilor de cetățeni, care, pe 
întregul parcurs, pînă in Ca
pitală și pe străzile Bucureș- 
țiului, au ținut să salute pe 
președintele Consiliului de 
Stal, Nicolae Ceaușescu, și pe 
oaspetele său, Șahinșahul Mo

O gardă militară a prezentat 
onorul Majestăților Lor Impe
riale.

La întîlnire au participat Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Emil 
Bodnaraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședintc al Consiliu

nului, membrii suitei române a- 
tașate pe lingă Majestățile Lor 
Imperiale, conducători de insti
tuții centrale.

Au luat parte, de asemenea, 
ministrul afacerilor externe al 
Iranului, Ardeshir Zahedi, și 
persoanele oficiale care îl în
soțesc pe Șahinșahul Iranului 
în vizita pe care o întreprinde 
în țara noastră. 

hammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr. In uralele mulțimii, in 
gesturile de prietenie, sc lace 
simțită calda ospitalitate a 
poporului român, interesul 
manifestat de opinia publică 
din țara noastră față de 
vizita Șahinșahului Iranu
lui și a celorlalți oas
peți, vizită pe care o a- 
preciază ca o nouă contribu
ție la dezvoltarea in multiple 
planuri a relațiilor dintre Ro
mânia și Iran, la extinderea 
cooperării între cele două 
state, eveniment încadrindu-se 
în preocuparea constantă a 
României și Iranului de a-și 
aduce contribuția la îmbună
tățirea climatului internațio
nal, la rezolvarea probleme
lor lumii contemporane, in 
spiritul respectului suverani
tății și independenței naționa
le, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile inter
ne. avantajului reciproc.

Acestui țel îi sint consacra
te convorbirile care urmează 
să aibă loc între cei doi șefi 
de stal.

Cu prilejul vizitelor pe care 
Ie vor face în București, la 
Craiovd și pe litoralul Mării 
Negre, înalții oaspeți vor cu
noaște noile realizări ale țării 
noastre, progresele remarca
bile înregistrate de România 
pe lărim economic și social- 
cultural.

Poporul nostru a urat înalți
lor oaspeți încă din primele 
clipe ale prezenței lor pe pă
mântul ospitalier al României 
socialiste un sincer și călduros 
„Bine a/i venii!".

Adrian IONESCU
Mircea IONESCU .

lui de Miniștri, George Maco- 
vescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, Pavel 
Șilard, ambasadorul României 
la Teheran, împreună cu so
țiile lor.

Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

înainte de începerea dineu
lui au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două țări.

In timpul dineului, președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu și Șahinșahul Iranu
lui, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, au rostit toasturi.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

(Agerpres)

Cu planul semestrial îndeplinit

MINA LUPENI

I 
I 
I 
I

Intr-o convorbire telefoni- 
Ică avută cu colaboratorul 

nostru iov. Alexandru Lasz- 
Ilo, șeful serviciului planifica

re și analize economice al I minei Lupeni, ne-a parvenit 
știrea că harnicul colectiv de 
muncă al celei mai mari ex- 

Iploatări miniere din bazin 
a îndeplinit, ieri în schimbul 

III, sarcinile de plan pe se
mestrul I. Incepînd cu ziua dc I muncă de azi cu 2 500—3 000 
tone cărbune deja extrase 
din abataje peste planul se- 

I mestrial, harnicii mineri, in-
I gineri și tehnicieni ai Lu-
I peniului își prelimină să dea

s $

Inaugurarea Centrului 
de informare al O.N.U.

de la București
la amiază a avut loc in Capitală festivitatea 
Centrului de informare al O.N.U., care, după

Vineri 
inaugurării 
cum s-a mai anunțat, este deschis în urma acordului inter
venit între guvernul român și O.N.U.

La festivitate au luat parte Maria Groza, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, personalități ale vieții cultural-științifice, zia
riști, precum și experți O.N.U.

Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic.

i
N

i
I

pinu la încheierea lunii iunie, . 
peste planul semestrial, circa I 
21 000—22 000 lone cărbune 1 
ceea ce reprezintă mai mult I 
de jumătate din angajamentul I 
anual majorat. 1

Meritorii pentru mina Lu- | 
peni șint și alte aspecte ale < 
eficienței economice a acti- | 
vității sale pe cele 5 luni în
cheiate : depășirea cu 37 kg i 
cărbune/post a nivelului pro- | 
ductivilății muncii planificat ■ 
pe exploatare, realizarea de | 
economii la prețul de cost în I 
valoare de 2 228 000 lei și I 
beneficii de 13 811000 lei. I

I

! i

I

VIZITEI PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 

10» GHEORGHE MAURER, 
I» R. E. A GERMANIEI

MUNCHEN 26. — Trimișii 
speciali Agerpres, Mircea Moar- 
căș și Constantin Varvara trans
mit : Programul vizitei primu
lui ministru român. Ion Gheor
ghe Maurer, in Republica Fe
derală a Germanici a prevăzut 
pentru dimineața de vineri o 
vizită la Societatea „Max 
Planele11 din- Miinchen, for ști
ințific de reputație internațio
nală, considerat aici ca fiind, 
de fapt. Academia de științe a 
R.F.G. Prin cele 54 de insti
tute ale sale, Societatoa „Max 
Planck" își propune să explo
reze direcțiile noi în cerceta
rea științifică, să organizeze și 
să finanțeze cercetarea funda
mentală și aplicativă care de
pășește posibilitățile materiale 
ale învățămîntuluî superior și, 
în acest scop, să concentreze 
potențialul științific al țării in 
marile institute, dotate cu mij
loace moderne-.de cercetare.

In sala de consiliu a Socie
tății, premierul Ion Gheorghe 
Maurer a fost salutat de preșe
dintele societății „Max Planck", 
prof. dr. Adolf Butenandt, Lau
reat al premiului Nobel, doc
tor Honoris Causa al nume
roase instituții academice vest- 
germane și străine, între care 
și al Academiei de științe me
dicale din București.

Erau prezenți numeroși sa- 
vanți vest-germani : prof. dr. 
Werner Heisenberg, Laureat al 
Premiului Nobel, director al 
Institutului de fizică și astro- 
fizică. prof. dr. Konrad Lo
renz, director al Institutului de 
fiziologic normală, prof. dr. 
Eugen Ulmer, director al Insti
tutului internațional pentru pa
tente, succesiuni și drept al 
concurenței, prof. Carl Frie
drich Freicher von Weiszsac- 
ker, șeful catedrei dc fiziolo
gie a Universității din Miin- 
uhen, prof. dr. Robert Sauer, 
președintele Academiei de ști
ințe din Bavaria, prof. dr. Rei
mer Lust, directorul Institutu
lui pentru fizică extraterestră, 
prof. dr. Wolfgang Kunkel, șe
ful catedrei de drept roman al 
Universității din Miinchen, pro
fesor doctor Honoris Causa 
Friedrich Schneider, secretar 
general al Societății „Max 
Planck".

In cuvîntul de salut, preșe
dintele Societății „Max Planck" 
s-a referit pe larg la activita
tea Societății, scoțînd în evi
dență, printre altele, contactele 
statornicite între oamenii de 
știință vest-germani și oamenii 
de știință din România și re
zultatele concrete obținute în 
cadrul acestei colaborări.

Intr-o ambianță cordială, a 
avut loc o discuție despre con
tribuția savanților la ampla o- 
peră de stăpînire a naturii de 
către om, despre rolul știin
ței ca principal factor de pro
gres în epoca contemporană, 
despre posibilitățile de intensi
ficare a colaborării între oa
menii dc știință din cele două 
țări.

Intr-o declarație făcută tri
mișilor speciali Agerpres, sa
vantul Werner Heisenberg a 
spus printre altele : „Țin să-mi 
exprim și prin intermediul dv. 
deplina satisfacție față de pre
zența președintelui Consiliului 
de Miniștri al României în mij
locul nostru, al oamenilor dc 
știință din R.F.G, Sîntem ono
rați de această vizită. în care 
vedem o expresie a bunelor re
lații existente intre oamenii de 
știință ai celor două țări și dez
voltarea în continuare a acestor 
relații, in interesul comun. Ști
ința. astăzi mai mult ca ori- 
cînd, trebuie să-și îndeplinească 
adevărata sa misiune de a dă
rui oamenilor de pretutindeni 
ceea ce ei așteaptă și ceea ce 
li se cuvine: o viață mai bu
nă, mai prosperă, intr-un cli
mat creator, dr înțelegere și 
pace.

Tot in cursul dimineții, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri a acordat un interviu te
leviziunii vest-germane, în care 
a evocat stadiul relațiilor din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Federală a 
Germaniei, precum și existența 
unor posibilități de dezvoltare 
a raporturilor de cooperare 
dintre cele două țări, in in
teres mutual. Punctul de ve
dere al României — a arătat 
președintele Consiliului de Mi
niștri fon Gheorghe Maurer — 
este că dezvoltarea relațiilor 
între state cu orînduiri se-inie 
diferite constituie un factor c- 
sențial de pace, cooperare și 
colaborare, menit să ducă la 
așezarea vieții internaționale pe 
temelii solide și pașnice.

©

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ton Gheorghe Maurer, 
s-a înapoiat vineri după-a miază 
în Capitală din vizita oficială 
făcută in Republica Federală 
a Germaniei la invitația can
celarului federal Willy Brandt?.

In vizita sa președintele Con
siliului de Miniștri a fost în
soțit de Cornel Burtică, minis
trul comerțului exterior. Nico
lae Agachi, ministrul industriei 
metalurgice. Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe. Constantin Oancea, 
ambasadorul României la Bonn, 
de alte persoane oficiale, de 
consilieri și experți.

La sosire, pe aeroportul Bă
noasa. președintele Consiliului 
de Miniștri a fost salutat de to
varășii Gheorghe Rădulescu, 
Ilie Verdeț. Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Iosif Banc. Mi
hai Marinescu, Ton Pățan, de 
miniștri.

Au fost de față Franz Drut- 
schmann, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Republicii 
Federale a Germaniei la Bu
curești, și membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)

Pentru concentrarea ARTERA PRINCIPALA - lN TOIUL EXECUȚIEI
producției

Brigada condusă de Ilie 
Graure, de la E. M. Petrila, 
execută în momentul de fată 
o lucrare specială: cuplarea 
suitorului colector cu direc
ționala din culcușul stratu
lui ", blocul 0, orizontul 
XIV. Ca o consecință a aces-

Un gest
Studenții Institutului de 

mine au hotărit să ofere e- 
levilor «le căror familii au 
suferit din cauza Inundații
lor un număr de 20 de locuri

A

In tabără, 
la Năvodari

Duminică dimineața primul 
lot de copii, format din 82 
dc elevi din clasele I—VII, 
pleacă în tabăra de odihnă 
de la Năvodari, pentru pe
rioada 29 iunie — 12 iulie.

tui fapt, în curind va fi po
sibilă concentrarea întregii 
producții din raionul II, zona 
1. de la orizontul XII spre 
XIII. Se prevede ca transpor
toarele T.R. de proveniență 
indigenă sa ia locul vagone- 
telor.

frăjesc
în tabăra de odihnă de la 
Costinești. De aceste locuri 
se vor bucura, în lunile iulie 
și august, elevi ai liceelor 
din Ilia, Alba Iulia, Simeria 
și Orăștie.

Din jurul datei de 18 iu
nie a.c., brigada condusă dp 
Petru Tătaru de la sectorul 
de investiții al E.M. Entrila, 
a fost repartizată să lucreze, 
în cadrul deschiderii blocu
lui III—IV, orizontul XVI, la

pregătirile de strictă urgentă 
care se efectuează aici in ve
derea punerii în funcțiune, 
în viitor, a noi abataje. Co
lectivul brigăzii renumit prin- 
tr-o bună organizare a mun
cii, disciplină, punctualitate

municipală
Dimineață

Miine, la ora 10, la biblio
teca clubului sindicatelor din 
Lupeni se ,va organiza o di-

Admiterea în licee

de basme
mineață de basme pentru 
copiii din clasele 1—IV. Din 
volumul „Crăiasa zînelor" va 
citi basme ardelenești învă
țătoarea Aurora Baia.

și realizarea ireproșabilă a 
obiectivelor care îi sint în
credințate depune in prezent 
eforturi sporite la frontul 
transversalei — artera prin
cipală pe unde va curge căr
bunele către ziuă...

Societatea 
profesorilor 
de muzică 

și desen
Recent s-a înființat filiala 

Deva a Societății profesorilor 
de muzică și desen din R.S.R. 
Membrii societății își pro
pun să contribuie mai activ 
la cunoașterea artei în rin- 
dul populație:, să desfășoare 
o activitate largă pentru 
strîngerea folclorului muzi
cal și .valorile plastice con
servate de poporul român.

Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii și Consiliul U- 
niunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Produc
ție au elaborat proiectul de 
lege cu privire la organiza
rea producției și a muncii in 
agricultură.

In spiritul democratismului 
socialist caracteristic vieții

politice și sociale a țării 
noastre, proiectul de lege 
este supus dezbaterii publi
ce. astfel ca țărănimea, lu
crătorii din unitățile agrico
le de sfat, specialiștii, toți 
oamenii muncii sâ-și poată 
aduce contribuția la defini
tivarea lui.

Propunerile și sugestiile 
vor fi înaintate Ministeru
lui Agriculturii și Silvicul
turii și Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție prin 
organele județene ale aces
tora, precum și presei cen
trale și locale.

LEGEA
owiiăfii Miei si a Hii în wiiiw

Ieri dimineață un număr 
mare de absolvenți ai școli
lor generale s-au prezentat la 
prima probă din cadrul exa
menului de admitere iu li
ceele de cultură generală și 
de specialitate. Comisiile de 
examen de la cele șase li
cee, cinci de cultură genera-

lă și unul dc specialitate, din 
municipiul nostru i-au primit 
intr-un cadru de exigență și 
deplină obiectivitate, pentru 
ea pe listele de promovați să 
fie înscrise cu adevărat ele
mentele care s-au dovedit a 
fi mai dotate.

Un nou magazin alimentar 
la Bărbăteni

în aria de preocupări a 
conducerii O.C.L. Alimenta
ra se află in permanenta 
îmbunătățirea aprovizionării 
populației din cartierele măr
ginașe. Recent, în cartierul 
Bărbăteni din Lupeni, intr-un

local spațios a fost deschisă 
o unitate pentru vînzarea 
produselor alimentare, ame
najată cu mult gust, aprovi
zionată abundent cu un bogat 
sortiment de mărfuri.

In Republica Socialistă Ro
mânia agricultura este o ra
mură de bază a economiei na
ționale, rovenindu-i un rol de 
seamă in aprovizionarea popu
lației cu produse agroalimen- 
tare și a industriei cu materii 
prime agricole, in asigurarea 
unor disponibilități pentru ex
port, în crearea venitului na
țional. Dezvoltarea agriculturii 
constituie unul din factorii ho- 
tărîtori ai ridicării nivelului 
de trai al țărănimii, al între
gului popor, o condiție prin
cipală a progresului societății 
socialiste.

Statul nostru socialist a creat 
și Creează condiții ca agricul
tura să-.și îndeplinească tot mai 
bine sarcinile cc-i revin in dez
voltarea economică și socială 
a țării. încheierea procesului

de cooperativizare — care a 
marcat generalizarea relațiilor 
do producție socialiste în în
treaga economie — dezvoltarea 
și modernizarea bazei tehnico- 
materiale, întărirea proprietății 
socialiste în. agricultură au de
terminat sporirea continuă a 
producției vegetale și animale. 
Statul sprijină multilateral u- 
nitățile agricole socialiste și 
ceilalți producători agricoli, a- 
sigurîndu-le semințe și material 
săditor din soiuri și hibrizi va
loroși, animale de prăsilă din 
rase cu însușiri biologice su
perioare, aprovizionarea tehni- 
co-matcrială, credite pentru in
vestiții și pentru producție, mij
loacele necesare executării me
canizate a lucrărilor agricole, 
efectuării lucrărilor de îmbu

nătățiri funciare și organizării 
acțiunilor de combatere a bo
lilor și dăunătorilor, asistență 
tehnică dc specialitate, condiții 
avantajoase pentru valorifica
rea produselor, înlesniri în ve
derea ridicării calificării cadre
lor și alte avantaje stabilit© 
prin lege. Programele naționa
le- privind gospodărirea rația» 
nală a apelor, extinderea iri
gațiilor și a celorlalte lucrări 
de îmbunătățiri funciare și dez
voltarea în perspectivă a zo
otehniei și creșterea producției 
animaliere, adoptate de plena
ra C.C. al P.C.R. din 17—19 
martie 1970, efortul considera
bil — material și financiar — 
făcut dc stat in acest scop,

(Sonllnuare în pag. a 2-a)
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PRODUCȚIEI Șl A MUm IN AGRICULTURA
(Ut marc 1)

rirca unei agriculturi moder
ne. in stare să satisfacă pe de
plin cerințele de produse agr - 
colo ale economici naționale.

Marea producție so. ialistâ in 
Agricultură — care se apropie 
tot mai mult de specificul pro
ducției industriale - reclamă 
o org..n . ..rc super oară a mun
cii, aplicarea largă a cuceriri
lor științei și a U hnnlogiilor 
avansate, folosirea judicioasă a

duclivitâți și efi iențv econo
mice ridicate. Păminlul — ea 
principal mijloc de producție 
în agricultură — animalele și

x ntâ. indiferent de forma de 
proprietate, o avuție națională 
de mare preț, in a cărei judi
cioasă utilizare este vital in
teresat întregul popor. Do a- 
ccea. constituie o obligație de 
rea mai înaltă răspundere a 
f- ărui lucrător din agricul
tură. a întregii noastre socie
tăți, de a asigura folosirea chib
zuită. cu maximum de randa
ment, a fondului funciar, a e- 
fcclivelor de animale, a plan
tațiilor și a oricăror mijloace

Cap. I. — Dispoziții generale
ART. 1. — Ministerul Agri

culturii și Silviculturii exercită 
conducerea unitară a agricultu
rii; el este titular de plan pen
tru întreaga agricultură și răs
punde de îndeplinirea acestuia, 
conduce și coordonează activi
tatea dc organizare a produc
ției și a muncii in unitățile a- 
gricolc de stat și cooperatiste, 
in care scop stabilește norme 
și reglementări corespunzătoa
re. sprijină și controlează uni
tățile agricole, pe toți deținăto
rii de terenuri agricole și de 
animale în mbcarea acestor 
porme.

ART. 2. — M.mslvrul Agri
culturii și Silviculturii asigură 
îndrumarea tehnică, economică 
și organizatorică a întregii a- 
gr-culturi privind apărarea, 
conservarea și folosirea raționa
lă a pămîntului. ridicarea ca
ps, etății dc producție a aces
tuia. amplasarea judicioasă a 

‘ culturilor și a producției ani
male pe zone și unități, potri
vit condițiilor pedoclimatice și 
social economice: organizează 
și asigură producerea semințe
lor. materialului săditor și a- 
nimaleior de mare productivi
tate. introducerea și generali
zarea tehnologiilor moderne in 
producția agricolă, elaborarea 
regulilor agrotehnice, fitosani- 
tarc. zootehnice și sanitar-ve- 
t< rinare și urmărește 
rea lor în toate sectoarele a- 
griculturii. in vederea obținerii 
unor producții lot mai mari in 
condiții de maximă eficiență 
economică. Ministerul Agricul
turii și Silviculturii urmărește 
realizarea planului de investi
ții in agricultură și asigură 
respectarea parametrilor tehni- 
co-economici proiectați la toate 
obiectivele de investiții, asigu
ră folosirea eficientă a con
strucțiilor. utilajelor și celor
lalte mijloace de producție in 
unitățile agricole de stat, iar 
împreună cu Uniunea Naționa
lă a Cooperativelor Agricole 
de Producție, și la cooperati
vele agricole de producție. Or
ganizează și asigură pregătirea 
cadrelor de specialitate și a 
muncitorilor calificați necesare 
iigriculturii și instruirea mem
brilor cooperatori și a celor
lalți lucrători din agricultură.

.ART. 3. — Uniunea Naționa
lă și uniunile județene ale 
cooperativelor agricole de pro
ducție răspund de buna des- 
fășurare a activității cooperati
velor agricole și asociațiilor 
intercooperatiste; ele au dato
ria de a stabili măsuri care 
să ducă la participarea activă 
Ja muncă a tuturor membrilor 
cooperativelor agricole pentru 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție și de investiții ale uni
tăților din care fac parte: de 
a stimula inițiativa și spiritul 
dc răspundere al țărănimii co
operatiste pentru buna organi
zare și desfășurare a activită
ții cooperativelor: de a asigu
ra respectarea prevederilor sta
tutului cooperativelor; de a în
tări ordinea m disciplina în ca
drul acestora.

ART. 4. — Consiliile popu
lare județene și a municipiului 
București asigură dezvoltarea 
agriculturii pe raza unităților 
a&minisirativ-teritoriale respec

Cap. II. — Reguli privind folosirea fondului 
funciar, lucrări de tehnică agricolă și acțiuni 

agro-zootehnice obligatorii
ART. 8. — Conducerile uni

tăților agricole socialiste, in
ginerii, tehnicienii și ceilalți 
salariați, membrii cooperative
lor agricole și producătorii a- 
gricoli individuali, toți dețină
torii de terenuri agricole au 
obligația dc a pune in valoare 
întregul potențial productiv al 
pă nintului și al animalelor, de 
a folosi eficient toate mijloa-

A. — Cu privire
a) declararea și înregistrarea, 

în registrul agricol-cadastru, pe 
categorii de folosință, a întregii 
suprafețe de teren de către toți 
deținătorii, cu evidențierea se
parată. pe categorii, a tuturor 
lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare: declararea și înregistra
rea tuturor schimbărilor care 
se produc in fondul funciar pe 
categorii de deținători și mod 
de folosință;

b) apărarea Și conservarea 
terenurilor agricole, precum și 
respingerea la strictul necesar, 
potrivit legii, a scoaterii tere
nurilor din producția agricolă;

materiale și bănești de caro 
dispune agricultura noastră.

Membrilor cooperatori, tutu
ror oamenilor muncii din agri
cultură, in dubla lor calitate, 
de proprietari și de producă
tori. le revine înalta responsa
bilitate de a-si îndeplini toate 
sarcinile de muncă personale, 
dc a-și aduce întreaga contri
buție la realizare,; planurilor 
de producție, la elaborarea și 
înfăptuirea măsurilor privind 
perfecționarea activ ității gene
rale a unităților agricole.

Organizarea superioara a pro
ducției si a muncii, executa
rea la timp a tuturor lucrări
lor agricole cu respectarea ri
guroasă a regulilor agrotehnice, 
fitosanitare. zootehnice și Sa
nitar-veterinare, întărirea ordi- 

oblîgație primordială a lucră
torilor din unitățile agricole de 
stat, a membrilor cooperative
lor agricole și a producători
lor individuali, a organelor a- 
gi icole centrale și locale, a spe
cial știlor agricoli, a tuturor ce
lor ce muncesc in agricultură.

In scopul organizării produc
ției și a muncii la un nivel su
perior și îmbunătățirii întregii 
activități in agricultură. Marca 
.Adunare Națională a Republi
cii Socialiste România adoptă 
prezenta lege.

tive, prin valorificarea deplină 
a tuturor condițiilor pedocli
matice și social-cconomice exis
tente și poartă răspunderea 
pentru realizarea sarcinilor de 
plan din agricultură in între
gul teritoriu in care își des
fășoară activitatea. Consiliile 
populare județene, comitetele 
executive ale acestora, consi
liile populare și comitetele lor 
executive din municipii, orașe 
și comune, direcțiile agricole 
județene și celelalte organe de 
specialitate au obligația să a- 
sigure executarea la timp și 
in bune condițiuni a tuturor lu
crărilor agricole și zootehnice 
și a acțiunilor fitosanitare și 
san:*:ir.veterinare.

.ART 5. — In întreprinderile 
agricole dc stat. întreprinderi
le pentru mecanizarea agricul
turii. stațiunile experimentale 
agricole, cooperativele agricole 
de producție, asociațiile inter
cooperatiste și celelalte forme 
de asociere sau cooperare in 
producția agricolă, precum și 
in unitățile agricole din re
țeaua consiliilor populare, ac
tivitatea dc producție și eco
nomică se desfășoară pe baza 
planurilor de perspectivă și a- 
nuale. In aceste planuri sînt 
cuprinse acțiunile și măsurile 
necesare îndeplinirii sarcinilor 
ce revin unităților agricole din 
planul de dezvoltare a econo
mici naționale și din contrac
tele anuale și de lungă durată 
încheiate cu organele de valo
rificare a produselor agricole.

ART. 6. — Membrii coopera- 
livelor agricole de producție și 
producătorii agricoli individuali, 
parlicipind la realizarea pro
ducției agricole au obligația de 
a lucra păminlul pe care îl au 
in folosință sau proprietate, 
de a îngriji animalele ce le 
posedă, prin munca proprie și 
a membrilor familiilor lor. cu 
respectarea regulilor stabilite 
de organele agricole de specia
litate.

Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii. direcțiile agricole ju
dețene și celelalte organe de 
specialitate răspund dc folosi
rea rațională a terenurilor a- 
gricole și a animalelor pe care 
le posedă membrii cooperative
lor agricole. in gospodă
ria lor personală. și pro
ducătorii individuali; in a- 
cest scop, sprijină activitatea 
acestora asigurindu-le semințe 
și material săditor din soiuri 
și hibrizi valoroși, animale de 
reproducție din rase superioa
re. substanțe pentru combate
rea bolilor și dăunătorilor și 
alte materiale, precum și a- 
sisțența tehnică de specialitate.

ART. 7. — Ministerul Agri
culturii și Silviculturii și Co- 
mitetul de Stat pentru eco
nomia și Administrația Lo
cală vor organiza ține
rea registrului agricol — ca
dastru, prin comitetele executi
ve ale consiliilor populare co
munale. orășenești și munici
pale. in care se vor înregistra 
anual suprafețele de teren, pe 
categorii de folosință, și ani
malele pe specii și categorii 
deținute de unitățile. agricole 
socialiste, membrii cooperati
velor agricole și producătorii 
agricoli individuali.

cele de producție de care dis
pun, de a executa toate lu
crările agricole, cu respecta
rea regulilor agrotehnice, zoo
tehnice, fitosanitare și sanitar- 
veterinare.

ART. 9. — Regulile privind 
folosirea fondului funciar, lu
crările de tehnică agricolă și 
acțiunile agrozootehnice obliga
torii sint următoarele i

la fondul funciar
îmbunătățirea continuă a mo
dului de folosire a pămîntului 
prin executarea de lucrări care 
să asigure trecerea unor tere
nuri din categorii de folosin
ță inferioare la categorii de 
folosință superioare;

c) executarea, potrivit cerin
țelor, condițiilor și prevederi
lor sarcinilor de plan, a lu
crărilor de irigații, de preveni
re și combatere a eroziunii, 
inundațiilor, inmlăștinării și să
riturii solului;

d) întreținerea și păstrarea 
in stare de funcționare a lu
crărilor de îmbunătățiri funcia

re, folosirea lor eficientă:
c) cultivarea întreg i supra

fețe arab e și 1 
pieli, pentru producție, a te
renului agricol: irigarea între
gii suprafețe amenajate și fo
losirea intensivă a acesteia prin 
obținerea, de regulă, in ace
lași an a mai multor recolte 
de pe. aceeași suprafață:

f) exploatarea de văl re aso
ciații intercooperatiste sau în
treprinderi agricole dc stat a 
terenurilor ce nu sint cultiva
te conform normelor tehnice 
prevăzute de lege do către de
ținătorii acestor terenuri: aces
te terenuri vor fi atribuite 
pentru exploatare dc către co

B. Cu privire la producția vegetală
a) respectarea zonării cultu

rilor și a plantațiilor de vii 
și pomi;

b) executarea lucrărilor de 
pregătire a solului in cele mai 
bune condiții, aplicarea îngră
șămintelor naturale și chimice 
si a amendamentelor potrivit 
planului de fertilizare și amen
dare și cerințelor fiecărei cul
turi;

c) folosirea semințelor din 
soiuri și hibrizi cu însușiri bio
logice superioare, corespunză
tor zonei respective și reînnoi
rea lor periodică: condiționarea, 
executarea probelor de labo
rator și tratarea semințelor; 
executarea semănatului și plan
tatului in perioadele optime, cu 
asigurarea densității corespun
zătoare la hectar și respecta
rea tuturor regulilor agroteh
nice;

d) cultivarea legumelor des
tinate producției-marfă, în te
renuri irigate: executarea semă
natului sau plantatului legume
lor in perioadele optime, folo- 
sindu-se semințe din soiuri su
perioare;

e) înființarea plantațiilor de

C. — Cu privire la recoltarea, depozitarea, 
păstrarea și valorificarea produselor agricole

a) stringerea la timp și fără 
pierderi a recoltei, in terme
nele stabilite de organele a- 
gricole:

b) asigurarea spațiilor de de
pozitaro, executarea dezinsec- 
ției și dezinfecției acestora și 
a mijloacelor destinate trans
portului produselor agricole:

c) condiționarea, tratarea, de
pozitarea și conservarea cores
punzătoare a produselor agri
cole;

d) eliberarea terenurilor agri

D. — Cu privire la producția animalieră
a) declararea și înregistrarea 

in registrul agricol-cadastru• a 
efectivelor de animale, pe spe
cii și categorii, și a schimbă
rilor de efective intervenite;

b) aplicarea măsurilor de se
lecție pentru ridicarea însușiri
lor productive ale animalelor; 
executarea însămînțărilor arti
ficiale sau a montei naturale 
numai cu reproducători autori
zați. din rase stabilite' de Mi
nisterul Agriculturii și Silvi
culturii și cu însușiri biolo
gice ridicate;

c) asigurarea semințelor de 
plante de nutreț; producerea 
furajelor in cantități și sorti
mente corespunzătoare efective
lor de animale; recoltarea la 
timp și in întregime și buna 
gospodărire a furajelor, furaja
rea rațională. întreținerea a- 
nimalelor potrivit normelor de 
zooigienă;

d) aplicarea regulilor și mă
surilor sanitar-veterinare pre
văzute de lege: prezentarea a- 
nimalelor la control sanitar- 
veterinar, la termenele stabi
lite de organele sanitar-veteri
nare, pentru depistarea bolilor 
infectocontagioase și parazita
re, pentru vaccinare și trata
mente; respectarea măsurilor 
de carantină, in cazul apari
ției de epizootii;

Cap. III. — Obligațiile conducerilor unităților 
agricole și ale lucrătorilor din agricultură

ART. 11. — Organele de con
ducere din. unitățile agricole 
de stat răspund pentru :

a) la întreprinderile agricole 
de stat: organizarea activității 
de producție agricolă pe tere
nurile proprietate de stat ad
ministrate de acestea, in ve
derea producerii de semințe, 
material săditor și animale de 
prăsilă, precum și livrarea că
tre fondul de stat a unor can
tități sporite de produse agro- 
alimentare, corespunzător obli
gațiilor din planul de stat; în
treprinderile agricole de stat 
sprijină activitatea cooperati
velor agricole cu care coope
rează în vederea creșterii pro
ducției și eficienței economice 
in agricultura cooperatistă.

Producția in întreprinderile 
agricole de stat se realizează 
prin ferme agricole, sectoare de 
deservire a fermelor și sectoa
re de prelucrare și industria
lizare și scrniindustrializare a 
produselor agricole, care își 
desfășoară activitatea pe baza 
pianului propriu de producție, 
venituri și cheltuieli;

b) la intreprinderile pentru 
mecanizarea agriculturii : asi
gurarea executării la timp și 
de bună calitate a lucrărilor 
agricole necesare cooperativelor 
agricole in toate ramurile de 
producție ale acestora; asigu
rarea funcționării tuturor ma
șinilor agricole, a utilajelor 
din zootehnie, secțiile anexe și 
sistemele de irigații și a mij
loacelor dc transport: întreți
nerea și repararea mașinilor 
și instalațiilor proprietatea co
operativelor agricole; executa
rea do prestări dc servicii și 
lucrări pentru alte unități so
cialiste și producătorii agricoli 
individuali, in perioadele 'ind 
nu sint solicitate de coopera

mitetele executive ale consi- 
'iilor populare județene:

g) gospodărirea rațională a 
rc surselor de apă și aplicarea 
normelor do utilizare și de e- 
purare a acesteia in vederea 
satisfacerii tuturor cerințelor;

h) unitățile care scot tem
porar din circuit terenuri agri
cole sint obligate a le reda a- 
griciilturii eu întregul poten
țial de producție, după expi
rarea termenului pină la care 
au fost atribuite. In acest scop, 
ministerele de resort vor pre
vedea in documentațiile tehni
co, încă de la faza de proiec
tare. sumele necesare acestor 
acțiuni.

\ii și pomi numai in terenuri 
bine pregătite, pe baza autori
zației de plantare: folosirea de 
material săditor provenit din 
pepiniere autorizate, tratarea 
materialului săditor împotriva 
bolilor și dăunătorilor înainte 
de plantare; completarea anua
lă a golurilor din plantații;

f) executarea lucrărilor de 
întreținere a culturilor, viilor 
și pomilor;

g) aplicarea măsurilor de 
prevenire și combatere a boli-j 
lor. dăunătorilor și buruienilor, 
din culturi și plantații:

h) aplicarea normelor de u- 
dare la epocile optime stabi
lite pentru fiecare cultură iri
gată:

i) aplicarea măsurilor dc îm
bunătățire și întreținere a pă
șunilor și finețclor naturale, 
suprainsămînțarea și fertiliza
rea lor prin îngrășăminte na
turale și chimice, organizarea 
pășunatului rațional; deținăto
rii precum și cei care folosesc 
pășunile naturale sint obligați 
să participe la lucrările de îm
bunătățire și întreținere a a- 
cestora cu munca proprie sau . 
cu plată.

cole indatâ după recoltare; 
stringerea și depozitarea produ
selor secundare;

e) respectarea întocmai a o- 
bligațiilor asumate prin con
tracte. atît de către unitățile 
agricole socialiste și producă
torii individuali, cît și de către 
organele de valorificare pri
vind cantitatea, calitatea și ter
menele de livrare și preluare 
a puoduselor agro-alimentare la 
fondul de stat.

e) respectarea riguroasă a 
tehnologiilor de creștere și în- 
grășare a animalelor, în spe
cial în ferme și in complexele 
zootehnice;

f) sacrificarea animalelor nu
mai in cadrul normelor legale.

ART. 10. — Condițiile de a- 
plicare a regulilor privind fo
losirea fondului funciar, de e- 
xecutare a lucrărilor de tehni
că agricolă și acțiunilor agro
zootehnice, prevăzute la arti
colul 9 se stabilesc de Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii.

Pe baza normativelor elabo
rate de Ministerul Agricultu
rii și Silviculturii, direcțiile a- 
grico.le județene stabilesc, prin 
consultarea cu specialiștii și 
conducerile unităților agricole 
de producție și stațiunilor expe
rimentale. perioadele optime și 
condițiile de executare a lu
crărilor în toate sectoarele de 
producție, agricolă, cu respec
tarea regulilor de tehnică a- 
gricolă pe zone, culturi, specii 
și categorii de animale. In 
funcție de acestea, specialiștii 
din unitățile agricole stabilesc 
măsuri proprii de executare a 
lucrărilor și de aplicare a re
gulilor agro-zootehnice, fitosani
tare și sanitar-veterinare, po
trivit condițiilor specifice lo
cale.

tivele agricole cu care au con
tracte.

Activitatea de producție din 
întreprinderile pentru mecani
zarea agriculturii se realizează 
prin secții de mecanizare, care 
funcționează în cooperativele . 
agricole deservite; ele răspund 
față de consiliul dc conducere 
al cooperativei pentru execu
tarea lucrărilor la timp și de 
bună calitate și față de condu
cerea întreprinderii pentru in-' 
deplinirea planului de produc
ție și economic al secției.

c) La stațiunile experimen-; 
tale și institutele de cercetări' 
agricole : crearea de soiuri su
perioare de plante agricole, 
producerea anuală a întregii’ 
cantități de semințe superelită 
și elită, linii consangvinizate și 
hibrizi simpli la toate plantele 
de cultură, care urinează a fi 
înmulțite în unități de stat și 
cooperatiste specializate, pentru 
satisfacerea completă a nevoi
lor de semințe cu însușiri bio
logice ridicate, ale întregii a-: 
griculturi; ameliorarea și crea-- 
rea unor rase valoroase de 
mare productivitate, la toate 
speciile de animale și asigu
rarea reproducătorilor din a-, 
ceste rase, necesare unităților 
agricole socialiste de producției 
și producătorilor individuali, 
verificarea, in condiții dc pro-;- 
ducție, a rezultatelor cercetă-™ 
rii științifice, in vederea ge-« 
ncralizării lor în producția ve-v 
gotală și animală. Elaborarea; 
unor tehnologii moderne de' 
cultivare a plantelor și creș-, 
terca și îngrășarea animalelor., 

ART. 12. — Organelor de’ 
conducere ale unităților agrico
le de stat și consiliilor de con
ducere ale cooperativelor agri-.' 

'cole le revine obligația de a 
lua măsuri pentru organizarea 

judicioasă a întregii activități, 
executarea lucrărilor dc teh
nică agricolă obligatorii, apă
rarea avutului obștesc și buna 
gospodărire a fopdurilor ma
teriale și bănești, pentru întă
rirea ordinii și disciplinei. In 
acest scop, ele au obligația de' 
a asigura :

a) fundamentarea temeink ă 
a planurilor dc producție, crea
rea tuturor condițiilor pentru 
realizarea lor, creșterea pro
ductivității muncii și a eficien
ței întregii activități:

b) aplicarea rezultatelor cor
ectării științifice, a tehnolo
giilor și metodelor modeme 
dp lucru, utilizarea intensivă 
a mijloacelor de muncă și ri
dicarea continuă a calității pro
duselor :

<■) stabilirea volumului lucră
rilor ce trebuie executate pe 
culturi, specii și categorii de 
animale și pe perioade în ve
derea respectării regulilor a- 
grolchnice, fitosanitare, zooteh
nice și sanitar-veterinare;

d) folosirea rațională a for
ței de muncă și utilizarea de
plină a timpului de lucru, ți- 
nind seama de caracterul se
zonier al lucrărilor agricole; 
adoptarea de norme de muncă 
fundamentate: repartizarea vo
lumului de lucrări pe formații 
de lucru și pe fiecare salariat 
sau membru cooperator, asi- 
gurîndu-se participarea acesto
ra la executarea lucrărilor ce
rute de procesul tehnologic;

e) aprovizionarea la timp și 
în bune condiții a tuturor for
mațiilor de lucru cu semințe, 
material săditor, îngrășăminte, 
furaje, insectofungicide. bio- 
prepara-te .și produse de uz ve
terinar, carburanți și lubrifi- 
anți, precum și alte materii 
și materiale necesare desfășu
rării, procesului de producție, 
cu respectarea consumurilor 
specifice;

f) folosirea integrală a ca
pacităților de producție, a in
stalațiilor. utilajelor și mași
nilor agricole, a spațiilor de 
depozitare: întreținerea, repa
rarea și menținerea în stare 
de funcționare a mijloacelor 
de muncă;

g) îndeplinirea integrală a 
obligațiilor asumate prin con
tracte de livrare a produselor 
agricole, efectuarea in bune 
condiții a lucrărilor și servi
ciilor contractate, respectarea 
obligațiilor asumate în coope
rarea și colaborarea cu alte 
organizații de stat și coopera
tiste; .

h) exercitarea unui control 
permanent și exigent asupra 
modului dc îndeplinire a sar
cinilor în unitățile respective:

n‘ respectarea democrației 
socialiste și asigurarea condi
țiilor necesare pentru partici
parea activă a tuturor lucră
torilor din unitățile agricole so
cialiste, la buna desfășurare 
a întregii activități a acestora; 
examinarea cu atenție și lua
rea în considerare a tuturor 
observațiilor critice, sugestiilor 
și propunerilor de măsuri for
mulate de salariații unităților 
agricole de stat și membrii co
operativelor agricole in cadrul 
adunărilor generale sau în alte 
împrejurări;

j) conducerile unităților agri
cole și celelalte întreprinderi 
industriale și economice vor re
cruta brațe de muncă din co
operativele agricole numai cu 
aprobarea adunării generale, iar 
in intervalul dintre două adu
nări, a consiliului de condu
cere-;

k) cadrele dc conducere ale 
unităților agricole socialiste au 
obligația de a-și ridica califi
carea profesională, participând 
la cursurile ce se organizează 
în acest scop.

ART. 13. — Specialiștii agri
coli care lucrează in unitățile 
socialiste de stat și cele co
operatiste au îndatorirea să ia 
măsuri pentru buna organizare 
a procesului de producție, fo
losirea rațională a mijloacelor 
de producție, instruirea cores
punzătoare a muncitorilor și 
membrilor cooperatori, să asi
gure îndrumarea și să contro
leze modul de executare a lu
crărilor, cu respectarea reguli
lor de tehnică agricolă. Spe
cialiștii agricoli răspund de 
-organizarea și conducerea teh- 
nico-cconomică a procesului dc

Cap. IV. — Drepturile salariaților din unitățile 
agricole de stat și angajaților Cooperativelor 
agricole, ale membrilor cooperativelor agricole 
de producție și ale celorlalți producători agricoli

ART. 17. — Salariații unități
lor- agricole de stat, angajații, 
potrivit Codului muncii, din 
cooperativele agricole de pro- 
difcție, sînt membri ai colecti
velor de muncă respective și 
beneficiază de drepturile de sa
lariu, repaus legai și concediu 
anual plătit, ajutoare materiale 
In cadrul asigurărilor sociale 
de stat și asistență medicală, 
alocație de stat pentru copii, 
condiții de protecție a muncii, 
sprijin și înlesniri pentru îm
bunătățirea pregătirii profesio
nale, pensie pentru limita de 
vîrștă sau invaliditate, precum 
și celelalte drepturi prevăzute 
de lege pentru salariații din în
treprinderile și organizațiile de 
Sfat.

Ei aleg și pot fi aleși in con
siliul de administrație al între
prinderii agricole de stat, în 
comitetul de direcție al între
prinderii pentru mecanizarea 
agriculturii sau, după caz, în 
consiliul de conducere al coo
perativei agricole de producție ; 
salariații și angajați! au dreptul 
să participe la dezbaterea în 
adunările generale a tuturor 
problemelor care privesc rea
lizarea sarcinilor de producție 
Qle unității respective, să-și 
exprime părerea în orice pro
blemă a activității acesteia; ei 
se pot adresa organului de con
ducere al unității cu propuneri 

producție in unitățile agricole 
și formele în care iși desfă
șoară activitatea, indicațiile lor 
tehnice fiind obligatorii.

ART. 14. — Salariații din u- 
nilățile agricole de stat au o* 
bligația de a îndeplini sarci
nile de serviciu, dc a respecta 
ordinea și disciplina la Jocul 
dc muncă, potrivit regulamen
tului de organizare și funcțio
nare a unității, regulamentului 
do ordine interioară și celor
lalte dispoziții privind desfă
șurarea activității în unitate.

Obligațiile generale ale sala- 
riaților sint următoarele :

a) respectarea programului 
de lucru stabilit pentru fieca
re loc de muncă și perioadă de 
lucru, executind lucrări in func
ție de specificul și cerințele 
procesului dc producție din a- 
gricultură;

b) ridicarea necontenită a 
nivelului profesional, în vede
rea aplicării tehnologici sta
bilite. folosirii eficiente a mij
loacelor dc producție. îmbună
tățirii continue a calității lu
crărilor. creșterii producției și 
productivității muncii;

c) apărarea și buna gospo
dărire a bunurilor proprietate 
socialistă, participarea efectivă 
la- dezvoltarea și îmbunătățirea 
activității generale a unităților, 
la realizarea sarcinilor de pian 
ale acestora:

d) in fermele de producție 
ale întreprinderilor agricole de 
stat, toți salariații. inclusiv șe
ful de fermă, participă efec
tiv la executarea lucrărilor, 
corespunzător cerințelor proce
sului de producție agricolă.

ART. 15. — Membrii coope
rativelor agricole de producție 
au următoarele obligații :

a) să respecte prevederile 
statutului și ale regulamentului 
de ordine interioară ale coope
rativei, să îndeplinească hotă- 
ririle adunării generale, ale 
consiliului de conducere și ale 
adunării formațiunii de produc
ție din care fac parte;

b) să participe cu regularita
te la muncă, executind inte
gral și corespunzător normelor 
tehnice lucrările ce le revin in 
cadrul formațiunilor de lucru 
din care fac parte sau unde 
nevoile producției o cer: să 
efectueze cel puțin numărul de 
zile calendaristice stabilit dc 
adunarea generală, repartizat 
de organele de conducere pe 
campanii și lucrări: să respecte 
programul de lucru stabilit 
pentru fiecare loc de muncă și 
perioadă de lucru în funcție 
de specificul și cerințele pro
cesului de producție din agri
cultură:

c) să-.și însușească cunoștin
țele agrozootehnice și să le a- 
plice în producție, lucrind. de 
regulă, în sectoarele pentru ca
re s-au pregătit și in care au 
fost repartizați;

d) să contribuie la întărirea 
și apărarea proprietății ob
ștești, la prevenirea și înlătu
rarea risipei, a sustragerilor și 
a proastei gospodăriri a mij
loacelor materiale și financiare 
ale cooperativei, la dezvoltarea 
democrației cooperatiste, întă
rirea spiritului colectiv de mun
că, a disciplinei, ordinii și le
galității in activitatea coope
rativei;

e) toate cadrele de conduce
re și administrative sint obli
gate să participe efectiv la e- 
xccutarea lucrărilor agricole, in 
perioadele de virf ale campa
niilor;

f) salariații asociațiilor in- 
tercooperatiste, ai celorlalte 
forme de asociere și cooperare, 
precum .și angajații cooperati
velor agricole de producție au 
aceleași îndatoriri ca și sala
riații din unitățile agricole de 
stat.

ART. 16. — Membrii coope
rativelor agricole și producăto
rii individuali au obligația ca, 
în gospodăria lor personală, să 
execute la timp și conform 
normelor tehnice lucrările a- 
gricole prevăzute la articolul 9 
din prezenta lege, care cores
pund situației specifice a aces
tora și care sint stabilite de 
organele agricole locale, să res
pecte obligațiile asumate prin 
contractele încheiate cu orga
nizațiile economice ale statului 
sau cooperatiste, privind pro
ducția vegetală și animală și 
valorificarea acesteia.

și sugestii ; pot solicita să ia 
parte la ședințele organului de 
conducere atunci cînd se ana
lizează munca fermelor agricole 
de producție,, a secțiilor de 
mecanizare ori a sectoarelor in 
care lucrează.

In perioadele de activitate re
dusă, salariaților din unitățile 
agricole de stat li se pot acor
da concedii fără plată pc o du
rată do pină la 120 zile, cu men
ținerea continuității in muncă 
și a celorlalte drepturi cuveni
te în această situație salariați- 
lor de stat.

ART. 18. — In calitatea lor 
de producători și de proprie
tari ai mijloacelor obștești de 
producție, nîembrii cooperative
lor agricole de producție care 
participă la muncă in coopera
tivă au următoarele drepturi, 
potrivit statutului cooperativei 
agricole și a legilor în vigoa
re;

a) participă la conducerea În
tregii activități a cooperativei, 
la elaborarea și adoptarea ho- 
tăririlor de către adunarea ge
nerală ; își exprimă părerea șl 
fac propuneri organelor de con
ducere cu privire la îmbunătă
țirea activității; aleg și pot fi 
aleși în organele de conducere. 
De drepturile prevăzute la acest 
aliniat beneficiează și specia
liștii cu studii superioare și 
medii care lucrează in coope

rativele agricole, în calitatea 
lor de organizatori și îndrumă
tori ai procesului do producție 
agricola ;

b) '••Inbulrca corespunzătoa
re .i cantitatea și calitatea 
muncii efectuate, cu rezultatele 
obținute ;

c) obținerea de ajutoare ma
teriale dc la cooperativa agri
colă de producție pentru : ba- 
trinețe, incapacitate temporară 
de muncă, naștere, deces și al
to situații deosebite, in condi
țiile prevăzute de statul ,-

d) condiții corespunzătoare de 
proiecție a muncii ;

o) sprijin și înlesniri, în con
dițiile legii, pentru îmbunătă
țire.) pregătirii profesionale;

I) obținerea, in condițiile pre
văzute de sticlit. a lotului In 
folosință personală și menține
rea .o estuia dc către membrii 
Coopt ralori invalizi si pensio
nari ;

g) beneficiază de toate servi
ciile organizate de cooperativă,

Cap. V. — Răspunderi și sancțiuni
_ ART. 20. — Răspunderea pen
tru neaplicarea regulilor pri
vind folosirea fondului funciar, 
lucrărilor de tehnică agricolă și 
acțiunilor agrozootehnice obli
gatorii, potrivit prevederilor le
gii, revine :

a) comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene, 
municipale, orășenești și comu
nale pentru neurmărirea apli
cării in mod corespunzător a 
măsurilor privind valorificarea 
deplină a tuturor condițiilor 
pedoclimatice și social-economi- 
ce și nerealizarea sarcinilor de 
plan din agricultură pe întreg 
teritoriul in care-și desfășoară 
activitatea ;

b) organelor agricole pentru 
indicațiile tehnice care se do
vedesc necorespunzătoare, pen
tru neasigurarea mijloacelor 
tehnice, seminței, materialului 
săditor, materialului biologic, 
reproducătorilor de rasă. îngră
șămintelor, insectofungicidelor, 
produselor de uz. veterinar și 
celelalte materiale, a căror re
partizare este în sarcina lor ;

c) conducerilor unităților agri
cole socialiste, dacă nu au cre
at condițiile necesare execu
tării lucrărilor, nu au asigurat 
mijloacele de producție, nu au 
repartizat volumul de lucrări 
pe formalii de lucru, pe mem
bri cooperatori și muncitori și 
pe perioade de executare a lu
crărilor ;

d) specialiștilor agricoli, pen
tru deficiente în organizarea 
procesului de producție, pentru 
nestabilirea perioadelor optime

.de executare a lucrărilor și 
neefcctuaroa controlului calită
ții acestora, nefolosirea rațio
nală a mijloacelor de produc
ție și a forței de muncă, pen
tru neinstruirca corespunzătoare 
a muncitorilor ori a membrilor 
cooperatori privind condițiile 
tehnice de executare a lucrări
lor, în sectoarele în care își 
desfășoară activitatea. Specia
liștii agricoli care lucrează Tn 
cooperativele agricole de pro
ducție răspund direct față de 
cooperativele agricole respecti
ve pentru pagubele materiale 
aduse din vina lor și în legătu
ră cu munca lor. Dispozițiile 
de recuperare a pagubelor se 
emit de către direcțiile agrico
le județene la propunerea con
siliilor de conducere ale coo
perativelor aqrirole de produc
ție ;

e) muncitorilor din unitățile 
agricole de stat și membrilor 
cooperatori, pentru neexecula- 
rea în bune condiții-a lucrărilor 
agricole stabilite pe culturi și 
pe perioada de lucrări, neparli- 
ciparea la muncă in zilele sta
bilite de organele de conduce
re ; neîntreținerea corespunză
toare a animalelor, precum și 
neîngrijirea mijloacelor de pro
ducție ce le sînt încredințate;

f) membrilor cooperativelor 
agricole de producție și produ
cătorilor agricoli individuali 
pentru neexecularea in gospo
dăria lor personală a lucrărilor 
prevăzute la articolul 9 din pre
zenta lege, care corespund situ
ației specifice a acestor gospo
dării. și care sint stabilite de 
organele agricole locale.

ART. 21. — Încălcarea înda
toririlor prevăzute în prezenta 
lege atrage răspunderea disci
plinară, contravențională, mate
rială, civilă sau penală, după 
caz.

ART. 22. — Sancțiunile dis
ciplinare ce se aplică salariați
lor din unitățile agricole de 
stat, pentru încălcarea cu vino
văție a obligațiilor de muncă, 
inclusiv a normelor de com
portare sint cele prevăzute in 
legea organizării și disciplinei 
muncii în unitățile socialiste 
de stat.

Stabilirea și aplicarea sancți
unilor se face în condițiile și 
cu procedura prevăzută in re
gulamentul de ordine interioară 
al unităților respective.

ART. 23. — Sancțiunile disci
plinare ce se aplică membrilor 
cooperativelor agricole de pro

Cap. VI. — Dispozițiuni finale
ART. 30. — Pentru apărarea 

culturilor vegetale și a animale
lor împotriva unor boli și dău
nători, inundații, seceta și altor 
calamități naturale, in scopul 
înlăturării pierderii iminente in 
producția vegetală .și animală, 
Consiliul de Miniștri și comite
tele exccu-tive ale consii iilor 
populare județene .și al muni
cipiului București vor putea 
dispune chemarea obligatorie la 
munca a locuitorilor.

In situațiile prevăzute In ali
neatul 1, Consiliul de Miniștri 
și comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al 
municipiului București, vor pu
tea dispune rechiziționarea mij
loacelor de transport cu trac
țiune animală și meaanică ale 
întreprinderilor agricole de stal, 
întreprinderilor pentru in .mi
zarea agriculturii, cooperative
lor agricole de producție și ale 

in condițiile stabilite de adu
narea generală ;

li) beneficiază de pensie pen
tru limită de virslă, in validitate 
sau de urmași. în condițiile 
stabilite de statutul Ca^ei de 
pensii a membrilor cooperative
lor agricole de producție.

ART. 19. — Membrii coope
ratori si producători agricoli in
dividuali beneficiază de spri
jin din partea statului in : pro
curarea de semințe și material 
săditor din soiuri și hibrizi va
loroși, îngrășăminte chimico, a- 
mendamcnle calcaroase si in
sectofungicide, folosirea de re
producători de rasă autorizați, 
îndrumarea tehnică de sp' fa
litele, asistentă filo-sanitară și 
sanilar-velerinară, executarea 
contra cost a unor lucrări cij 
mașinile întreprinderilor pentru 
mic,mizarea agriculturii, condi
ții avantajoase pentru valorifi
carea producției vegetale și ani
male.

ducible pentru nercspectarea în
datoririlor statutare sini:

a) refacerea fără plată a lu- 
lucrărilor de calitate necores
punzătoare executate ori su
portarea pagubelor, în condiții
le legii, in cazul în care lucră
rile nu se mai pot reface :

b) pierderea dreptului de re
tribuire suplimentară în unul 
de plan ;

c) reținerea pină la cel mull 
10 la sută din remunerarea pen
tru numărul normelor efectu
ate ;

d) trecerea pe timp limitai 
ori nelimitat in alta munc» ;

e) pierderea pe timp limitai 
a dreptului de a obține lot in 
folosință personală și redobin- 
direa acestuia după ce in pre
alabil a efectuat numărul mi
nim de zile calendarist'n 'la
bilii de adunarea generaid ;

f) îndepărtarea din coopera
tivă cu pierderea dreplurilo» 
prevăzute de statut pentru a- 
cesle cazuri.

Stabilirea si aplicarea sancți
unilor disciplinare se tace in 
condițiile și cu procedura pre
văzută în Statutul cooperativei 
agricole și în regulamentul de 
ordine interioară.

ART. 24. — Membrilor coope
rativelor agricole și producă
torilor individuali, care nu res
pectă în gospodăria lor perso
nală îndatoririle ce le revin din 
prezenta lege, li se aplică 
sancțiuni contravenționale.

ART. 25. — Nerespectarea 
prevederilor prezentei legi refe
ritoare la executarea lucrărilor 
agricole obligatorii potrivit te- 
gulilor agrotehnice, fito-san re, 
zootehnice și sanitar-veterinare 
constituie contravenție și e 
sancționează cu amendă intre 
100 și I 500 lei. iar in cazuri 
deosebite pină La 3 000 lei, in 
raport cu gravitatea faptei >4 
răspunderea personală care a 
săvîrșit-o.

In limita plafoanelor pr. vă
zute in alineatul precedent, 
Consiliul de Miniștri va stabili 
faptele care constituie eoniia- 
ventii și sancțiunile respecți'&

ART. 26. — Pagubele prov o- 
cate unităților agricole socialis
te prin neefectuarea la timp a 
lucrărilor agricole, manipul a 
sau păstrarea necorespunza tia
re a produselor agricole ve
getale ori animale — sau i>' n 
proasta îngrijire a anima'e’or 
vor fi imputate persoanelor I n 
vina cărora s-au produs pagu
bele respective. în afara amen
zilor ce se vor aplica penfri 
contravențiile prevăzute in 
prezenta lege.

Dacă fapta care a produs pa
guba constituie infracțiune, 'e 
va sesiza' organul de urmărire 
penală.

ART. 27. — Răspunderea ma
terială este individuală, reve
nind cadrelor de conducere, 
salariaților, angajaților și mem
brilor cooperatori in raport cu 
abaterea săvîrșită.

In acest scop, organele care 
constată contravențiile vor 'la
bili răspunderile, potrivit pre
vederilor articolului 20 din pre
zenta lege, pentru fiecare per
soană fizică.

ART. 28. — Constatarea aba
terilor de la prevederile pre
zentei legi sp face de către i

a) împuterniciții ministrului 
agriculturii și silviculturii și al 
președintelui Comitetului exe
cutiv al consiliului popular ju
dețean, recrutați din rindul ce
lor mai buni specialiști, cu ex
periență și autoritate profesio
nala ;

b) președinții cemitetelor exe
cutive ale consiliilor populare 
municipale, orășenești și comu
nale, directorii unităților agri
cole de stal și președinții coo
perativelor agricole de produc
ție, pentru abaterile a căror 
constatare este dată în compe
tenta lor prin dispoziții legale.

ART. 29. — împotriva sanc
țiunilor disciplinare sau contra
venționale, cei sancționați pot 
face plingere în condițiile le
gii- 

altor unități socialiste, precum 
și alo producătorilor agricoli 
individuali.

ART. 31. — Neîndeplinirea o- 
»bligaliilor prevăzute în Hotărî- 
rile Consiliului de Miniștri sau 
deciziile Comitetelor executive 
ale consiliilor populare jude
țene și ale municipiului Bucu
rești date în aplicarea preve
derilor articolului 30 al prezen
tei legi constituie contravenții 
și se sancționează cu amendă 
do la 500 la 3.000 lei.

Contravenția se constată de 
către primari, ofițerii sau sub
ofițerii de miliție, precum și de 
împuterniciții ministrului agri
culturii și silviculturii.

Procedura de constataTe a 
contravenției, căile de atac și 
executarea sancțiunilor sînt ce
le prevăzute de Legea nr. 
32/1968, privind stabilirea șl 
sancționarea contravențiilor.
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COORDONATE HUNEDORENE

In Iureșul final al
ceri pentru îndeplinirea 

cces i sarcinilor do plan 
angajamentelor majorate 

semestru, iderurgi-til 
reni ati consemnat zilele 

un succes de scama — 
produs $1 livrat economici 

naționale înainte de termen un 
milion de tone de laminate fi
nite pline din producția pe fl

ip urs.
> milion de tone de metal 
•alilate, ..pompat" cu vigoa- 
i intensitate pe arterele vi
ate economiei, spre sutele 

ronlrale industriale. între- 
, șantierul reprezintă 
o contribuție de marc 
la opera de refacere șl 

zare a vieții economice 
si socialo, la înfăptuirea pre- 
vfidprilor cincinalului, vine sS 

•trahicire uria-

integral mari șl mo
deme laminoare, caracterizate 
printr-un înalt grad de automh- 
lizaro: laminoarele bluming de 
I 300 șl 1 000 mm. laminorul 
„750” pentru semifabricate, la- 
minoareio continui pentru pro
ducția de profile ușoare, mijlo
cii, bonzi și sirmă, laminorul 
„650” |>cnlrij profile grele, 
separat laminorul „800* 
nat producției de laminate 
oțeluri dc carbon de calitate, 
slab aliate și aHcte.

Existența acestui uriaș 
dern potențial tehnic, 
înalt «Io calificare, sprcializar 
și competență profesională 
cadrelor, au determinat > masi
vă liversiflcare caHtolifjă a 
producției, in scopul satisface
rii mai depline a marilor cerin
țe $i exigențe al economici. 
Astăzi, primul milion dc

OPERA ROMANA DIN CLUJ LA PETROȘANI

va 
trei 

de

Tntru-un lung turneu oficial 
prin țară, artiștii Operei Ro
mâno din Cluj, poposesc și la 
Petroșani. Marea sală a Casei 
de cultură a sindicatelor 
găzdui, astăzi și miine. 
spectacole („Trubadurul*
Verdi după drama lui A. Car
ia Gultircz, „Loto. Dodo și 

aventurile operetei”, spectacol 
de varietăți și „Lucia de La- 
mmermoor", operă tragică de 
Gaetano Donizetti pe un libret 
de Salvadore Cammarano). 
prin care solii artei clujene 
doresc sâ ofere publicului pe- 
troșăncan cîteva orc de desfă
tare. să instituie între rampă 
și sală o deplină comuniune 
de ginduri și sentimente.

„Dorim ca fiecare spectacol 
de-al nostru — nc-a declarat 
unul dintre conducătorii ope
re; clujene — să fie o adevă
rată sărbătoare atit pentru noi 
cit și pentru publicul local. 
Venim in orașul dumneavoas
tră cu inima plină și avem 
convingerea că vom găsi nu
mai prieteni și vom pleca cu 
sufletul mai bogat*.

Seria celor trei reprezen
tații va fi deschisă cu mult 
îndrăgita operă in patru acte 
(8 tablouri) „Trubadurul”. 
Sub conducerea muzicală a 
lui Petre Sbircea, vor cinta 
Marius Truiculescu (contele 
de Luna), Ileana Hand rea 
(Leonora), Ana Maniciulea (A-

zuccna), Teodor Anastasiu.
Duminică, la ora 16. spec

tacol de varietăți — „Lol<>, 
Dodo* și aventurile operetei”, 
intr-o acțiune palpitantă, po
vestită de Ilie Balea. condusă 
de un maestru de ceremonii 
— Marian Pantazi, Dan Șer- 
bac sau Marius Truiculescu — 
secondat de Lolo — Mihaela 
Pop sau Mariana Bunea și 
Dodo — Susana Binder sau 
Ana-Maria Giurumia. Condu
cerea muzicală — Alexandru 
Toban. Spectatorii petro-șăncni 
vor avea prilejul să au
dieze fragmente din „Liliacul** 
lui Strauss, „Văduva veselă" 
de Fr. Lehar. duete d:

zătorul de 
„Frumoasa 
bach, „Voievodul țiganilor” de 
Strauss, precum și numere co
regrafice dc balet din „Eva" 
dc Lehar. „Gondolierii", de 
Sullivan- etc., un intermezzo 
coregrafic in care va evolua 
și apreciata balerină clujeană 
Eva Maksay.

Punctul culminant al tur
neului in Petroșani al Operei 
clujene îl va constitui repre
zentația cu „Lucia de Lam- 
mermoor”, Cunoscind posi
bilitățile de expresie ale 
vocii omenești, Donizetti 
și-a înzestrat majoritatea 
operelor cu nenumărate ;

păsări" de Zoller, 
Elena de J. Olten

și romanțe care prin canta
bilitatea lor fac să vibreze 
de încintare inimile ascultăto
rilor, cunoscind o popularita
te puțin inlilnită. Opera „Lu
cia de Lammermoor" oferă 
auditoriului, prin melodiile 
sale firești, prin intonațiile 
sale vocale, curgătoare .și me
lodioase, bucuria caldă a u- 
nei puternice emoții artistice. 
Sub conducerea aceluiași Pe
tre Sbîrcea. vor apare in lu
minile rampei Vasile Bărbierii 
(Lord Enrico Aslhon), Niculina 
Mirea (Lucia), Daniel Lapoși, 
Constantin Zaharia, Titus Pau- 
liuc, Sonia Postelnicii și Va
sile Șildan.

fort depus de poporul 
nostru, sub conducerea parti
dului, pentru dezvoltarea și 
modernizarea multilaterala a e- 
eonomiei romanești, pentru ridi
carea României în rîndul tari
lor cu economie avansata. Pen
tru că. ce altceva reprezintă 
acest milion do tone de metal, 
dccit o revelatorie dovada a 
potențialului industrial al țării, 
potential în care Hunedoara si
derurgică deține un roi de pri
mă și prestigioasă mărime^

Consemnînd în bilanț primul 
milion de tone de laminate 
produse și livrate în mai puțin 
de 6 luni — realizare care 
reconfirmă locul Hunedoarei 
între marile uzine producătoare 
de laminate pe plan mondial — 
se cer a fi relevate semnifica
țiile economice ale acestui re
marcabil eveniment de muncă.

Dinamismul accentuai al creș
terii cantitative a producției de 
laminate s-a asigurat in acest 
cincinal prin continua dezvol
tare a capacităților productive, 
prin dotarea Hunedoarei / cu 
tehnică și tehnologii de lami
nare din cele mai moderne, 
prin munca tenace a laminato- 
rilor și specialiștilor de a stă- 
pîni și utiliza intensiv aceste 
capacități. La ora actuală gi
gantul complex al laminoarclor 
reunește intr-un flux produc-

de laminate se compun» 
punct de vedere al structurii, 
din aproape 50 la sula laminate 
mijlocii și ușoare, din care 27 
la sută r<prezintă oț- l il beton. 
La nivelul lor acestea sini re
prezentate de 266 tipodimen- 
siuni intre care : blumuri, sle- 
buri. țagle și brame pentru re- 
laminare, profile rotund, 
cornier, armatură dc mină 
de tractor, bandă laminat 
cald, oțel beton simplu, perio
dic și torsionat, ele. Toate aces
tea se realizează într-o foarte 
largă gama dimensională, 
lungimi fixe și multiple.

Primul milion de lone de 
minate este departe de a fi 
plafon pentru colectivele 
laminatori. Hotărirea lor 
a-si înzeci eforturile pe frontul 
creșterii producției de metal, 
ansamblul dc măsuri tehnice și 
organizatorice preconizate vor 
determina ca piua la sfîr>itul 
anului producția realizată pină 
acum să fie mai mult decit du
blă. Atunci, laminatorii vor ra
porta că și-au îndeplinit cu 
cinste marile sarcini ce le-au 
revenit in acest an, realizînd 
un spor de producție mai mare 
cu 770 000 tone față de 1965 și 
cu aproape 100 000 tone mai 
marc decit prevederile inițiale 
ale întregului cincinal.

D. LAURENȚIU

la

ia- 
un 
de 
de

perioada
depozitul central de mărfuri 
al C.L.F. Petroșani a fosi gă
sit deschis de două ori pe 
timp de noapte. Asia înseam
nă că aici vigilența e un a- 
devărat... spanac pe varză. 
Conducerea C.L.F. șlîc acest 
lucru dar nu se sinchisește. 
Ori, dacă nu li se freacă ri
dichea acelora care uită să 
apere avutul obștesc, înlr-o 
bună zi ne puleni trezi că 
depozitul C.L.F. nu mai va
lorează nici cît o... ceapă de
gerată. Și n-ar fi bine.

„Abonament" 
6

SPORT• SPORT

s

cu 
di-

cu căderea cortin'ci 
Mundial" '70 s-a con- 
pauza din returul

granitul tăcut și in 
ploile ce mlădiază spice.

In arbori. în lumina unduită 
Din munți in munți și dincolo dc 
in datină. în cintec. in legende. 
Și tot mai mult in gesturile noastre 
Și tot mai mult în inimile noastre 
Te desenăm și te purtăm cu cinste 
Țară de aur țară de străbuni.

I’arcă-am pătruns într-o lume de basm. 
Un murmur înflorește continuu, 
O flacără roșie flutură plină 
Sub boita cuprinsă de jar. 
De aur, de soare, de lumină.
Și mii de crini se-nalță tremurind. 
Petale se rotesc in cercuri iuți.
Iar peste sera de foc aplecați 
Lucrează oțelarii — 
Grădinari iscusiți și tăcuți.

George BOITOR

dintr-o frumoasă tradiție
.-1 devenit o tradiție ca la 

fiecare sfîrșit de an școlar, 
elevii Școlii populare de artă 
din Petroșani să inmănunche- 
ze cele mai reușite producții 
din genurile artei plastice și 
aplicative intr-o expoziție co
lectivă, ilustrativă pentru ac
tivitatea amalorislică de cre
ație. Trecind pragul expozi
ției deschise recent vizitato
rul constată, chiar la prima 
vedere, că atîl organizatorii 
cit și expozanții, răminind 
fideli tradiției pomenite., nu 
se dezmint nici de astă dată. 
Un număr impresionant de 
picturi în ulei, acuurclă, de
sene in cărbune și ceracolor, 
țesături, broderii și covoare 
umplu pină Ia reluz mica sa
lă din Piața Victoriei.

Sesizind registrul larg 
tematicii lucrărilor de
plastică, de la lejne abordate 
naiv pînâ la cele care vizea
ză mai mult sau mai puțin o 
idee care se pretează la o 
dezbatere „filozofică*, vizita
torul este tentat să interpre
teze mai puțin nivelul artis
tic la care se produce aceas
tă dezbatere. Și nu întimplă- 
tor, deoarece in ipoteza in 
care realizatorii lucrărilor 
sînt pasionați al artei plasti
ce. de d lie rite virsle și pro- 
teșii, care după ce au pâră- 

itrungul, loco- 
sau

al 
artă

rilor lor îndreptate în acest 
sens. Vom simți mai ușor 
nostalgia ușor camuflată In 
peisajele lui Budulea Con
stantin sau vom descoperi 
fantezia sobră în colajul in
titulat .Artele* și lucrarea 
în ulei „Pădurea* realizate 
de Francisc lekel. La ie), u- 
șurința cu care Melinda le
kel desprinde secvențe cu 
adinei, semnificații din lumea 
basmelor și le transpune fn 
acuarele de un colorit viu 
și atrăgător sau viziunea in
teresantă. cu nuanțe de an
ticipație, în compoziția lui 
ilie Onica. Sau seriozitatea 
cu care sînt abordate temele 
In lucrările „Flori* de Maria 

„Copaci* de loan Hăl- 
„Porlrel* de Viorel Să- 
și compoziția în ulei 
Gheorghe Remeny. 
cealaltă categorie

• SPORT • SPORT
AVANCRONICA FOTBALISTICA

sit abatajul, 
motiva, masa de lucru 
caledro caută cu nesaț dru
mul spre frumosul autentic 
fn contextul cotidian al mun
cii. nivelul arlislic la care 
se face această investigație 
contează mai puțin. Meritul 
deosebit al celor care iși con
sacră timpul liber unei pasi
uni rezidă în Izbînda de a fi 
găsit drumul spre „ceva*, 
ceva care pe parcursul ani
lor se transformă în sens al 
existenței. Este un nivel. o 
formă a împlinirii. Esențial 
e că acești iubitori al frumo
sului au de spus ceva in lim
bajul pe care ș/-l însușesc în 
cadrul școlii și in care simt 
că vor pul ea da sentimente
lor lorma unei autentice ex- 
oresii materiale.

Privind sub acest unghi 
exponatele, vom desluși mai 
iesne mesajul lucrărilor, de
odată cu intențiile realizato-

Man, 
magi, 
căluș 
a lui

La
exponate (țesuturi, broderii, co
voare) amatorii acestui gen 
de îndeletnicire descoperă cu 
ușurință tendința de valori
ficare sub raport artistic a 
elementelor populare infini
te în aria populară locală, 
momirlăneascâ. Cusăturile cu
re împodobesc fețele de ma
să. prosoapele, șervețelele sau 
celelalte categorii de țesă
turi, poartă. înfr-o formă sti
lizată cu inteligență, frumu
sețea adunată și perpetuată 
de portul popular local, atit 
de bogat în elemente deco
rative. realizate cu o deose
bită măiestrie. Dintre autoa
rele inimoaselor cusături am 
reținut cîteva nume : Florrca 
Dura. Tatiana Rădulescu, Ma
ria Nedescu, Rozalia Tudor, 
Murgit Buzgar. Maria Blajo, 
Lucreția Chițu, care, alături de 
colegele lor, au adus in sala 
de expoziție un crimpei au
tentic din frumosul nostru 
port popular local.

Nu putem încheia rîndurile 
de față fără să amintim de 
inriurirea pe tărîmul educa
ției eu elice pe care o exer
cită Silvfa Marinescu și Vic
tor Szilveslzer, prolesorli ce
lor două clase prezente la 
actuaJa expoziție, în procesul 
de apropiere de arta adevă
rată a celor care-i caută fă
ră preget obirșiilc.

T. KARPATIAN

de

dictatorului Duvalier, supranu
mit ..papa Doc" .și a polițiștilor 
săi -singeroși. Patru persoane 
coboară pe insulă : Brown (Ri
chard Burton), proprietarul u- 
nui hotel din capitala țării, ca
re se regăsește cu Martha Pi
neda (Elisabeth Taylor). Este 
însoțit de ..maiorul" Jones, un 
traficant de arme, și de fami
lia Smith, bătrini și adepți ai 
non-violcnțci, doritori să înfi
ințeze în Haiti un centru ve
getarian. Insă primul contact 
cu insula este dificil pentru 
toți : Brown se convinge că le
gătura sa cu Martha, al cărui 
fiu nutrește pentru ea o iubire 
bolnăvicioasă, Sf află în impas; 
familia Smith descoperă o lu
me de groază, terorizată de 
polițiști — de aceea vor pleca 
repede, dezamăgiți. Cit despre 
..maiorul'' ’ . ‘ ’
de abia debarcat.
în închisoare. Cind 
berat. pentru falsa | 
a unei livrări de < 
inului dictatorial, el < 
sinuciderea fostului ..........
Philipot. protectorul său. Ne
potul acestuia, împreună cu 
doctorul Magiot. prietenul lui 
Brown, este conducătorul unui 
mic grup de râsculați. Demas
cat și urmărit dc polițiști, ca
re il ucid pe Magiot, adăpos
tiți de ambasadorul Pineda 
(Peter Ustinov). Jones trebuie 
să se , resemneze, 
condus de Brown ........... ...
Doborît pe drum de polițiști, 
Jones are timp să mărturiseas
că faptul că n-a fost nicioda
tă soldat... Mereu sceptic, de
zamăgit de impostura oameni
lor. Brown acceptă, la rugă
mintea tinărului Philipot, să 
treacă în fruntea răsculaților 
și să lupte împotriva dictatu
rii singeroase a lui Duvalier.

In esență aceasta este acțiu
nea filmului regizorului Peter 
Glenwille, ..Comcdianții'. după 
romanul omonim al remarca
bilului scriitor englez Graham 
Green. Este un film care, im
plicit. pledează pentru viabili
tatea artistică a peliculelor po
litice. Pe planul construcției 
dramatice, analiza comporta
mentului celor șase personaje 
principale formează un micro
cosmos ideal, reprezentativ al 
unei societăți. Și prin această 
formulă clasică mesajul filmu
lui ciștigă și pe plan univer
sal. Regizorul urmărește reac
țiile diferitelor tipuri umane, 
de la sceptici și abulici pină 
la revoluționari, intr-o socie
tate cu un regim singeros cum 
este 
ție

Jones (Alee Guiness), 
e aruncat 
va fi eli- 

promisiune 
arme rogi- 
află despre 
i ministru

să sc lase 
la râsculați.

O dată 
peste „Ei 
sumat și . ,___ _ __ ___
campionatului nostru divizionar 
A. Miine se dispută in opt-6- 
rașe din țară, meciurile etapei 
a 23-a. Se reia așadar, lupta 
pentru titlul de campioană și 
pentru desemnarea celei de a 
doua echipe caro, împreună 
A.S.A. Tg. Mureș, va părăsi 
vizia A.

La Brașov, fotbaliștii de 
Steagul roșu 
studenților ieșeni, 
zestre minimă de 
jorătoare pentru 
primul pluton al 
mâncsc. Cu toate 
credem că oaspeții vor duce în 
Dealul Copoului mai mult de
cit o... înfrîngere.

F. C. Argeș se va deplasa 
pe malul mării unde va întîlni 
formația Farul Constanța. Se 
vor afla față in față foștii e- 
levi ai lui Bazil Marian cu 
actualii săi elevi — argeșenii. 
Deși Dobrin a „avertizat” că 
se va răzbuna în campionat 
pentru „tușa' de la Guadala
jara, nu întrevedem că arge
șenii se vor întoarce nici mă-

ia 
primesc replica 

, care au o 
puncte, îngri- 
rămincrea în 
fotbalului ro- 
cforturilc. nu

car cu un punct de la Con
stanța.

Pe stadionul municipal din 
Cluj are loc derbiul local 
C.F.R. — „U“. Oricărui derbi 
local îi stă bine un X. Așa va 
fi, sperăm, și în acest caz.

Universitarii craioveni au o 
misiune dificilă in partida cu 
dinamoviștii bucureșteni deși c- 
voluează in cetatea Bănici. Pri- 

•ma șansă o au totuși gazdele, 
dar cei 5 dinamovișli de la 
Guadalajara și colegii lor vor 
arunca in luptă toate forțele 
pentru a se apropia de lider. 
Aici, la Craiova, nu poate fi 
dccît 1, 2.

Se pare că la Bacău, dina
moviștii din localitate nu vor 
avea probleme cu băieții de la 
Crișul, carc-1 au la timonă pe 
,.giuleșteanul“ Ion Ioncscu. O- 
rădenii, însă, au mare .nevoie 
de puncte pentru a răsufla mai 
ușor din subsolul clasamentu
lui unde se înghesuie vreo cinci 
echipe. Credem totuși în vic
toria localnicilor.

Derbiul etapei, pe care-1 vom 
putea urmări și noi pe micile 
ecrane, miine la 15,30, este in

între noi
tilnirca Steaua — Rapid. Fie
care echipă va juca la cî-știg. 
Și fiecare poate cișl-iga. Fie
care are șansa de-a conduce 
plutonul după această etapă. 
Rapid chiar și cu un egal, 
Steaua numai cu o victorie. Să 
sperăm că va fi cu adevărat 
derbi că ...mexicanii" nu-și vor 
menaja forțele, că vom vedea 
fotbal ă la Mexic.

O altă pretendentă la titlu, 
deținătoarea lui actuală — 
U.T.A. — va încerca să rezis
te și la Ploiești unde nu-i 
prea ușor să smulgi puncte. Da
că însă arădenii îșî mențin for
ma din ultimele meciuri de 
campionat, nu-i exclus să ob
țină chiar două puncte. Noi .ve
dem la Ploiești un X.

Favorita noastră Jiul cu 
care antrenorul Ozon nu și-a 
putut realiza speranța în ..Cu
pa României", joacă la Tg. Mu
reș, cu AJS.A.. a cărei cauză 
pentru ..A” este de mult pier
dută. Normal ar fi ca Jiul să 
profite de resemnarea adversa
rului pentru a-și apropia un

loc mai comod in clasament. 
Și, credem, că băieții noștri 
sînt capabili măcar de un punct 
in această deplasare, pentru că 
in următoarele două, consem
nați ve, după miercurea cu Rapi
dul — la Craiova și la Tași — 

fi practic imposibil de spe
rat Ia ceva. Să nu uităm, însă, 
că aceste echipe, descătușate de 
emoții și griji, joacă relaxat și 
mai încurcă uneori lucrurile...

va

G. DINU

Ax ca meserie frumoasă. A- 
ducea oamenilor bucurii la 
domiciliu, transporta ziarele, 
se purta frumos. Intr-o bu
nă zi însă și-a dat in petec. 
In loc să depună pentru a- 
bonamenlc suma de 1 335,50 
lei, încasată de la cetățeni, 
i-a depus în propriul buzu
nar. fără să se gîndeascâ la 
urmări Și urmările au venit 
imediat : agentul poștal Iu- 
liana Barta de la P.T.T.R. 
Petroșani a primit un -abo
nament** pe 6 luni la închi-

publicitate
Cu inima pătrunsă de du

rere aduc mulțumiri foștilor 
colegi de clasă ai regretatu
lui meu fiu, Nicorici Ștefan, 
care cu ocazia împlinirii a 
20 de ani și-a amintit cu pie
tate de scumpul nostru dis
părut și au depus o coroană 
dc flori pc mormiRtul său.

MAMA

înainte fi angajata
ca gestionară la unitatea a- 
Iimentară nr. 13 Petroșani. 
Linei Sochirca i s-a spus, cu 
siguranță, ce airibuțiuni ii re
vin in această funcție. Dar 
fie câ n-a înțeles, fie că n-a 
fost atentă, cert este că un 
lucru elementar l-a uitat: să 
încuie bine ușa după termi
narea programului de lucru. 
De fapt, așa ceva este inutil 
să ți-| mai spună cineva. Așa 
se face că la cîteva zile «lu
pă ce a preluat conducerea 
magazinului respectiv, ges
tionara Sochirca l-a lăsat 
deschis într-o noapte, 
preajmă s-a aflat însă 
lucrător de miliție îneît nu 
s-a ivit prilejul ca vreun a- 
niator să-i facă „inventarul". 
Altfel-. Pentru neglijența sa. 
Lina Sochirca a fost penali
zată de conducerea O.C.L. A- 
limentara cu 10 la sută din 
salariul pe luna iunie.

In
un

Rubrică redactată de 
Dumitru GHEONEA 

Ioan DURECI

insula Haiti. O distribu- 
prestigioasă, cu Richard 

Burton, Elisabeth Taylor, Alec 
Guiness, Peter Ustinov, Paul 
Pard, Lrllian Gish, interpret 
fără note false, fac din această 
creație cinematografică un film 
de excepție in care este descri
să aproape cu minuție docu
mentară, o țară care trăiește 
sub teroare. Atmosfera grea pe 
care Glenville o traduce in 
imagini este aceeași pe care o 
aflăm în romanul lui Graham 
Green.

„Comcdianții", film in două 
scrii, in reluare, rulează la ci
nematograful „Republica" din 
Petroșani.
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NOI AJUTOARE
DE PESTE HOTARE VIAȚA INTERNAȚIONALA
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Numeroase eolete sosite în 

București pe calea aerului în 
zilele de 1 și 2 iunie, conțin 
icutii impermeabile cu haine, 
truse speciale cu articole de 
'toaletă, dulciuri și jucării, tri- 
m:-<- opiilor din zonele sinis
trate ale României, de diferite 
firme sau persoane particulare 
din Anglia, Canada, Israel și 
Liban. Purtind pe ambalaj în
semnele Zilei internaționale a 
copilului, aceste ajutoare au 
fost dirijate spre Transilvania 
șl nordul Moldovei, zone in 
care furia oarbă a apelor dez
lănțuite i-a lipsit anul acesta 
pe cei mici de bucuria tradi
tion. ilei lor sărbători.

In același interval, filele jur
nalului de bord al aeroportului 
intern ițional ..Bucurcșli-Olo- 
peni au mai înregistrat trans
port r de ajutoare pentru 
por:’ <ția sinistrată, sosite din 
K. P. Chineză — 1 300 kg mo
di .mente. Norvegia — 700 kg 
antibiotice, substanțe dezinfec
tant- și 2 800 kg de articole 
vest, icntare. Liban — corturi 
ș ''răcăminte. Israel — me
ii. nte. cafea și ulei. Fin
landa — încălțăminte do cau
ciuc. Franța și Elveția — îm
brăcăminte. încălțăminte și me
dicamente.

★

Președintele Uniunii Indus
triașilor din Austria, dr. Franz 
Josef Mayer — Gunthof, adre- 
sîndu-se ambasadei României la 
V-.ona, a transmis hotărîrea 
Consiliului Uniunii de a oferi, 
prin intermediul Crucii Roșii, 
un ajutor de 200 000 șilingi. De 
asemenea, Uniunea Sindicatelor 
din Austria va pune la dispo- 
zrți.i VG.S.R. 52 000 șilingi.

★

Organizația Caritas interna- 
tionalis* din Italia a trimis pe 
adresa Ministerului Sănătății 
din România 4 000 de pături, 
precum și o importantă canti
tate de antibiotice și produse 
pentru purificarea apei.

★

Reprezentanți ai Organizației 
Tineretului Comunist Austriac 
au colectat 10 500 șilingi, pen
tru a veni în sprijinul victime
lor calamității naturale din 
România.

4-

Din partea unor firme din 
Belgia, R. F. a Germaniei, O-
landa și Spania, Studioul cine
matografic „Alexandru Sahia* 
a primit gratuit importante 
cantități dc peliculă negativ 
imagine.

★

Etienne Manach, ambasado
rul francez la Pekin, a donat, 
personal, pentru ajutorarea si
nistraților din România, 500 
iuani.

★

Cotățc inul francez Noel Mas- 
sicard a anunțat donarea a doi 
berbeci de reproducție, iar un 
grup de cetățeni francezi, suma 
dc 3 420 franci.

★

Guvernatorul provinciei Lim
burg din Belcia a donat 5 000 
franci belgieni.

★

Firme și cetățeni englezi au 
mai făcut don ții in valoare 
dc 2 774 lire sterline.

★

Misiunea economică italiană, 
condușă de dr. Virgilio Dagni- 
no, care se află in România, a 
depus suma dc 188 000 lire ita
liene și 700 dolari in sprijinul 
populației lovite de inundații.

★

Studentul brazilian Pedro 
Augusto, admirator al țării 
noastre și care a învățat limba 
română, a donat 79 obiecte de 
îmbrăcăminte.

★

Exprimîndu-și regretul în le
gătură cu calamitatea care a 
lovit țara noastră, reprezentan
ții firmei .Lurgi" din R. F. a 
Germaniei, Kretzdorm și Schle- 
gelmilch. care coordonează une
le lucrări la Combinatul petro
chimic Pitești, au depus în con
tul C.E.C. 2 000. sumele de 
30 000 și respectiv 20 000 lei.

★

Cetățenii suedezi de origine 
română Elisabeta Ciocan și W. 
Schuster au colectat dc la lo
cuitori. din orașul Tumba 10 
saci cu îmbrăcăminte și suma 
de 629 coroane suedeze.

(Agerpres)

Convorbiri 
românocanadiene

Marți, la Ministerul Afaceri
lor Externe au început con
vorbirile oficiale intre Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externo al României, și Mit
chell Sharp, secretarul dc stat 
pentru afacerile externe al Ca
nadei.

La convorbiri participii, din 
partea românii: Corneliu
Bogdan, ambasadorul României 
In Canada, Bucur Șchiopu, am
basador. Constantin Stanciu, 
director general în Ministerul 
Comerțului Exterior, funcționari 
superiori în Ministerul Afaceri
lor Externe.

Din partea canadiană parti

cipă : Bruce M. Williams, am
basadorul Canadei in România, 
Ralph Collins, asistent al sub
secretarului de stal pentru afa
cerile externe, John Halstead, 
șeful Direcției, pentru Europa 
din Departamentul Afacerilor 
Externe, alte persoane oficiale 
canadiene care-1 însoțesc pe 
secretarul de stat pentru afa
cerile externe.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, dc 
înțelegere reciprocă. Au jfost 
abordate aspecte ale dezvoltării 
colaborării între România și 
Canada, diferite probleme ale 
situației internaționale actuale.

EVOLUȚIA
NAVEI SPAȚIALE

„SOIUZ-9"

Vizita 
în Iugoslavia 
a premierului 

ungar
BELGRAD 2. — Coresponden

tul Agerpres, Nicolne Plopeanu, 
transmite: Președintele -Consi
liului dc Miniștri al R. P. Un
garo, Jeno Pock, a sosit marți 
la Belgrad intr-o vizită oficială 
de patru zile, la invitația preșe
dintelui Vecci Executive Fede
rale, Milia Ribicici. în aceeași 
zi, între cei doi premieri nu 
început convorbiri oficiale, care 
vor continua în zilele următoa
re.

Actuala vizită în Iugoslavia 
a premierului ungar, ce consti
tuie un răspuns la vizita tă
cută în februarie 1969 la buda
pesta do președintele Veeei 
Executive Federale a R. S. F. 
Iugoslavia, se înscrie in efor
turile celor două țări de stin
gere a relațiilor reciproce.

In Cambodgia sînt somnalalo 
luplc violente înlre trupele 
regimului Lon Noi, susținute 
de unități militare americano- 
saigonezo-lailandcze, care au 
intervenit in Cambodqia și for
țele populare de rezistență, în
deosebi In jurul capitalei pro-

Cham șl cele de la Chup au 
loc, de asemenea, angajamente 
între forțele populare de rezis
tență și unități militare saiqo- 
neze ș| cele ale administrației 
do la Pnom Penh. Agențiile 
U.P.I. și Reuter semnaloa/.i .Pa
curi lansate de for|elc patrio-

namulul de sud au declanșat 
noi atacuri cu rachete și mor- 
tiere asupra orașelor Huo, Da
lai și Can Tlio, precum și asu
pra bazei militare aeriene 
Quang Loi, amplasată la nord 
de Saiqon.

Un comunicat militar ameri-

SITUAȚIA DIN INDOCHINA
vinclei Prey Vong, relatează 
agenția France Presse. Trupele 
saigoneze au lansat o nouă 
operațiune dc-a lungul „corido
rului operațional" din zona 
fluviului Mekong; unitali de 
infanterie, susținute de blindate, 
artilerie și elicoptere atacă 
susținut pentru a face joncțiu
nea cu efectivele americano- 
saigoneze și ale administrației 
Lon Noi, care apără orașul 
Pnom Penh — capitala cam- 
bodgiană. Corespondentul ace- 
leeași agenții menționează că 
pe plantațiile de la Kompong

tice khmere și în alte regiuni 
alo Cambodgiei, mentionind că 
trupele guvernului Lon Noi șl 
americano-saigonezc au înregis
trat pierderi in oameni și ma
teriale de luptă.

In Vietnamul de sud, cu toa
te că formațiuni de avioane o- 
mericane „B-52" își continuu 
misiunile de bombardament 
asupra regiunilor unde se pre
supune că ar exista concentrări 
dc forte patriotice, detașamen
tele Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet-

can, citat de agenția France 
Presse, precizează că in mo- 
meniul de fată efectivele cor
pului oxpeditionar american 
in Vietnamul de sud sini eva
luate la 428 050 de militari. La 
Saigon se menționează, pe do 
altă parte, că efectivele austra
liene, sud-coreone, tailandeze șl 
neozeelandeze implicate in con
flictul din Vietnam totalizează 
în prezent 69 200 soldați și 
ofițeri; dintre aceștia, pesto 
40 000 au fost trimiși de regimul 
de la Seul, iar 12 000 de Tai- 
landa.

Pe adresa întreprinderii 
.Romagricola' s-a primit o scri
soare prin care firma iugosla
vă „Progres* face cunoscută 
donarea unei cantități de 15 
tone substanță concentrată pen
tru fnraiarea animalelor.

★

Intr-o telegramă adresată 
Consiliului de Stat, reprezen
tantul firmei italiene „Tehno- 
ceram“. Antonio Piva, anunță 
că a depus la Ambasada ro
mână din Roma suma de 
100 000 lire italiene, in ajutorul 
sinistraților din România.

Firma „Fiat“ a mai pus la 
dispoziția Crucii Roșii italiene, 
pentru a fi donate cetățenilor 
români afectați de inundații, 
1 000 de pături, importante can
tități de suc de fructe, dulceață, 
carne, cafea, lapte condensat, 
pre. um și 4 jeep-uri „Fiat".

O a’.tâ firmă italiană — „Mo- 
neta" s-a oferit să trimită piese 
de schimb pentru instalațiile 
livrate României și care au 
fost avariate de inundații, pre
cum și tehnicieni care să ajute 
îa repunerea în funcțiune a 
instalațiilor respective.

De asemenea, firma italiană 
„Orsilato" a donat 1 700 000 lire 
italiene, iar firmele „Lindberg", 
„Novital" și Dimpetrol" au do
nat. in Wal. 2 700 000 lire ita
liene

+

O donație de medicamente, 
in valoare de 20 000 franci el
vețieni. a fost anunțată de fir
ma ..Hoffman Laroche’ din El
veția.

Din R. F. a Germaniei au 
mai anunțat donații de cite 
5 000 mărci Hugo Albert și 
Franck — clienți ai I.C.E. 
«Fructcxport'.

★

„Firmele „Work Sa.', „Nestle", 
„Cafe Bresa“ din Brazilia, care 
au legături cu firme româ
nești. au donat pentru fondul 
’de ajutorare a sinistraților can
tități de ^pcălțăminte. lapte con
densat. lapte praf, cacao, cafea.
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MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
Marți, la ora 18,33 (ora Mosco
vei). nava „Soiuz-9", aflată in
tr-un zbor cosmic pe orbită 
circumterestră, a executat cea 
de-a 14-a rotație în jurul Pă- 
mintului.

în cursul primei zile de zbor 
au fost executate mai multe 
experiențe, printre care obser
varea și fotografierea unor o- 
biective geologice și geografice 
de către cosmonautul Andrian 
Nikolaev. Același cosmonaut 
a executat, în cursul celei de-a 
cincea rotații, manevra de 
orientare manuală a navei cos
mice, trecind-o pe o orbită 
nouă.

La orele stabilite, cel doi cos- 
monauți au mîncat, iar după 
masa de prînz s-au odihnit.

înaintea somnului s-a efectuat 
măsurarea tensiunii arteriale și 
au fost făcute notările cores
punzătoare în jurnalul de bord 
in legătură cu rezultatele muncii 
din timpul primei zile de zbor.

între orele 6 și 16, nava cos
mică „Soiuz-9" s-a aflat in 
afara zonei de radiovizibili- 
tate do pe teritoriul Uniunii So
vietice.

La ora 14, a început cea de-a 
doua zi de lucru in spațiu. în 
cursul uneia din ședințele de 
radiocomunicații, cosmonauți- 
lor le-a fost transmis mesajul 
de salut al astronautului ame
rican Neil Armstrorfg, coman
dantul astronavei „Apollo-11", 
aflat în vizită în U.R.S.S. Ni- 
colacv și Sevastianov au mul
țumit colegului lor american 
pentru bunele urări.

„BALSA"
QUITO 2 (Agerpres). — 

Patru navigatori temerari au 
pornit luni din Ecuador într-o 
călătorie menită să demon
streze că indienii americani 
ar fi putut ajunge pe plute 
sau in vase primitive în Po- 
linezia. Ambarcațiunea cu 
care cei patru s-au avînlat 
in această aventură poartă 
denumirea de „Balsa" (este 
construită din trunchiuri de 
copaci balsa prinse cu frîn- 
ghii) și este comandată de 
spaniolul Vital Ansar. Călă
toria a fost aminată timp de 
șapte luni din cauza unei dis
pute intre autoritățile navale 
ecuadoriene și echipajul 
„Balsei“ și a putut începe 
numai după intervenția pre
ședintelui Jose Maria Velasco 
Ibara in favoarea navigatori
lor. Aceștia nu vor ajunge in 
Polinezia decit peste șase 
luni.

DUPĂ RĂPIREA
LUI ARAMBURU

BUENOS AIRES 2 (Agerpres). 
— „Răpirea", „judecarea" și 
„condamnarea la moarte" de 
către membrii unei organizații 
peroniste a fostului președinte 
argentinian Pedro Eugenio 
Aramburu a creat la Buenos 
Aires o atmosferă de totală 
confuzie, transmite corespon
dentul agenfiei France Presse.

in cursul dimineții de luni, în 
capitala țării au avut loc mai 
multe reuniuni, prezidate de 
președintele Ongania sau de 
colaboratori apropiati ai aces
tuia. Principalii comandanți al 
armatei și aviației au participat, 
dc asemenea, la consfătuiri de 
urgență.

O vastă operațiune poliție
nească a fost organizată pe te
ritoriul intregii țări, in încer
carea de a-i descoperi pe au
torii răpirii.

La Buenos Aires circulă zvo
nuri potrivit cărora organiza
ția „Forțele armate revoluționa
re orientale" (F.A.R.O.) ar urma 
să transmită, prin intermediul 
unei statii de radio clandesti
ne, un mesaj al generalului 
Aramburu, in care vor fi pre
cizate condițiile eliberării sale. 
„F.A.R.O." alirir- - intr-un co
municat la Montevideo, că pri
zonierul ar ii (ost transportat 
vineri în Uruguay, la bordul 
unui avion particular.

Agenția France t-lesse men
ționează, totodată, că, în even, 
tualilalea executării fostului 
președinte argentinian, guvernul 
nu va institui legea marțială 
pentru a evita astiel accentua
rea atmosferei de tensiune care 
domnește în prezent în fără.

I

Amănunte despre cutremurul
catastrofal

LIMA 2 (Agerpres). — 
Informațiile transmise marți 
dimineața de agențiile dc 
presă furnizează noi amănun
te despre cutremurul catastro
fal produs duminică in Peru. 
Se precizează că numărul 
morților depășește cu mult 
cifra de 1 000 anunțată luni. 
Numai în zona Huaylas, si
tuată la 300 km nord-est de 
Lima, au pierit, potrivit 
Crucii Roșii peruviane, 1700 
persoane. în regiunea de 
coastă din nordul capitalei, 
numărul morților este evaluat 
la aproximativ 200, iar în Io-- 
calitatea Huaraz, complet dis
trusă, la 1 000. Au fost, de 
asemenea, compict distruse 
localitățile Casma, Ocros, 
Mancos și Andasmarca. unde 
totalul victimelor nu a putut 
fi încă precizat. Sute 
morti s-au înregistrat și 
portul Chimbote, distrus 
proporție de 90 Ia sută. Zia
rul „Espresso" apreciază că, 
în total, ca urmare a cutre

viata 
per-

care

i
i

i

de 
in 
in

murului, și-au pierdut 
aproximativ 30 000 de 
soane.

Cotidianul peruvian, 
indică și numărul sinistraților
— 250 803 oameni — relevă 
că tragicul situației este ac
centuat de izolarea zonelor 
lovite, ca urmare a scoaterii 
parțiale din uz a căilor de 
comunicație. Importante efec
tive militare depun în prezent 
eforturi pentru degajarea 
acestora. în majoritatea lo
calităților, ajutoarele sini 
parașutate, iar comunicațiile 
radiotelefonjce sînt asigurate 
de radioamatori. Absența 
mijloacelor de comunicație 
l-a împiedicat pe președintele 
Juan Velasco Alvarado să se 
deplaseze în zonele sinistrate.

Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a informat 
guvernul peruvian că O.N.U. 
și instituțiile sale specializa
te sînt gata să acorde ajutor 
sinistraților din fondul de ur
gență.

I
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GOANA

© Ministrul de externe bel
gian, Pierre Harmel, președinte
le în exercițiu al Consiliului 
Ministerial al Pieței comune i-a 
informat pe ambasadorii -• la 
Bruxelles ai țărilor candidate 
la intrarea în C.E.E. (Marea 
Britanie, Irlanda, Danemarca și 
Norvegia) despre rezultatul con
sultărilor pe care reprezentanții 
„celor șase" le-au avut la sfîr- 
șitul săptămînii, in localitatea 
italiană Bagnaia.

© Un avion „TU-104-AJ al 
companiei cehoslovace dc avia
ție civilă s-a prăbușit în apro
piere de aeroportul din Tripoli. 
Toți cei zece membri ai echi
pajului și cei trei pasageri și-au 
pierdut viața, anunță agenția 
C.T.K.

G Un nou cutremur — de 
gradul 6 la epicentru. — a fost 
înregistrat la 1 iunie în R.S.S.A. 
Daghestan. Nu s-a înregistrat 
paqube deosebite.

Noua mișcare seismică din 
Daqhestan urmează valului de 
1 000 de cutremure ce s-au pro
dus în această republică la 14 
mai.

& Ziarul „Washington Post" 
critică cu severitate refuzul 
Statelor Unite de a ratifica 
Convenția împotriva genocidu
lui. Faptul că guvernul ameri
can nu s-a alăturat statelor 
care au ratificat încă în 1948 
convenția — scrie ziarul — „a 
lăsat o pală pe bunul renume 
al acestei țări".

Noul guvern ceylonez
COLOMBO 2 (Agerpres). — 

Principalele portofolii in cadrul 
noului guvern ceylonez au tost 
repartizate conducătorilor celor 
trei organizații politice care lac 
parte din Frontul Unit de Stin
gă, cîștigătorul recentelor . ale
geri pârlamenlare. După ‘cum 
s-a anunțat, actualul premier, 
d-na Sirimavo Bandaranaike (li
derul Partidului Libertății Sri 
Lanka), cumulează și funcțiile 
de ministru al afacerilor exter
ne, al apărării și planificării.

Secretarul general al C.C. al 
Partidului Comunist, Pieter 
Keuneman, deține conducerea 
Ministerului Construcțiilor, iar 
liderul Partidului Lanka Sama 
Samaj, N. M. Perera, a lost 
numit ministru al finanțelor.

Noul guvern ceylonez a anun
țai că programul său cuprinde 
o serie de măsuri menite să 
extindă și să consolideze sec
torul de stat, in special în do
meniile bancar, comercial șl 
agricol.

V-lea continent, pe drumul 
bătătorit cu 80 de ani in j 
urmă de căutătorii de aur. a 1 
apărut din nou pelerinajul 
celor dornici de îmbogățire. 
Cauza acestor activități țe- • 
brile este nichelul. Și valul i 
de oameni de afaceri a asal- 1 
tat Kalgoorlie, oraș situat la J 
300 mile de Perth, capitala ! 
statului Western Australia. '

Vestea deschiderii unor ză
căminte de nichel s-a răspin- I 
dit cu iuțeala fulgerului. Ac
țiunile companiilor de nichel 
urcă neîncetat la bursele din 
Melbourne și Sydney. Kal
goorlie, oraș care „s-a ofi
lit" mult după febra aurului 
din anii ’90 ai secolului tre
cut, a început să strălucească 
din nou. S-au construit clă
diri noi și moderne in care . 
și-au instalat sediile compa- ’ 
niile extractive.

DIN PRESA 
STRĂINĂ

Interviul premierului Harold Wilson
LONDRA 2 (Agerpres). — 

Premierul britanic Harold Wilson 
a apărut luni seara la televi
ziune acordind un interviu — 
primul din cadrul campaniei 
electorale în vederea alegerilor 
generale din 18 iunie.

Cu acest prilej, liderul labu
rist a criticat programul elec
toral al Partidului conservator, 
precum și promisiunile făcute 
de liderul acestuia, Edward 
Heath, înlr-o înlîlnire cu alegă
torii. Potrivit agenției Reuter,

Heath a promis că în eventua
litatea venirii la putere a par
tidului său, „va reduce nivelul 
actual al impozitelor". După 
părerea premierului Wilson, a- 
ceste promisiuni ale opoziției 
au un simplu caracter electo
ral, fără să prezinte vreo garan
ție că ar putea fi traduse în 
viată.

Pe de altă parte, premierul 
Wilson a hotărît să tină săptă- 
mînal o conferință de presă în 
care să dezbată problemele pro

gramului electoral laburist. Vor 
putea participa pe lingă zia
riștii britanici și reprezentanți 
ai presei străine.

Sondajele de opinie efectuate 
de către societăți specializate 
continuă să indice drept cîști- 
gători în apropiatele alegeri 
pe laburiști. Astfel, potrivit re
zultatelor ultimului sondaj pu
blicat marți de „Times", avan
sul laburiștilor asupra conser
vatorilor este de 3,7 la sută.

Muzeul de istorie din Berlin și, în spatele lui. Turnul Televiziunii.

La Perth, orașul-senzație > 
după descoperirea zăcăminte- ' 
lor de fier și bauxită, mișună 
din nou ageriți de bursă, zia
riști, reprezentanți ai diver
selor firme, laboranți și spe
cialiști ai întreprinderilor ex
tractive.

Aceștia din urmă presupun 
că centura de nichel de la 
nord și sud de Kalgoorlie 
este destul de bogată pentru 
ca la sfârșitul acestui dece
niu Australia să devină o 
concurentă serioasă a Cana
dei. care deține in prezent 
primul loc în lume in pro
ducția de nichel. >

Atras de această perspec- « 
tivă, capitalul străin a în
ceput să se infiltreze in a- 
ceastă nouă „mină de aur" : I 
compania „American Metal 
Climax a cumpărat lOa/o din ] 
acțiunile societății „North 
Kalgoorlie", care la rîndul 
său are o participare de 49 
la sută in întreprinderea 
„Scoția Nickel" de Ungă Kal
goorlie. „Anaconda" împre
ună cu compania engleză 
„Rio Tinto Zinc" și compa
nia australiană .New Brok- 

len Hill Consolidated" exploa
tează in prezent zăcăminte
le situate la sud de Kalgoor^ 
lie, evaluate la 5 milioane 
tone. Firma canadiană „Inter
national Nickel Comp." va 
deveni in curind una dintre 
cele mai mari producătoare 
de nichel. Ea a adresat o ce
rere pentru prelucrarea imen
selor zăcăminte din Winger- ; 
Ilin, Ia granița cu statul j 
South Australia. !

Mâneri 
belgieni 

in 
grevă

BRUXELLES 2 (Agerpres). 
— Minerii de La una dintre 
exploatările carbonifere ale 
legiuni; din nordul Belgiei au 
decleiat luni o nouă grevă, 
cere amenință să se extindă 
fcn silei» următoare. Greviștii 
•oile IU îmbunătățirea condi
țiilor materiale.

La începutul anului, 23 000 
d* minaxl din aceeași regiune 
carboniferă au luat parte la 
o grevă d« 8 săptămlni. In 
«rzn« căreia au obtinut sa- 
tlefacer&a revendicărilor lor 
*1 prorotalunea guvernului de 
a publica un studiu asupra 
sUleuiulul de salarizare din 
industria carboniferă. Sindi
catele din această ramură au 
anunțat că. In cazul In care 
autorftătlle de ia Bruxelles 
nu vor da publicității docu
mentul respectiv In cursul 
acestei săptămlni, vor organi
za o nouă gievă.

NIGERIA — RECONCILIERE Șl RECONSTRUCȚIE
La cinci luni de la încetarea 

războiului civil, Nigeria tră. 
ieșle procesul redresării social- 
economice și, în pofida moș
tenirii grele lăsate de război, 
cea mai mare Iară a continen
tului african începe să-și dez
văluie din nou potențialul. De
sigur, consecințele crizei, ce a 
durat aproape doi ani și jumă. 
late, nu pot fl lesne Îndepărtate; 
In afară de necesitatea resta
bilirii depline a activilălii eco
nomice, esențială este acum 
pentru Nigeria o reconciliere 
națională reală și temeinică, 
bazată pe reintegrarea iboșilor 
In viața țării.

Istoria acestor cinci luni de 
după război a trebuit să in- 
ceapă cu ajutorarea populației 
civile ailate într-o situație 
tragică din cauza îndelungatei 
crize nigeriene. Imediat după 
Încetarea ostilităților, acordarea 
acestui ajutor era încă dificilă, 

pe de o parte fiindcă multe 
familii ibo refugiate în jungle 
nu se inapoiaseră în satele lor, 
iar pe de alta din cauză că ali
mentele și medicamentele ajun
geau cu greu la destinație, prin
cipalele căi de comunicații ru
tiere fiind deteriorate în cursul 
luptelor. Eforturile întreprinse 
în această direcție de guvernul 
federal, cu sprijinul mai multor 
țări și al unor organizații in
ternaționale, au avut, insă, In 
cele din urmă rezultate eviden
te, iar previziunile pesimiste, 
In sensul unei Înfometări In 
masă, s-au dovedit în orice caz 
eronate. Guvernul nigerian a 
acordat Crucii Roșii Interna, 
ționale și Comisiei federale de 
reabilitare un fond de 45 mili
oane dolari pentru realizarea 
programului de ajutorare a 
populației civile din regiunile 
afectate de război. Astăzi, în 
cea mai mare parte a fostei en
clave biulreze, foametea din 
zilele răboiului a dispărut, iar 
recoltele ce vor fi culese în 

aceste luni vor împiedica re
apariția ei.

Concomitent, autoritățile fe
derale au adoptat o serie de 
măsuri in vederea reintrării 
treptate a populației ibo in 
viața Nigeriei. La numai citeva 
ore după capitularea Biafrei, 
liderul iedera! a decretat o am
nistie generală; citeva săptă. 
mini mal tirziu se anunța re
întoarcerea masivă a funcționa
rilor ibo in administrația fede
rală. S-a luat In considerație 
chiar și delicata problemă a 
reintegrării ofițerilor lostei ar
mate rebele in rindurile fede
ralilor. tn urma unei anchete 
Întreprinse de o comisie mill, 
tară specială, toți ofițerii ibo (cu 
excepția lui Odumegwu Ojukwu, 
aflat în exil în Coasta de Fil
deș), care înaintea războiului 
activaseră în armata federală, 
și-au redoblndil gradele.

Pentru a veni în sprijinul 
populației din zonele devastate 
de război, guvernul de la 
Lagos a emis totodată o decizie 

in baza căreia biletele de ban
că bialreze, devalorizate consi
derabil in timpul ostilităților 
militare din cauza situației eco
nomice dezastruoase a Biafrei, 
pot li schimbate cu cele nige
riene.

COMENTARIU
„Tara are nevoie de popu

lația ibo. Ea reprezintă o forță 
de care nu ne putem lipsi" — 
sublinia șeful guvernului iede
ra! nigerian, generalul Yakubu 
Gowon, pornind de la certitu
dinea că procesul reconcilierii 
naționale — care, in mod evi
dent, cere încă multiple efor
turi — este indispensabil sudă
rii țării într-o singură națiune.

tn același timp, Nigeria este 
confruntată în momentul de 
față cu o vastă acțiune de :e- 

construcție economică. Cele 30 
de luni de război au „smuis" 
acestei țări peste 1 150 000000 
dolari ■, au lost distruse obiecti
ve industriale importante, agt:- 
cultura și balanța comercială 
au înregistrat un recul accele
rat. Din cinci uzine de ciment, 
care funcționau înaintea războ
iului, numai două slnt in pre
zent utilizate, iar una dintre 
acestea doar la jumătatea capa
cității sale, tara fiind nevoită 
la ora actuală să importe acest 
produs.

Bogatele resurse naturale și 
mai ales inepuizabilele zdcă. 
minte petrolifere, ca și potenția
lul uman de care dispune Ni
geria, cu o populație de 60 mi
lioane locuitori, constituie pre
mise esențiale pentru refacerea 
și dezvoltarea economiei, tn 
multe privințe, rezultatele deja 
obținute sini remarcabile. In 
domeniul petrolului, previziu
nile cele mai optimiste au losf 
depășite. La siirșitul războiului, 
producția pel roii icră atingea 

zilnic 550 000 de barili. In pre
zent, la numai cinci luni de 
restabilire a calmului, cifra de 
un milion de barili pe zi este 
pe punctul de a li atinsă și 
poale chiar depășită pir.ă la 
siirșitul anului, tn aces; mod, 
Nigeria a devenit cel de-al doi
lea mare producător alricun de 
aur negru, după Libia. Produc
ția petroliferă îl furnizează în 
momentul dc fotă aproximativ 
150 milioane lire în devize stră
ine, echivalind veniturile pro
venite din totalul celorlalte 
mărfuri exportate.

Pentru echilibrarea comer|u- 
lui ei exterior, Nigeria lși pune, 
de asemenea, mari speranțe in 
exporturile de arahide. Cea de-a 
doua linie de cale ferată ce 
străbate țara de ia nord la sud 
urmează să lie redeschisă tra
ficului in lunile viitoare, astfel 
incit exporturile de arahide își 
vor putea relua calea iraditio. 
nală spre Europa, via Port 
Harcourt.

Desigur că In vastul proces 

de reconciliere națională șl 
relansare economică, Nigeria 
nu se ailă decit la început. Im
portant este insă faptul că eior- 
turile slnt dirijate in sensul 
realizării unității naționale prin 
înlăturarea treptată a animozi
tăților și a disparităților de 
ordin social, economic, politia 
dintre triburile conlocuitoare, 
experiența războiului demon- 
slrlnd că soluția militară nu 
constituie o rezolvare reală a 
acestor probleme complexe. 
Relerindu-se la viitorul politia 
al țării, generalul Yakubu 
Gowon afirma Intr-un Interviu 
acordat revistei „Jeune Afrique"/ 
„Misiunea guvernului militar 
este să realizeze cil mai re. 
pede posibil reabilitarea Și re
construcția. Armata va reveni 
in cazărmi imediat ce lși va li 
încheiat misiunea. Este un an
gajament pe care și l-a asumat 
guvernul militar. El ține să și-l 
respecte și așa va face".

Sabina BONDOC
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