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AU CONTINUAT IERI

al C.C. al P.C.R.
cu privire la majorarea suplimentară a 
retribuției tarifare a tuturor categoriilor 
de personal și corectarea unor prețuri

Convorbirile președintelui Nicolae Ceaușescu 
cu Bruno Kreisky, cancelarul federal al Austriei 

ÎN STAȚIUNEA
NEPTUN

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și cancela
rul federal al Republicii Aus
tria, Bruno Kreisky, au con
tinuat, sîmbătă după-amiază,
în stațiunea Neptun convorbi
rile începute în ziua preceden
tă în Capitală.

întrevederea a prilejuit un
larg schimb de vederi asupra
relațiilor româno-austriece,
precum și în probleme ac
tuale ale vieții politice in
ternaționale.

Convorbirea s-a desfășu
rat într-o atmosferă de cal
dă cordialitate și prietenie.

In fotografie: aspect din timpul
întîlnirii

LA BUZĂU, GALAȚI Șl BRĂILA

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a fost ieri din nou prezent pe frontul 

luptei împotriva inundațiilor
• Control riguros asupra măsurilor de protecție pentru prevenirea revărsărilor Dunării.

• Indicații ferme, direcții precise de acțiune pentru organizarea optimă a strîngerii 
tivitei, pentru restabilirea activității productive normale.

e Pretutindeni vizita secretarului general al partidului a fost salutată cu căldură de oamenii 
muncii, a oțelit voința membrilor detașamentelor speciale, a tuturor cetățenilor de a asigura 
apărarea avuțiilor țării și poporului.

La Galați — un zid trainic, dig de nâdejde, protejează de ape orașul șl șantierul naval

în aceste zile de grea Încercare, 
Întregul popor răspunde prin fapte 
chemării partidului, îndemnului se
cretarului general, purtînd cu vi
tejie bătălia cu apele, adunînd de 
pe ogoare recolta, repunind în func
țiune întreprinderile calamitate ori 
dînd producții suplimentare prin 
schimburi prelungite de muncă. Pre
tutindeni, toti cetățenii patriei, fără

deosebire de naționalitate, acționea
ză fără răgaz, cu hotărîre si disci
plină, ca o mare și puternică fami
lie. Sentimentul datoriei fată de pa
trie a unit intr-un unic șuvoi ener
giile. Iar prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, încă din primele 
ceasuri ale inundațiilor și apoi in 
continuare, acolo unde erau înfrun
tate stihiile naturii, a dat oamenilor

siguranță și încredere, i-a Îmbărbă
tat în îndeplinirea cu fermitate. în 
mod organizat a hotărîrilor Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Și in dimineața zilei de sîmbătă 
12 iulie tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a aflat în zone care au avut de 
suferit de pe urma inundațiilor sau 
unde se iau măsuri de protecție

pentru a stăvili unda de viitură a 
Dunării — în județele Buzău, Ga
lați și Brăila.

Secretarul general al partidului a 
fost însoțit de tovarășul Teodor Co- 
man, ministrul de interne.

Prima etapă a acestei noi vizite 
de lucru a fost municipiul Buzău,
(Continuare in pag. a IH-a)

Acțlonind consecvent pentru edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, Parti
dul Comunist Român asigură, prin întreaga sa politică, 
ridicarea continuă a nivelului de trai material șl spiri
tual al tuturor oamenilor muncii, înfăptuirea bunăstării 
întregii societăți șl dezvoltarea multilaterală a perso
nalității umane.

In condițiile îndeplinirii cu succes a prevederilor pla
nului național unic de dezvoltare economlco-soclală a 
țării, în cursul actualului cincinal veniturile tuturor oa
menilor muncii au cunoscut o continuă creștere. Majo
rarea retribuției tuturor categoriilor de personal a avut 
ca rezultat creșterea substanțială a veniturilor minime 
și medii obținute de către oamenii muncii din țara 
noastră. Astfel, retribuția minimă lunară a persona
lului necalificat a crescut de la 800 lei, cit era în 1970, 
la 1140 Iei după majorarea Intervenită în anul 1974, Iar 
a muncitorilor calificați de la 908 la 1 346 lei, ceea ce 
reprezintă o creștere de 42,5 la sută șl, respectiv, 48 la 
sută. Prin ma|orarea retribuției tuturor categoriilor de 
personal șl prin Intrarea în cîmpul muncii a circa 
1 200 000 lucrători, retribuția medie a oamenilor muncii 
a crescut, în cursul cincinalului actual, cu circa 26,6 la 
sută, fondul de retribuție sporind de la 96 miliarde lei 
în 1970 la 154 miliarde Iei în 1975, respectiv cu peste 
60 la sută.

Anallzîndu-se modul cum se realizează creșterea ve
niturilor oamenilor muncii, se constată că nu se asigură 
nivelul retribuției reale avute în vedere, aceasta fiind 
influențată șl de nivelul unor prețuri care trebuie ■ să 
fie corectate în prezent.

In vederea asigurării creșterii veniturilor oamenilor 
muncii corespunzător nivelurilor avute în vedere, Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. hotărăște:

1. Incepînd cu data de 15 Iulie, retribuția tarifară a 
tuturor categoriilor de personal stabilită prin Legea 
retribuirii după cantitatea și calitatea muncii se majo
rează suplimentar cu 60 lei lunar. Această sumă se 
adaugă atît la retribuția tarifară a personalului Ia care 
s-a aplicat deja mărirea retribuției, cit șl la retribuția 
tarifară a personalului la care urmează să se aplice 
măsurile de ma|orare a retribuției tarifare pe anul 1975.

2. Majorarea suplimentară a retribuției prevăzută în 
prezenta hotărîre nu afectează acordarea următoarelor 
drepturi:

a) alocația de stat pentru copil j
b) bursele acordate in învățămîntul de toate gradele. 
Aceste drepturi se vor menține în același ouantum

chiar dacă prin ma|orarea retribuției cu 60 lei, prevă
zută in prezenta hotărîre, se depășește plafonul în 
funcție de care s-au acordat.

3. Majorarea suplimentară a retribuției tarifare nu va 
modifica cuantumul chiriei astfel cum acesta este sta
bilit în prezent.

La veniturile oamenilor muncii ma|orato ou 60 de iei, 
in urma sporirii suplimentare a retribuției tarifare, se 
mențin în continuare cotele de Impozit aplicate la 
veniturile realizate pînă în prezent.

Totodată, țlnind seama de sporirea substanțială pe 
plan mondial a prețurilor unor materii prime de bază, 
precum șl de faptul că prețurile de desfacere cu amă
nuntul ale unor produse nu acoperă cheltuielile reale 
de producție, fiind mai mici decît prețul de cost — 
ceea ce face ca realizarea acestor produse să devină 
nerentabilă —- avind, de asemenea, în vedere faptul că 
la unele produse prețurile de desfacere cu amănuntul 
sînt mari față de cheltuielile de producție, Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a hotărît corectarea 
unor prețuri șl tarife după cum urmează:

— Se vor ma|ora prețurile cu amănuntul la combus
tibili, cherestea, unele produse finite din lemn, unele 
materiale de construcție, hîrtle, blănuri șl confecții din 
piele, sortimente superioare de încălțăminte și articole

sportive din piele, covoare lucrate manual, articole din 
fontă precum șl tarifele la unele servicii prestate popu
lației ;

— Se vor ma|ora prețurile Ia ciorapii de bumbac și 
vor fl reduse concomitent, în același volum, prețurile 
Ia ciorapii din fire sintetice ;

— Se vor corecta prețurile unor medicamente prin 
reducerea prețurilor la unele sortimente și majorarea 
altora, ceea ce va determina o reducere anuală a chel
tuielilor populației de circa 230 milioane lei.

Drept urmare a majorării șl reducerii unor prețuri șl 
tarife, populația va cheltui suplimentar în următoarele 
luni, pînă la sfîrșltul anului în curs, 680 milioane lei, Iar 
în anul 1976, circa 1,4 miliarde lei.

★
Ca urmare a aplicării măsurilor de ma|orare supli- 

mentară a retribuției prevăzute in prezenta hotărîre, re
tribuția minimă a personalului necalificat aiunge la 
1 200 lei, față de 1 000 lei cit era înainte de acțiunea de 
majorare a retribuțiilor începută în 1974, Iar la munci
torii calificați — de la 1 040 lei la 1 406 lei, ceea ce re
prezintă o creștere de 20 Ia sută, respectiv de 35,2 In 
sută. La sfirșltul anului în curs, după încheierea acțiunii 
eșalonate de majorare a veniturilor, retribuția medie no
minală va ajunge la circa 1 975 lei.

Prin creșterea veniturilor cu peste 2 miliarde lei, pe 
baza ma|orărll suplimentare a retribuției șl prin spo
rirea cu 680 milioane lei a cheltuielilor pe care popu
lația le va suporta ca urmare a corectărilor de prețuri 
și tarife, oamenii muncii vor primi în cele 5 
luni șl |umătate din acest an, un venit suplimentar de 
1 320 milioane lei. La nivelul anului 1976, creșterea ve
niturilor rezultate din ma|orarea suplimentară a retri
buției va fi de circa 5 miliarde Iei, Iar a cheltuielilor 
determinate de corectarea prețurilor șl tarifelor pentru 
servicii — de 1,4 miliarde lei, rezultind un venit supli
mentar pentru populație de 3,6 miliarde Iei.

Ca urmare a aplicării tuturor acestor măsuri se asi
gură, pe perioada 1971—1975, creșterea cu circa 22 la 
sută a retribuției reale, depășlndu-se în felul acesta 
prevederile actualului cincinal.

★
Aplicarea In viață a tuturor acestor măsuri pe care 

partidul șl statul nostru socialist le Iau în vederea creș
terii în continuare a nivelului de trai, material șl spiri
tual al poporului — țelul suprem al întregii noastre po
litici de construcție socialistă — Impune ca pretutin
deni, în toate ramurile economiei, în toate întreprinde
rile șl unitățile de producție să se acționeze cu cea 
mal mare hotărîre pentru realizarea șl depășirea sar
cinilor de plan, pentru creșterea simțitoare a producti
vității muncii șl reducerea cheltuielilor de producție, 
pentru asigurarea unei eficiența economice cit mal 
înalte.

Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Ișl expri
mă convingerea că oamenii muncii vor răspunde 
acestor măsuri muncind cu abnegație șl pasiune revo
luționară, cu pricepere șl spirit de Inițiativă, aslgurind 
îndeplinirea în cele mal bune condiții a tuturor sar
cinilor ce Ie revin.

Ținînd seama de faptul că măsurile de ma|orare su
plimentară a retribuțiilor 6e iau in condițiile in care eco
nomia națională a avut de suferit de pe urma Inunda
țiilor, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. chea
mă oamenii muncii din toate sectoarele de activitate 
să facă totul pentru recuperarea, pînă la sfîrșltul aces
tui an, a pagubelor pricinuite de revărsarea apelor, 
pentru înfăptuirea cu succes a cincinalului înainte de 
termen, pentru traducerea în viață a hotărîrilor Congre
sului al Xi-lea al partidului, aslgurîndu-se astfel, pe 
această bază, depășirea veniturilor reale ale tuturor 
categoriilor oamenilor muncii față de prevederile pla
nului cincinal, creșterea nivelului de bunăstare șl civi
lizație al întregului popor, progresul susținut șl înflori
rea multilaterală a României socialiste.

DECRET
al ConsiHui de Stat al Republicii Socialiste România 
pentru majorarea suplimentară a retribuției tarifare 

a tuturor categoriilor de personal
ÎN PAGINA A Ii-A

DECRET PREZIDENȚIAL
privind stabilirea preturilor cu amănuntul 

la combustibili, unele bunuri de consum nealimentar 
si a tarifelor la unele servicii prestate populației

ÎN PAGINA A ll-A

TEMELII ALE DEZVOLTĂRII SĂNĂTOASE 
A ECONOMIEI NOASTRE NAȚIONALE

® BUNĂSTAREA POPORULUI — țel suprem al politicii partidului, urmat cu 
neabătută consecvență

• POLITICA PREȚURILOR — călăuzită de principiile eficacității, de cerințele legilor 
obiective ale economiei socialiste

ÎN PAGINA A ll-A
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DECRET
ai Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

pentru ihajnH suplimentară a - Mils tarifare 
a tuturor categi'ilv fe personal

DECRET PREZIDENȚIAL
privind stabilirea preturior cu amănuntul

Ea combustibili, linele bănuri de consum nealimentar 
si a tarifelor ia unele servicii prestate populației

Avînd în vedere rezultatele obținute 
în dezvoltarea economico-socială a țării 
și înfăptuind în mod consecvent politica 
Partidului Comunist Român de ridicare 
a nivelului de trai al poporului, statul 
nostru socialist asigură, în mod planifi
cat, resursele necesare pentru sporirea 
continuă a retribuției oamenilor muncii.

Ținînd seama că prin majorările re
tribuției tarifare acordate pînă în pre
zent și în urma creșterii prețurilor și 
tarifelor la unele produse și servicii nu 
se asigură creșterea veniturilor reale 
avută în vedere, Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a hotărît majo
rarea suplimentară a retribuției tarifare 
a tuturor categoriilor de personal cu 
încă 60 lei lunar.

Ca urmare a acestei majorări, retribu
ția minimă a personalului necalificat va 
fi de 1 200 lei lunar, față de 1 000 lei cit 
era în anul 1974, respectiv, față' de 800 
lei cît era în anul 1970 ; retribuția mi
nimă a muncitorilor calificați va fi de
1 406 lei, față de 1 040 lei cît era în anul 
1974, respectiv, față de 908 lei cît era în 
anul 1970.

Față de cheltuielile suplimentare ale 
populației, determinate de creșterea 
unor prețuri și tarife, care vor repre
zenta în semestrul al II-lea al anului 
1975 680 milioane lei, iar la nivelul
anului 1976, 1,4 miliarde lei, creșterea 
veniturilor populației ca urmare a ma
jorării suplimentare a retribuției este de
2 miliarde lei în 1975 și de circa 5 mi
liarde lei în anul 1976.

Ca urmare a acestor măsuri. în ac
tualul cincinal retribuția reală a oa
menilor muncii va crește cu circa 22 
la sută.

în vederea aplicării hotărîrii Comite-

' “I
Ambele Decrete, împre- 1

unâ cu toate anexele, vor 
fi publicate în Buletinul 
Oficial al Republicii Socia
liste România. I 

tulul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
cu privire la majorarea suplimentară a 
retribuției tarifare a tuturor categoriilor 
de personal și corectarea unor prețuri,

Consiliul de Stat al Republicii Șocia- 
liste România decretează :

Art. 1. începînd cu 15 iulie 1975, re
tribuția tarifară a tuturor categoriilor de 
personal, stabilită prin Legea retribuirii 
după cantitatea și calitatea muncii nr. 
57/1974, se majorează suplimentar cu 60 
lei lunar.

Art. 2. Majorarea suplimentară a re
tribuției tarifare prevăzută prin prezen
tul decret nu afectează acordarea urmă
toarelor drepturi : ’ .

a. alocația de stat pentru copii ;
b. bursele acordate în învățămîntul de

toate gradele. /
Aceste drepturi se vor menține în ace

lași cuantum, chiar dacă prin majorarea 
suplimentară a retribuției se depășește 
plafonul în funcție de care ele se alocă.

Art. 3. Majorarea suplimentară a re
tribuției tarifare nu va modifica cuan
tumul chiriei stabilit potrivit reglemen
tărilor în vigoare la data prezentului de
cret.

Art. 4. Retribuția tarifară majorată su
plimentar a tuturor categoriilor de per
sonal este cea prevăzută în anexele 1—6 
la prezentul decret, prin care se modi
fică în mod corespunzător prevederile 
Legii retribuirii după cantitatea și cali
tatea muncii nr. 57/1974.

Majorarea suplimentară a retribuției 
prevăzută în art. 1, precum și celelalte 
prevederi ale prezentului decret se apli
că și personalului prevăzut la art. 210 
din Legea nr. 57/1974.

Art. 5. Personalul care urmează să be
neficieze de majorarea retribuției prevă
zută de Decretul nr. 244/1974, după 31 
iulie 1975, va primi, începînd cu 15 iulie 
1975 retribuția tarifară aprobată prin 
Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 
890/1973, majorată cu 60 lei lunar, ur- 
mînd să primească retribuția tarifară 

prevăzută la art. 4 de la data stabilită 
prin Decretul nr. 244/1974,

Art. '6. Pentru perioada 15—31 iulie 
1975, majorarea suplimentară a retribu
ției este de 30 lei.

Art. 7. Majorarea cu 60 lei a retribu
ției tarifare nu modifică cotele de im
pozit aplicabile acestei retribuții înainte 
de majorare. Nivelurile retribuției la care 
se aplică cotele existente de impozit se 
vor modifica potrivit anexei nr. 7 la 
prezentul decret.

Odată cu aplicarea dispozițiilor alinea
tului precedent se abrogă prevederile 
art. 1 din Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri nr. 545 din 30 aprilie 1970 privind 
reglementarea unor impozite pe venitu
rile populației.

Limita retribuției tarifare de 2 500 lei 
prevăzută la art. 5 din Decretul nr. 564 
din 5 iulie 1968, pînă la care se acordă 
reducerea de impozit de 30 la sută pen
tru personalul care are în întreținere cel 
puțin 4 persoane, se majorează la 2 560 
lei.

Prevederile prezentului articol se apli
că începînd cu veniturile aferente lunii 
iulie 1975.

Art. 8. Se autoriză Comitetul de Stat 
al Planificării și Ministerul Finanțelor 
să asigure sumele necesare aplicării pre
vederilor prezentului decret, atît din re
zerva la fondul de retribuire constituită 
prin plan, cît și prin redistribuirea eco
nomiilor realizate la fondul de retribuire 
de ministere, celelalte organe centrale 
și consiliile populare județene și al mu
nicipiului București, planurile economice 
și financiare ale acestora modificîndu-se 
în mod corespunzător.

Se autoriză Ministerul Finanțelor să 
acopere influențele ce rezultă din apli
carea prezentului decret din resursele 
generale ale bugetului de stat pe anul 
1975, în cazurile în care acestea nu pot 
fi asigurate din virări de credite buge
tare în planurile titularilor, introducîn- 
du-se, totodată, modificările corespunză
toare în volumul și structura bugetului 
de stat pe anul 1975.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în vederea asigurării unei juste core
lări între prețurile de desfacere cu amă
nuntul și tarifele unor servicii prestate 
populației cu costurile reale de produc
ție, ținîndu-se seama, totodată, de spo
rirea substanțială a prețurilor pe plan 
mondial la unele materii prime esen
țiale, cum sînt țițeiul, combustibilii, 
bumbacul, pieile și altele. Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. a hotărît 
corectarea prețurilor cu amănuntul la 
combustibili, unele bunuri de consum 
nealimentar, precum și a tarifelor la 
unele servicii prestate populației.

Corectarea preturilor și tarifelor men
ționate va face ca indicele general al pre
țurilor cu amănuntul și tarifelor să 
crească în 1975 cu 1 la sută față de 1974 
și cu 3 la sută față de 1970.

în același timp, odată cu creșterea pre
țurilor se va acorda tuturor categoriilor 
de personal o majorare suplimentară a 
retribuției de 60 lei lunar.

în aceste condiții, cheltuielile supli
mentare ale populației determinate de 
corectarea unor prețuri și tarife vor re
prezenta, în semestrul al doilea al anu
lui 1975, 680 milioane lei, față de
peste 2 miliarde lei cît reprezintă creș
terea veniturilor populației ca urmare a 
majorării suplimentare a retribuțiilor, 
iar în anul 1976 — circa 1,4 miliarde lei, 
față de o sporire a veniturilor de circa 
5 miliarde lei.

în vederea aducerii la îndeplinire a ho
tărîrii Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.,

Președintele Republicii Socialiste 
România decretează :

Art. 1. începînd cu data de 14 iulie 
1975, prețurile cu amănuntul la combus
tibilii livrați populației, precum și la 
principalele sortimente din grupele: 
cherestea și parchete, lemn pentru con
strucții rurale, unele produse finite din 
lemn, hîrtie — carton — mucava, unele 
materiale de construcție, confecții din 
piele și din piei cu blană, unele sorti
mente de încălțăminte și articole pentru 
sport din piele, ciorapi din fire naturale 
și sintetice, covoare lucrate manual, me
dicamente de uz uman, vase din fontă 
și piese de schimb din fontă pentru ma
șini de gătit și sobe sînt cele prevăzute 
în anexa nr. 1 Ia prezentul decret.

Art. 2. începînd cu aceeași dată, tari
fele la populație pentru reparații la : în
călțăminte, confecții din piei cu blană, 
îmbrăcăminte-lenjerie și la autoturisme, 
tarifele pentru complexitate la confec

țiile de îmbrăcăminte și tariful la trans
portul combustibilului solid pentru 
populație în interiorul localităților sînt 
cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezen
tul decret.

Art. 3. Ministerul Comerțului Interior, 
Ministerul Sănătății. Uniunea Centrală a 
Cooperativelor Meșteșugărești, Uniunea 
Centrală a Cooperativelor de Consum și 
comitetele executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului I3ucu- 
rești vor stabili, cu acordul Comitetului 
de Stat pentru Prețuri, prețuri cu amă
nuntul și tarife la celelalte sortimente și 
servicii din grupele prevăzute la artico
lele 1 și 2. Prețurile cu amănuntul și ta
rifele se stabilesc pe baza prețurilor de 
producție și de livrare reașezate, a valo
rii de întrebuințare a produselor, asigu- 
rîndu-se realizarea coeficienților medii 
de modificare prevăzuți în anexa nr. 3 
la prezentul decret.

Art. 4. Pentru medicamentele din im
port, neprevăzute în planul pe anul 1975 
și ale căror prețuri cu amănuntul sta
bilite nu asigură cursuri de revenire co
respunzătoare, Ministerul Sănătății va 
stabili, la primul import de medicamente 

■ din această categorie, noi prețuri cu 
amănuntul în conformitate cu normele 
legale.

Art. 5. Limitele de prețuri pe grupe și 
Xșubgrupe de produse și prețurile cu 
amănuntul fixe pe produse, prevăzute în 
anexa la Decretul nr, 388/1972 privind 
stabilirea prețurilor și tarifelor fixe sau 
limită la produsele, grupele și subgrupele 
de produse sau servicii, precum și la 
obiectele de construcții ce se aprobă prin 
decret prezidențial se modifică potrivit 
anexei nr. 4 la prezentul decret.

Ca urmare a noilor prețuri stabilite 
prin prezentul decret, Consiliul de Mi
niștri va modifica limitele de prețuri cu 
amănuntul prevăzute în Hotărîrea Con
siliului de Miniștri nr. 414/1974 privind 
stabilirea limitelor maxime de prețuri și 
tarife pentru grupele și subgrupele de 
produse și servicii care constituie no
menclatura ministerelor, celorlalte or
gane centrale și comitetelor executive 
ale consiliilor populare județene și al 
municipiului București.

Art, 6. Cotele de rabat comercial la 

cărbuni, cherestea și parchete, lemn de 
construcții rurale, butoaie de stejar, con
fecții din piele și din piei cu blană sînt 
cele prevăzute in anexa nr. 5 la prezen
tul decret.

Art. 7. Ministerele, celelalte organe și 
organizații centrale și comitetele execu
tive ale consiliilor populare județene și 
al municipiului București vor asigura 
reevaluarea stocurilor de produse ale că
ror prețuri cu amănuntul se modifică 
potrivit prevederilor prezentului decret 
existente la unitățile în subordine la data 
intrării în vigoare a prezentului decret, 
în conformitate cu normele emise de 
Ministerul Finanțelor.

Art. 8. Indicele prețurilor cu amănun
tul și tarifelor pentru anul 1975 se sta
bilește la nivelul de 103,0 la sută față 
de anul 1970.

Art. 9. Se autoriză Consiliul de Mi
niștri să introducă în indicatorii de plan 
economici și financiari pe anul 1975 și 
pe perioada 1976—1980, cît și în volu
mul și structura bugetului de stat pe 
anul 1975, modificările rezultate din 
aplicarea noilor prețuri și tarife. în acest 
scop, ministerele, celelalte organe și or
ganizații centrale și comitetele execu
tive ale consiliilor populare județene și 
al municipiului București care au în 
subordine unități producătoare sau care 
desfac produse ori prestează servicii din 
cele care fac obiectul prezentului decret 
vor prezenta, pînă la 31 august 1975. 
documentațiile necesare puse de acord 
cu Comitetul de Stat al Planificării și 
Ministerul Finanțelor.

Art. 10. Ministerul Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și Controlului Gospodări
rii Fondurilor Fixe va repartiza hîrtia 
necesară, iar Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste va pune la dispoziție 
spațiul grafic pentru tipărirea listelor 
de prețuri cu amănuntul și tarife. Se au
toriză Ministerul Finanțelor de a aco
peri aceste cheltuieli din rezerva buge
tară la dispoziția Consiliului de Miniștri.

Art. 11,. Pe data intrării în vigoare a 
noilor prețuri cu amănuntul și tarife se 
abrogă prevederile din actele normative 
prevăzute în lista anexă nr. 6 la pre
zentul decret, precum și orice alte dis
poziții contrare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

V

BUNĂSTAREA POPORULUI 
țel suprem al politicii partidului, urmat 

cu neabătută consecvență *

POLITICA PREȚURILOR 
călăuzită de principiile eficacității, de cerințele 

legilor obiective ale economiei socialiste
Așa cum este cunoscut, obiectivul fun

damental al politicii partidului, urmărit 
perseverent tn desfășurarea întregii opere 
de 'construcție socialistă, reconfirmat și 
subliniat în documentele Congresului al 
Xl-lea, constă în ridicarea necontenită a 
nivelului de trai al celor ce muncesc, al 
Întregului popor.

Realitățile celor trei decenii de viață 
liberă au dovedit oamenilor muncii cu 
puterea faptelor că tot, absolut tot ceea 
ce se făurește în țara noastră, tot ceea 
ce se proiectează și se construiește, tot 
ce se trasează ca sarcină curentă sau ca 
obiectiv strategic urmărește același tel 
unic și suprem — omul, ridicarea conti
nuă a bunăstării întregului popor, pentru 
ca toți cei ce muncesc să se bucure intr-o 
măsură continuu crescîndă de binefacerile 
civilizației socialiste.

Știm cu toții că bunăstarea nu este un 
dar venit de undeva. Numai și numai creș
terea rapidă a avuției naționale, a venitu
lui național, prin munca rodnică, tenace 
și bine organizată a întregului popor asi
gură mijloacele necesare care pot permite 
punerea la dispoziția populației a unor 
cantităti din ce în ce mai mari de bunuri, 
cît și mărirea veniturilor directe ale celor 
ce muncesc. Altă sursă de creștere a nive
lului de trai nu există și nu poate exista.

în politica partidului, creșterea nivelului 
de trai al poporului este urmărită prin 
grija pentru mersul continuu ascendent al 
economiei, printr-o repartizare a venitu
lui național care să asigure — concomitent 
cu eforturile necesare dezvoltării bazei 
tehnico-materiale — sporirea imediată și 
neîntreruptă a veniturilor reale ale popu
lației.

Tocmai datorită faptului că, In anii ac
tualului cincinal, s-au înregistrat un șir de 
rezultate pozitive în îndeplinirea planului, 
a fost posibilă alocarea unor importante 

mijloace bănești pentru sporirea venituri
lor tuturor categoriilor de oameni ai mun
cii.

în acest cadru, pe prim plan se situează 
orientarea consecventă spre majorarea ge
nerală a retribuțiilor. Este cunoscut că se 
află în plină înfăptuire acțiunea de gene
ralizare a majorării retribuțiilor. Ca urma
re. în acest an. la încheierea acestei acți
uni. retribuția medie nominală va fi cu 
peste 30 la sută mai mare decît în 1970, 
depășindu-se. astfel, prevederile inițiale 
ale cincinalului.

De o importantă deosebită este faptul 
că creșterea retribuțiilor nominale are loc 
în condițiile înfăptuirii unei politici a pre
țurilor care asigură, practic, stabilitatea 
de ansamblu a acestora. Recenta măsură

muncitori necalificați

înaintea acțiunii de 
majorare a retribuției 

Evoluția retribuției tarifare minime ca urmare a aplicării măsu
rilor de majorare suplimentară

Creșterea retribuției reale a oamenilor muncii în raport cu indi
cele preturilor

de majorare a preturilor cu amănuntul la 
unele produse se înscrie tn aceste limite 
riguros controlate ; astfel, comparativ cu 
anul 1970, în acest an majorarea indicelui 
preturilor va atinge doar 3 la sută. Este o 
situație radical opusă celei din lumea ca
pitalistă. unde, unor creșteri imperceptibile 
de salarii le corespunde sporirea verti
ginoasă și continuă a preturilor.

De altfel, pentru a nu stînjeni cursul as
cendent al nivelului de trai, după cum pre
vede Decretul-Consiliului de Stat publicat 
mai sus, concomitent cu creșterea unor 
preturi și tarife, partidul a hotărît majo
rarea suplimentară a retribuției tarifare a 
tuturor categoriilor de personal cu încă 60
(Continuare în pag. a V-a)
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după majorarea
suplimentarea rernhuhei

Hotărîrea Comitetului Politic Executiv 
ăl C.C. al P.C.R. cu privire Ia majorarea 
suplimentară a retribuțiilor tarifare ale tu
turor categoriilor de personal și corectarea 
unor prețuri, precum și decretele pe care 
le publicăm astăzi atestă, încă o dată, 
realismul politicii economice a partidului 
nostru, preocuparea sistematică de a aborda 
fenomenele economice în strinsă concor
danță cu realitățile obiective, ținînd seama 

&

CIRCA

122

și evaluind just, în fiecare etapă, condi
țiile concrete în care se desfășoară activi
tatea socială. Sint măsuri pe linia înfăp
tuirii acelor hotărîri ale Congresului al 
Xl-lea al P.C.R., ale Conferințelor Națio
nale ale partidului de a așeza cit mai de
plin la baza întregii activități economice 
principiile eficacității, de a răspunde cerin
țelor legilor obiective ale economiei so
cialiste. Este vorba deci despre măsuri de

Indicele prețu- 
I rilor cu amă- 
I nuntul și tari- 

s felor
103

Retribuția 
a oame- 
muncii 

esență economică, măsuri în deplină con
cordanță cu legitățile caracteristice unei 
economii sănătoase, cu cerința de a crea 
condiții optime de acțiune pirghiilor eco
nomice specifice structurii noastre sociale, 

în înfăptuirea obiectivelor economico- 
sociale stabilite de Congresul al Xl-lea al 
partidului, un rol important revine aplică
rii unei politici a preturilor corespunză
toare actualei etape de construire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate. Po
litica prețurilor — parte integrantă a poli
ticii generale a partidului și statului nos
tru — a fost și este utilizată ca una din 
pîrghiile de bază în vederea industria//- 
rii socialiste a țării, dezvoltării și Ur »• 
nizării agriculturii, lărgirii'schimburilor ■al
terne și externe, creșterii bunăstării po
porului.

Prețul este un instrument economic fun
damental de dimensionare valorică a tutu
ror mărfurilor și serviciilor produse și. 
respectiv, prestate ; prețul trebuie să 
constituie o normă obiectivă a muncii so
ciale și, totodată, un criteriu concludent de 
apreciere a activității economice a fiecă
rei unități, EI este instrumentul de măsură 
pentru cheltuielile sociale de producție in
corporate în diferitele produse. Iar pentru 
ca sistemul de preturi să corespundă a- 
cestor cerințe majore, preturile mărfurilor 
trebuie să exprime Ia un nivel cît mai »- 
propiat cheltuielile sociale de producție.

Prețurile reprezintă nu numai un instru
ment de măsură a muncii sociale, ci, în 
același timp, și o importantă pîrghie pen
tru înfăptuirea obiectivelor politico-eco- 
nomice și sociale, pentru realizarea rit
murilor și proporțiilor planificate de 
creștere economică, pentru întărirea ges
tiunii economice a unităților produc
tive. Practica a dovedit că stimula
rea introducerii tehnicii noi. îmbunătățirea 
calității produselor, folosirea cît mai ra-
(Continuare în pag. a V-a)

Prin creșterea veniturilor cu peste 2 MILIARDE 
LEI, pe baza majorării suplimentare a retribuției și prin 
sporirea cu '680 milioane lei a cheltuielilor 
pe care populația le va suporta ca urmare a corectărilor 
de prețuri și tarife, oamenii muncii vor primi în plus, în 
cele 5 luni și jumătate din acest an, un venit suplimentar de 

1,320 MILIARDE LEI.
Ca urmare a aplicării tuturor acestor măsuri 

22 la sută a retribuției reale, depășindu-se în felul

La nivelul anului 1976, creșterea veniturilor rezultate 
din majorarea suplimentară a retribuției va fi de circa 

5 MILIARDE 'LEI9 iar a cheltuielilor determinate 'r
de corectarea prețurilor și tarifelor pentru servicii —de 

i 1,4 miliarde lei; va rezulta un venit supli

mentar pentru populație de 39 6 MILIARDE LEI. 
se asigură, pe perioada 1971-1975, creșterea cu circa 
acesta prevederile actualului cincinal.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU PREZENT IERI PE FRONTUL LUPTEI 
IMPUTRIVA INUNDAȚIILOR, LA BUZĂU, GALAȚI SI BRĂILA

La Buzău : sint apreciate eforturile pentru stringerea recoltei de griu

—- BUZĂU ------
fn agricultură să existe aceeași disciplină 

ca în întreprinderile industriale

ma platformă de foraj maritim din 
tară.

Muncitorii care lucrează la fina
lizarea acestei importante premiere 
tehnice românești iși întrerup o cli
pă munca pentru a saluta cu căldură 
prezența secretarului general al 
partidului în mijlocul lor. Directo
rul Centralei industriale de con
strucții navale. Gelu Cahu. și Ion 
Brașoveanu, directorul șantierului 
naval. îl invită pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să urmărească desfășu
rarea lucrărilor. Gazdele informează 
că instalația se află in stadiu a- 
vansat de execuție. Zilele trecute a 
fost încheiată operațiunea de cupla
re a celor două corpuri principale 
care compun uriașul agregat. Com
plicatele probleme de natură tehno
logică pe care le-a ridicat confec
ționarea platformei au fost rezolva
te pînă acum cu deplin succes, ara
tă specialiștii. Platforma va fi dota
tă cu instalații de foraj produse in 
tară, capabile să ajungă la adincimi 
mari. „Dorim să o lansăm în 
cinstea zilei de 23 August ! Ne vom 
respecta acest angajament !“.

Apreciind această realizare tehni
că deosebită a constructorilor de 
nave din Galați, secretarul general 
ai partidului trasează ca sarcină fo
rurilor de resort ca toate sortimen
tele de tablă și profile necesare pen
tru platformele de foraj care se vor 
realiza aici în viitor să fie asigu
rate în cantitățile solicitate dc in
dustria noastră, valorificînd astfel 
posibilitățile actualo ale siderurgiei 
românești, eliminind importul și Ia 
acest capitol.

Secretarul general al partidului se 
interesează apoi de construcțiile de 
nave, de modul în care se îndepli
nesc sarcinile de plan. Gazdele a- 
rată că prevederile primului semes
tru au fost realizate integral, exe- 
cutindu-se opt nave, cele programate 
pentru a doua parte a anului fiind 
destinate, toate, unor beneficiari ex
terni.

La Brăila — porumbul e bun, recolta va fl apărată

(Urmare din pag. D

reședința județului. în această zonă 
au fost greu lovite de furia apelor 
îndeosebi localitățile de pe Valea 
Buzăului — unde ploile torențiale, 
viiturile au distrus și avariat nu
meroase locuințe, întreprinderi eco
nomice, culturile agricole, școli, gră
dinițe de copii, unități comerciale, 
rețeaua de comunicații. Oamenii a- 
cestor locuri, cu sprijinul locuitori
lor din zonele învecinate, al gărzilor 
patriotice, a numeroși militari ai 
forțelor armate, ai unităților Minis
terului de Interne, unindu-și forțe
le și muncind cu dirzenie au sal
vat tot ceea ce omenește era posibil.

I,a sosirea in orașul Buzău, secre
tarul general al partidului este întîm- 
pinat de tovarășii Petre Lupu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al;. P.C.R.. ministrul muncii, 
Ion Sîrbu,'prim-secretar al comite-' 
tului județean de partid, reprezen
tanți ai orgăiielor docale de partid și 
de stat.

Imediat după sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut o întîlnire 
de lucru cu membri ai biroului co
mitetului județean de partid, în ca
drul căreia au fost analizate măsu
rile ce trebuie întreprinse de or
ganele locale în vederea lichidării 
grabnice a urmărilor inundațiilor, : a 
îndeplinirii și depășirii sarcinilor de 
plan.

Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid a arătat că, transpu- 
nind în practică hotărîrile Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu,, prevederile Decretului 
prezidențial privind instituirea stării 
de necesitate, comuniștii, toți oame
nii muncii buzoieni au reușit, prin- 
tr-o puternică mobilizare, să limiteze 
pagubele provocate de inundații, să 
repună în circuitul productiv majo
ritatea obiectivelor afectate. S-a ară
tat că datorită participării, in ulti

----------- GALAȚI ----------

Zid trainic în calea viiturilor Dunării; 
în pregătire, la adăpost de ape, o importantă 

premieră tehnică românească
„Nici o palmă de pămint sub apăl“ 

Aceasta este deviza care a mobilizat 
la lucrările de preîntimpinare a i- 
nundațiilor peste 100 000 de oameni 
ai muncii din Galați și localitățile 
învecinate. Au venit să lucreze aici, 
după orele de muncă, schimburi în
tregi din uzine, membri ai gărzilor 
patriotice, militari, studenți și elevi. 
Cu mic. cu mare, tot orașul a fost 
prezent la datorie.

în numai cî.teva zile a fost înălțat 
în zona portuară a orașului un pu
ternic dig din beton armat in lungi
me de peste 3 km. continuat în aval 
de un zid de pămint care se întinde 
pină la noul bazin portuar. De a- 
semenea. s-au luat măsuri pentru 
protejarea malurilor care aoără in
cintele îndiguite de la Fundeni-Bra- 
niștea. Nămoloasa, zona Șendrenilor. 
localitățile, obiectivele și terenurile 
agricole situate de-a lungul Șiretu
lui și Prutului. Au fost suprainâlța- 
te și consolidate digurile : numai in 
aceste zile au fost construite diguri 
solide însumind 15 km.

La sosirea pe faleza Dunării, unde 
aterizează elicopterul, ’secretarul ge
neral al partidului este întîmpinat 
de tovarășul Emil Drăgănescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
viceprim-ministru al guvernului, de 
tovarășul Dumitru Bejan, prim-se
cretar al Comitetului județean Galați 
al P C.R. Invitat de gazde să survo
leze zona digurilor înălțate pe malul 
Șiretului pentru apărarea localități
lor Șendreni și Șerbeștii Vechi, a re
țelei feroviare și obiectivelor indus
triale de aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arată că le-a văzut din 
elicopter, apreciind că s-a făcut o 
treabă bună, care merită laude.

Pe parcursul vizitei, secretarul ge
neral al partidului ponosește pe ma
lul Dunării, examinînd zidul de be
ton armat ridicat drent stavilă ape 
lor. Dunărea atinge aici cota 547 cm. 
Acum a ajuns la Galați prima undă 
de viitură pe Dunăre. în z’lele ur
mătoare, nivelul ane1 va mai scădea, 
urmînd să crească dm nou la În
ceputul ultimei decade a acestei 

mele zile, practic a întregii populații 
de'la sate la stringerea recoltei, cu 
sprijinul a numeroși muncitori din 
întreprinderi, angajați din apa
ratul tehnico-administrativ, din 
instituții, elevi și gospodine, azi, 
în județul Buzău se încheie 
secerișul griului. în continuare, 
se acționează pentru evacuarea apei 
care mai băltește pe unele suprafețe, 
pentru semănatul celei de-a doua 
culturi.

Referindu-se la industrie, primul 
secretar a relevat faptul că oamenii 
muncii din întreprinderi au îndepli
nit planul semestrial, angajindu-se 
să recupereze în cel mai scurt timp 
pierderile provocate de calamități și 
să contribuie, prin suplimentarea an
gajamentelor, la realizarea unor im
portante .sporuri .de producție. în spi
ritul indicațiilor date de conducerea 
partidului. de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu^ s-â ară’.at că în .întreprin
derile industriale din județ colecti
vele vor acționa mai energic pentru 
realizarea și depășirea sarcinilor la 
export, pentru diminuarea importu
rilor, lărgirea gamei de produse., im- 

. plicit de piese de schimb, atît pen
tru satisfacerea nevoilor proprii, cît 
și pentru piața externă.

Luînd cuvîntul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat felicitări oame
nilor muncii de pe meleagurile buzo- 
iene pentru activitatea pe care au 
desfășurat-o in aceste zile.

Totodată, a atras atenția organelor 
locale să acționeze prin aceleași for
me organizatorice care și-au dove
dit eficienta în mobilizarea maselor 
de oameni ai muncii la lucrările a- 
gricole, pentru ca săptămîna viitoa
re să fie încheiată însămînțarea în
tregii suprafețe prevăzute cu a doua 
cultură. Secretarul general al parti
dului a arătat că. după cum a vă
zut din elicopter în timp ce a sur
volat zona agricolă a județului. în
treținerea culturilor lasă încă de do
rit. Acestor lucrări trebuie să li se

luni. Dar viitura nu va putea pune 
în pericol cartierele orașului sau 
unitățile sale economice, zidul de 
protecție fiind conceput incit să re
ziste în orice condiții.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază abnegația gălățenilor care au 
ridicat acest zid puternic in calea a- 
pelor și arată că trebuie făcute pes
te tot lucrări definitive, pentru a nu 

La adăpost de ape, se lucrează la o realizare tehnică remarcabilă

acorde maximum de importanță pen
tru a nu se pierde din recoltă. De 
asemenea, a arătat că trebuie depu
se in continuare toate eforturile 
pentru evacuarea apelor de pe în
treaga suprafață inundată.

Secretarul general al partidului a 
relevat că este, necesar să fie intro
dusă in agricultură aceeași discipli
nă care există in întreprinderile in
dustriale. Oamenii muncii de la sate, 
organizați în brigăzi, să fie în cîmp, 
la lucru. încă din zori, și să se mun
cească pînă la căderea serii.

Referindu-se la activitatea orga
nizațiilor de partid, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat că, în- 
cepînd cu membrii biroului jude
țean de partid, toți cei care răs- 
?und de sectoare să fie pe teren, 

n birouri să rămînă un dispecerat, 
care să preia datele și să informeze 
dacă survine ceva, urgonț^ .Principa
lul loc de muncă al tuturor activiș
tilor de partid să fie terenul, pe o- 
goate, în fabrici, în mijlocul oameni
lor, acolo unde sint de soluționat 
probleme.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a referit la sarcinile 
care revin industriei, județului. Se
cretarul general al partidului a a- 
rătat că, pe baza dotării tehnico- 
materiale a întreprinderilor indus
triale din această parte a țării, mun
citorii, specialiștii de aici pot rea
liza mai multe produse de calitate și 
mai bună. Există toate posibilitățile 
de a se obține noi produse, îndeo
sebi în domeniul construcțiilor de 
mașini* de a se livra mai mult pe 
piața externă.

în numele comitetului județean de 
partid, tovarășul Ion Sîrbu a asigu
rat pe secretarul general al partidu
lui că comuniștii, oamenii muncii 
din județul Buzău vor îndeplini cu 
cinste toate sarcinile ce le-au fost 
încredințate.

se mai recurge la improvizații. Se
cretarul general al partidului cere ca 
și digul de pămint amenajat in in
cinta Șantierului naval să fie con
solidat. Inierbat sau pavat cu dale 
de beton, pentru a deveni o construc
ție permanentă.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu vizitează Șantierul naval 
din Galați, unde se realizează pri-
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Primul secretar al comitetu
lui județean de partid rapor
tează tovarășului Nicolae Ceaușescu 
că pe ansamblul județului sar
cinile pe primele șase luni ale a- 
nului au fost îndeplinite atit la pro
ducția globală, cît și la livrările pen
tru export, la productivitatea muncii 
și lucrările de investiții, oamenii 
muncii din județ încheind prima de
cadă a lunii iulie cu importante de
pășiri ale planului.

Felicitînd pe constructorii de nave 
gălățeni, secretarul general al parti
dului le urează lor, ca și celorlalte 
colective de muncă din județul Ga
lați, mult succes in activitatea fruc
tuoasă consacrată creșterii avuției 
naționale.

în discuția cu reprezentanții orga
nelor locale de partid sint abordate 
probleme ale campaniei agricole. 
Gazdele arată că lucrările de sezon 
se desfășoară in aceste zile intr-un 
ritm accelerat ; pînă vineri .șTa, re
coltat griul de pe'*mai *bfh'ei' de 71’ 
la sută- din suprafețele cultivate. a- 
preciindu-se că pînă in seara acestei 
zile se va ajunge la 80 la sută.

— Ați rămas, totuși, în urmă față 
de alte județe, apreciază secretarul 
general al partidului. Principala pro
blemă in agricultură este recoltarea. 
Lucrările trebuie grăbite. Am văzut 
apă pe unele suprafețe, mai sint 
multe băltiri’. Trebuie să evacuați 
apa folosind toate motopompele. Este 
necesar să accelerați și lucrările de 
întreținere a porumbului și. mai ales, 
însămînțările pentru cea de-a doua 
cultură. Pînă la sfîrșitul săptăminii 
viitoare trebuie să terminați și însă- 
mînțările pentru a obține recolte bo
gate de legume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
sistat, în continuare, asupra necesi
tății ca munca pe ogoare să fie mai 
bine organizată, la fel cum este în 
industrie.

— Să se lucreze și în comune — 
spune tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
ca în fabrici. Să se constituie deta
șamente și brigăzi care să munceas
că un număr de ore bine precizat. 
Oare la fabrică muncitorii vin abia 
la ora 8 sau 9 ? In agricultură a slă
bit disciplina de echipă și brigadă. 
De aceea se întîmplă să vezi un pe
tic de pămint bine lucrat, alături de 
altul neîngrijit. Eu am văzut că pra- 
șila nu e bine făcută peste tot. Va 
trebui să organizați treaba in așa fel 
incit să iasă la lucru toată lumea, de 
dimineața pînă seara.

în numele comitetului județean de 
partid, al comuniștilor, al tuturor lo
cuitorilor din Galați și din întregul 
județ, tovarășul Dumitru Bejan a a- 
Sigurat pe secretarul general al par
tidului că indicațiile primite vor fi 
înfăptuite cu înaltă răspundere, atît 
în agricultură, cît și in industrie, oa
menii muncii mobilizîndu-și toate 
forțele pentru ca planul și angaja
mentul pe acest an să fie îndeplinite 
și depășite, că locuitorii din așeză
rile gălățene vor depune toate efor
turile și în zilele următoare pentru 
a traduce în viață recomandările pri
vind eliminarea pericolului inunda
țiilor.

: platforma de foraj maritim

---------  BRĂILA --------

După încheierea recoltării griului, imediat 
la însămînțarea culturilor succesive

De la Galați, secretarul general al 
partidului s-a deplasat in județul 
Brăila, care a avut și el de suferit 
de pe urma inundațiilor. Zona cea 
mai afectată a fost cea de pe cursul 
riului Buzău, care a atins, in urma 
ploilor, cote necunoscute in ultimii 
50—60 de ani, precum și cea a Căl- 
mățuiului. Apele s-au revărsat, inun- 
dind il‘ localități și 20 000 Ha âe 'te
renuri arabile. încă din primele ore 
ale declanșării viiturilor, peste 160 000 
de cetățeni au lucrat zilnic la con
solidarea digurilor, la strinsul re
coltelor din zonele amenințate de 
ape. Ca urmare a abnegației cu care 
s-a muncit, s-a încheiat recoltatul 
grîului de pe cele 83 200 ha cultivate 
în I.A.S. și C.A.P., realizîndu-se ast
fel producția prevăzută în planul 
cincinal la această cultură.

Deși ploile au încetat să mai cadă, 
iar apele s-aU retras în matca lor, 
locuitorii județului duc în prezent o 
bătălie la fel de grea : zăgăzuirea 
viiturii Dunării, ale cărei cote con
tinuă să crească, cea maximă urmind 
sâ se înregistreze aici pe data de 17 
iulie. Mobilizarea, tuturor forțelor se 
impune mai mult ca oricind pentru 
a elimina orice posibile noi inundații 
în orașul Brăila și în Insula Mare a 
Brăilei.

Elicopterul cu care călătorește to
varășul Nicolae Ceaușescu aterizează 
în Insula Mare a Brăilei, la punctul 
numit Salcia. Aici, tovarășul Gheor- 
ghe Pană, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
și Dumitru Bălan, prim-secretar al 
Comitetului județean Brăila al 
P.C.R., înfățișează secretarului gene
ral al partidului aspecte ale muncii 
titanice depuse de locuitorii județu
lui în aceste zile de încleștare cu 
furia oarbă a apelor.

Apreciind efortul depus, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesează de 
măsurile care s-au luat pentru pro
tejarea municipiului Brăila și a Insu
lei Mari a Brăilei. Se arată, in acest 
cadru, că pentru protecția orașului 
s-a construit un dig de 13.5 km ; în 
Insula Mare a Brăilei, unde digul de 
protecție atinge o lungime de 155 km, 
s-au rectificat coronamentele, s-au 
consolidat părțile cu infiltrații, exe- 
cutîndu-se banchete de sprijin.

— Vom salva această zonă de la 
inundații, spune primul secretar, și

In Insula Mare a Brăilei — analiză a măsurilor de protecție. Indicații privind însămînțarea culturilor succesiv®

vom reuși să recoltăm de aici peste 
200 000 tone cereale. Totodată, se arată 
că întreaga zonă se află în stare de a- 
lertă, aici acționînd comandamente 
speciale, care dispun de un sistem 

. de supraveghere permanentă a digu
rilor.

— Va putea fi stăvilită Dunărea 7 
întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu.

• Gazdele arată-..că digurile au fost 
înălțate în sectoarele cele mai difi
cile bina la cota de 700 cm, deși prog
nozele indică o creștere a apelor de 
588 cm. Numai in Lunca Mare a Brăi
lei au fost pregătiți peste 400 000 saci 
cu nisip și alte materiale pentru a se 
putea face față situației. Secretarul 
general al partidului indică organelor 
locale ca toate aceste lucrări să aibă 
un caracter definitiv, ca tot ce s-a 
întreprins să fie înglobat în acțiunile 
generale de regularizare a cursurilor 
de ape.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis felicitări tuturor cetățenilor 
care au acționat cu devotament pen
tru a proteja orașul și a cerut orga
nelor locale ca digul ridicat cu atîtea 
eforturi să fie consolidat cu dale în 
interior și cu iarbă in exterior, 
iar la definitivarea lucrării, corona
mentul să fie folosit și ca loc de pro
menadă.

Analizînd apoi situația din punctul 
Salcia, punct critic al zonei, secreta
rul general al partidului cere ca 
la stația de pompare și repompare 
să se construiască un stăvilar cu e- 
cluze, îneît acest canal, care leagă 
cele două brațe ale Dunării ,ce încon
joară Insula, să poată prelua, în si
tuații critice, mari debite de apă. 
Lucrarea, spune tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vă va permite, totodată, să 
folosiți canalul și drept cale de 
transport a recoltei care se obține în 
acest mare bazin agricol. în cadrul 
discuției se relevă că se impune al
cătuirea unor studii tehnico-economi- 
ce cu privire la această lucrare.

în ce privește problema regulari
zării cursurilor Buzăului și Călmă- 
țuiului, deși aici s-au înălțat peste 
90 km de diguri, din 1970 și pînă 
acum, se pune problema construirii 
unor lacuri de acumulare. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arată că este 
necesar să se adincească cursurile 
acestor ape. astfel ca ele să nu măi 
poată depăși matca lor.

Se analizează apoi șl problema de
zafectării unor localități, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniind nece
sitatea refacerii schiței de sistemati
zare a satelor din zonaxrespectivă.

Discuția cu organele locgle de par
tid și de. stat continuă țl . tema si
tuației din agricultura județului Se
cretarul general al partidului cere să 
se acționeze.cu toată fermitatea pen
tru ca terenurile afectate de ape să 
fie reinsămînțate. :Sc Impun de Ur
gență măsuri pentru însămînțarea cu 
culturi succesive, mai ales că jude
țul a terminat recoltatul păioaselor. 
Chiar și în Insula Mare a Brăilei, 
unde grîul ocupă o suprafață de a- 
proape 10 000 ha, este necesar să sa 
însămînțeze culturi succesive ■■— res
pectiv legume, sfeclă de zahăr șl fu
rajeră — pentru a se recupera pagu
bele aduse agriculturii. De pildă, aici 
există posibilitatea obținerii a 50—60 
tone sfeclă la ha, arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, subliniind că re
coltarea poate fi realizată pînă în lu
nile octombrie sau noiembrie. . .. .

Secretarul general al partidului in 
tră, apoi, într-un lan de porumb pen 
tru a vedea cum se prezintă recol 
ta. Plantele se dezvoltă bine, da 
densitatea lor nu este corespupzătoa 
re, remarcă tovarășul Nicola 
Ceaușescu. Trebuie însămînțatc 50- 
60 mii de plante la ha, arată secrț 
tarul general al partidului, pentru 
se folosi cît mal rațional terenul a 
gricol atît de bun din această zoni 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu cei 
din nou' organelor locale să 
suri pentru utilizarea multilat 
potențialului hidrologic, atit 
colectarea apelor, cît și pentru 
ții și ca mijloc de transport.

Interesîndu-se de modul ct 
acționat pentru ca producția i 
lui să fie realizată potrivit s 
mentelor, tovarășul Nil 
Ceaușescu este informat < 
cinlle de plan au fost depă. 
producția globală șl marfă ci 
respectiv, 80 milioane lei.

încheindu-și vizita de lu< 
varășul Nicolae Ceaușescu ad 
felicitări pentru modul cum 
ționat in această perioadă, pei 
negația și eroismul cu care sJ 
cit și se muncește în vederei 
rării bunei desfășurări a.a< 
economice în județ, pentru i 
întreprinse de organele de t 
de stat.

(A
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Un cuvînt de ordine pornit din inimi, din cele mai profunde convingeri:

Sfl FACEM DIN ZIDA DE AZI O ZI DE MUNCA RECORD PE OGOARE, IN UZINE, 
PRETUTINDENI DNDE PATRIA NE-O CERE!

de Comitetul Politic Executiv, de secretarul general al partidului
JUDEȚUL BUM A MM RECOLTATUL MIRII INSTANTANEE

însuflețiți de chemarea adresată 
întregului popor, de neobosita activi
tate, de strălucitul dumneavoastră 
axemplu personal In conducerea 
nemijlocită, la fata locului, a bătăliei 
pentru prevenirea și lichidarea efec
telor inundațiilor, pentru repunerea 
în funcțiune neîntîrziată a obiective
lor economice afectate, strîngerea 
grabnică a recoltei și efectuarea in 
cele mai bune condiții a lucrărilor 
agricole, realizarea și depășirea sar
cinilor de producție, comuniștii din 
organizația județului Buzău a Parti
dului Comunist Român, oamenii 
muncii de pe aceste locuri au acțio
nat și acționează energic, neprecupe- 
tlnd eforturile pentru combaterea ur
mărilor inundațiilor și recuperarea 
grabnică a pierderilor datorate cala
mităților.

Raportăm conducerii partidului, 
dumneavoastră personal, că în ciuda 
condițiilor destul de grele în care 
s-a lucrat, demonstrînd un înalt 
spirit de răspundere cetățenească, 

iten<ai din. județul nostru 
aii încheiat Recoltarea griului de pe 
întreaga suprafață cultivată de 
68 500 hectare. Sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de partid, 
care au fost la datorie zi și noapte, 
întreaga populație aptă de muncă — 
țărână cooperatori, muncitori din 
întreprinderile industriale, membri 
ai gărzilor patriotice, ostași, perso
nalul instituțiilor și elevi — și-au 
unit eforturile, sub semnul unui

PENTRU SALVAREA RECOLTEI

LA ClMP, ÎNTREAGA POPULAȚIE!
Noi detașamente cu zeci 

de mi" de oameni. Vineri> 11 
limfe, activul comitetului județean de 
partid Arad a stabilit, pe baza indi
cațiilor date de tovarășul'-Nicolae 
Ceaușescu lîp cursul. recentei vizite 
efectuate în județ-, măAiri-'dbnctețp 
pentru urgentarea recoltării. încă iii 
cursul nopții de vineri spre sîm- 
bătă s-a trecut efectiv la transpune
rea In faptă a planului de acțiune 
elaborat, astfel îneît în zorii zilei de 
sîmbătă, cu toate că peste noapte a 
plouat în multe localități ale județu
lui, zeci de mii de locuitori ai sate
lor, cooperatori, funcționari, elevi 
aflați în vacanță, s-au constituit în 
noi detașamente speciale pentru sal
varea recoltei și punerea ei la adă
post. De Ia direcția agricolă jude
țeană afăm că, întrucît sarcina ini
țială pentru județul Arad privind în- 
sămînțarea în cultură dublă a po
rumbului boabe a fost realizată, oa
menii ogoarelor s-au angajat să în- 
sămînțeze în plus încă 4 000 hectare, 
adică în total 12 000 hectare. (Con
stantin Simion).

Participare masivă a o- 
rășenilOr. urma indicațiilor 
secretarului general al partidului date 
cu prilejul vizitei de lucru în jude- 

.țllbjSf așdv, .zeci de mii de țărarti coo
peratori și mecanizatori,' muncitori din 
industrie, funcționari și elevi parti
cipă la strîngerea recoltei. Vineri și 
sîmbătă numărul celor care au lu
crat la recoltarea păioaselor și fura
jelor, la întreținerea culturilor sau 
evacuarea apelor s-a ridicat zilnic la 
30 000 de oameni. Datorită acestei 
largi participări, bunei organizări a 
activității pe ogoare, folosirii tutu
ror mijloacelor mecanice și manua
le, în două zile s-a lucrat cu o vi
teză ridicată, recoltîndu-se orzul pe 
2 000 hectare. La cooperativa din Cri- 
halma s-a recoltat orzul cu secera
și coasa, fir cu fir, de pe circa 40 
hectare, din care 20 acoperite încă 
cu ape La fel au procedat și coo
peratorii, toți locuitorii din Rupea, 
Homorod, Pârău, Cața ș.a. La mun
că în cîmp au participat muncitori 
și funcționari din întreprinderile ora
șelor, numeroși elevi. (Nicolae Mo-
canu).

Se muncește bine, dar se 
poate și mai bine. Pe ogoare19 
județului- Timiș sînt prezenti la da

înalt patriotism, pentru a strtnge re
colta, diminuînd în același timp pier
derile cauzate agriculturii județului 
de inundații și băltiri.

Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
respectînd întocmai indicațiile dum
neavoastră, vom acționa neobosit, 
cu toată capacitatea noastră de

TELEGRAMA ADRESATA 
C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU

muncă, In vederea normalizării 
producției în Întreprinderile lovite 
de furia apelor și recuperării inte
grale a pierderilor cauzate de Între
ruperi și stagnări, pentru economi
sirea resurselor. materiale — instau- 
rînd pretutindeni o severă disciplină 
tehnologică — conștient! fiind că prin 
aceasta contribuim la îndeplinirea 
întocmai a planului de dezvoltare 
economico-socială a patriei noastre.

Vom acționa tot mai hotărîți pen
tru realizarea sarcinilor de plan ce 
revin economiei județului nostru, 
pentru asigurarea livrărilor la export.

în numele comuniștilor din județul 
Buzău, al tuturor colectivelor de 
muncă, ne angajăm să realizăm, pînă 

torie zilnic peste 120 000 de mecani
zatori și țărani cooperatori, munci
tori, elevi, studenți și militari.

Azi, la ora cînd transmitem aceas
tă știre, s-a strîns griul de pe mal 
bine Ode 55 000 ha, ■ depășindu-se 

■ viteza-<de lucru planificată. In mul
te i-unități, ca cele din raza de aeti-: 
vitate a S.M.A. Gottlob și Lenau- 
heim, unde viteza de lucru este de
pășită cu regularitate, recoltatul 
griului s-a încheiat. în schimb, în 
cadrul S.M.A. Fibiș și Recaș, com
binele și tractoarele nu sînt folosite 
întotdeauna din plin, multe se de
fectează, iar din lipsa pieselor de 
schimb stau imobilizate în lanuri.
(Cezar Ioana).

În Argeș, pe un traseu
PODUL — DIN NOU PE PICIOA

RE. Oprim în dreptul podului dintre 
stațiile Ștefănești și Ciumești. Aici a- 
pele rîului Doamnei au năvălit acum 
o săptămînă cu atîta viteză și putere 
îneît unul din pilonii de beton a fost 
smuls cu totul din fundament. A 
rămas căscată o gaură imensă 
în pod. Prin această lovitură nă
prasnică, stihiile au rupt în două 
județul, lipsind Piteștiul de legătura 
feroviară cu zona puternic industria
lizată a Muscelului, ca și cu între
prinderea de autoturisme de la Co- 
libași. Unii specialiști, convocați de 
grabă, "au fost de părere că recon
strucția podului va dura pe puțin o 
lună. Cînd am ajuns acolo era doar 
a 5-a zi de la începerea lucrărilor de 
refacere.

— Ne-am luat angajamentul ca 
mîine seară primul tren să treacă pe 
pod și așa va fi — ne asigură 
maistrul principal Constantin Căli- 
noiu, unul din comuniștii specializați 
In construcția de căi ferate.

Lucrează dezbrăcat pînă la brlu, de 
48 de ore, fără somn. La fel ca el 
trudesc, fără preget, șl locotenentul 
major Ianoș Tulik, maistrul militar 
principal Alexandru Chiru, precum 
și numeroși alți ofițeri și ostași din 
brigada de căi ferate condusă de 
colonelul Florian Bodogai.

— De felul cum lucrăm noi — ne 
spune dulgherul Ion Vătășoiu — de
pinde să se scurgă cît mai repede 
spre țară cărbunele de la Schitu-Go- 
lești, lemnul din pădurile Rucărului, 
autoturismele ARO și cimentul de 
Cimpulung, de care reconstrucția 

la sftrșitul anului, peste angajamen
tul initial asumat, o producție globa
lă industrială în valoare de 45 mi
lioane lei. să respectăm cu strictețe 
recomandările dumneavoastră pre
țioase cu privire la Îndeplinirea 
obligațiilor contractuale la pro
dusele agricole, urgentarea elibe
rării terenurilor agricole și însă- 
mînțarea culturilor succesive de po
rumb pentru siloz, legume pentru 
populație, întreținerea culturilor, re
coltarea fructelor și a legumelor, re
coltarea și lnsilozarea furajelor, in
tensificarea lucrărilor de eliminare 
și prevenire a băltirilor, combatere și 
preîntîmpinare a revărsării rîurilor, 
acțiuni aflate deja în plină desfășu
rare.

Ne angajăm încă o dată, mult sti
mate tovarășe secretar general, că ne 
vom pune întreaga capacitate și e- 
nergie, toată puterea de muncă în 
slujba bătăliei naționale pentru re
punerea în funcțiune a tuturor obiec
tivelor economice șl recuperarea pa
gubelor provocate de calamitățile 
naturale, că nu vom precupeți nimic 
pentru ca România să se dezvolte 
continuu, spre binele și fericirea na
țiunii noastre socialiste.

COMITETUL JUDEȚEAN 
BUZĂU

AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN

Cu secera, de sub ape. 
în Ialomița mai sînt de recoltat 
17 000 hectare cu grîu. Dintre acestea 
500 hectare sînt sub apă, îndeosebi 
în. cooperativele agricole Balapiți,.^ 
Săî'ățeni, Ciochina, Bordușeli^ .fernja 
Mârculești a I.A.S. Ograda. Aici/au ... 
venit în ajutor la seceratul manual 
2 000 de cooperatori din alte comune. 
La direcția agricolă se apreciază că 
deși la însâmînțatul culturilor succe
sive s-au obținut rezultate bune (50 
la sută din cele 100 000 hectare pre
văzute) mai sînt suficiente rezerve de 
creștere a ritmului de lucru, astfel ca 
de pe cea mai mare parte a acestei 
suprafețe să se obțină porumb boabe. 
(Lucian Ciubotaru).

localităților lovite de inundații are 
atîta nevoie !

...O veste de ultimă oră : joi seara, 
la orele 20, primul tren a trecut po
dul. Cu 36 de ore înainte de terme
nul asumat prin angajament I

COMBINATUL REVINE LA VIA
ȚA. ...De la ora 6 dimineața, 
produce și instalația de polietilenă 
de joasă presiune. Deocamdată rea
lizează 3 tone pe oră, urmind ca 
după punerea în funcțiune și a in
stalației de piroliză II să se atingă 
capacitatea normală.

...în zilele de grea încleștare cu 
furia dezlănțuită a apelor, rînd pe 
rînd. instalațiile petrochimiei piteș- 
tene au încetat, producția. In ziua 
de 2 iulie, întreaga activitate a com
binatului — această inimă a indus
triei argeșene — a fost paralizată. 
Cauza : lipsa apei industriale. Altfel 
spus, de prea multă apă se ajunsese 
la... criza de apă.

...Aici, la barajul de alimentare a 
pompelor — ne spune Gheorghe Ma- 
rinache, maistru mecanic în sectorul 
prizei de apă — debitul Argeșu
lui a fost de 10 ori mai mare decît 
în mod obișnuit. S-au adunat rădă
cini si trunchiuri de copaci care au 
blocat alimentarea pompelor. Oa
menii au luptat 18—20 de ore în 
apă.

...Din cauza opririi forțate. în co
loana de stripare-hexan s-a cimentat 
polimerul pe aproape toată înălți
mea. Toți lucrătorii instalației s-au 
organizat în echipe și. rînd pe rînd, 
au pătruns în coloană. Timp de 5 
zile și 5 nopți au muncit fără între
rupere la descongestionarea instala-

ÎN INDUSTRIE:

TOTUL PENTRU RECUPERAREA
PIERDERILOR

Activitatea a fost reluată
din plin. Prin munca i°r puns de 
abnegație și dăruire, comuniștii, oa
menii muncii au reușit să repună în
funcțiune toate cele 35 de secții pro
ductive ale unităților industriale din 
județul Covasna, care și-au întrerupt 
temporar activitatea din cauza cala
mităților. Zilele care au urmat reluă
rii producției au marcat într-o serie 
de întreprinderi adevărate producții- 
record. Ca urmare a organizării 
muncii: în schimburi prelungite și a 
folosirii superioare a mașinilor și 

ției, astfel îneît ea a putut fi pusă 
in funcțiune in timp record.

...La fel, la instalația de acriloni- 
tril, 20 de mecanici, în frunte cu co
munistul Gheorghe Călin, au muncit 
continuu, fără să se miște de lingă 
instalație, pînă au pus-o în func
țiune.

GRIUL — SCOS DIN APA ȘI CLI
SA! Redăm lapidar cîteva secvențe de 
muncă înregistrate în comunele cu 
suprafețele cerealiere cele mai mari 
din județ : Ștefan cel Mare (1100 
hectare grîu), Mozăceni (1 900 hectare 
grîu). Slobozia (peste 1 000 hectare 
grîu). Zilnic, începînd de la orele 5—6 
dimineața și pînă seara tîrziu, își 
dau lntîlnire. printre spicele doldora 
de grîu, mii și mii de oameni — în
treaga suflare a acestor sate. „Sîn- 
tem hotărîți să ne apărăm pîlnea și 
truda noastră11 — spune președintele 
Ștefan Dință, de la cooperativa agri
colă din Mozăceni, aflat printre se- 
cerătorii dintr-un Ian. Oamenii scot 
din apă și clisă mănunchiuri- 
mănunchiuri de spice, pe care le a- 
dună în snopi.

în paralel cu secerișul manual, Ia 
propunerea oamenilor s-a trecut la 
crearea de culoare în lanuri pe care, 
la cîteva ore de la zvintarea pămîn- 
tului, înaintează combinele. în toate 
cele trei -unități agricole au fost re
coltate astfel circa 1 000 hectare cu 
grîu.

Victor BÎRLĂDEANU 
Viorel SATMĂREANU 

utilajelor, au fost produse peste pre
vederile planului peste 50 000 mp de 
țesături, 10 000 tone de produse de 
carieră/800 000 litri de apă minerală, 
subansamble, amidon și glucoză în 
valoare de circa 5 milioane lei. (Tii- 
mori Geza).

★
După reluarea activității și atinge

rea parametrilor nominali, muncitorii 
de la Combinatul chimic Rm. Vîlcea 
și-au concentrat eforturile în direc
ția realizării suplimentare a unor 
importante cantități de produse. Nu
mai în ultima săptămînă, de pildă, a 
fost fabricată peste prevederi poli- 
clorură de vinii în valoare de 1 285 000 
lei. Colectivul de muncă de aici și-a 
luat angajamentul ca pînă la sfîrși- 
tul acestei luni să producă în fiecare 
zi peste plan, între altele, cel puțin 
40 tone PVC. (Ion Stanciu).

în sprijinul unităților ca
lamitate La întrePrinderea textilă 
„U.T.A.“ din Arad mai multe cami
oane încărcate cu peste 70 000 ml de 
diferite materiale textile au sosit de 
la Mediaș pentru a fi recondiționa
te. Sînt în marea lor majoritate pro
duse finite — catifea, țesături din 
celofibră, melană, bumbac — mus
tind a nămol și apă. Detașamente 
constituite la nivelul tuturor secții
lor din întreprindere au trecut la 
spălarea, uscarea, metrarea, decolo- 
rarea, vopsirea și supraimprimarea 
— într-un cuvînt, la redarea în cir
cuitul economic a acestor importan
te valori materiale. Și aceasta în _ 
condiții în care, datorită măsurilor 
luate în întreprindere, activitatea șl 
realizările proprii nu suferă și nu 
vor avea nimic de suferit. (C. Si
mion).

„în fiecare minut, o can
titate maximă de producție 
suplimentară". Fiecare minut 
trebuie să însemne acum, la fie
care loc de muncă, o cantitate 
maximă de producție suplimen
tară necesară economiei națio
nale. Acest cuvînt de ordine îș*i 
găsește confirmarea și în bilanțul cu 
care au încheiat prima decadă a lu
nii iulie numeroase colective de mun
că din întreprinderile bucureștene. 
Constructorii de mașini de la Berceni 
au realizat în această perioadă, peste 
sarcinile de plan, 45 tone mașini și 

utilaje tehnologice pentru Industria 
materialelor de construcții ; cei de 
la „23 August11 o locomotivă Diesel 
hidraulică de 1 250 CP, iar cei de la 
„Griyițg. roșie11 și de. la întreprin
derea mecanică de utilaj chimic 16 
și respectiv, 5 tone utilaje tehnolo
gice. Metalurgiștii de la „Republica1* 
și „Laromet11 au produs suplimentar 
28 tone laminate și 6 tone țevi din 
oțel. în aceeași perioadă, la „Elec
trotehnica11 au fost realizate în plus 
transformatoare și autotransforma- 
toare de putere însumind 950 KVA, 
iar la „Acumulatorul11 baterii și ele
mente pentru acumulatoare de 170 
kWh. Tot în primele 10 zile ale lu
nii iulie, pe platforma Complexului 
de industrializare a lemnului Pipera, 
la cei 3 965 mp de plăci din așchii 
de lemn s-au mai adăugat încă 
150 mp, iar de la întreprin
derea de pompe au fost livrate în 
plus 13 tone armături industriale din 
fontă. O activitate deosebit de rodni
că au desfășurat, de asemenea, co
lectivele de muncă ale întreprinde
rilor „Electromagnetica11, „Electro- 
aparataj1* și „Automatica11. (Dumitru 
Tîrcob).

Schimburi prelungise. Di- 
rectorul întreprinderii „Romlux" 
din Tîrgoviște, ing. Ion Cuta, ne 
relatează că în această săptămî
nă toate schimburile au fost pre
lungite cu cite două ore în fie
care zi. Se lucrează 2 500 ore supli
mentare în fiecare zi, ceea ce va 
permite obținerea în plus pînă la 
sfîrșitul săptămînii în curs a 200 000 
becuri. în săptămînă viitoare se va 
trece la un program de lucru de 12 
ore zilnic pe fiecare schimb, pentru 
a se realiza suplimentar încă 800 000 
becuri. (Constantin Soci).

Uiilaje penîru agriculfu- 
j-g. „Efortul colectivului nostru, 
ne spune ing. Lucian Butoi, direc
torul întreprinderii mecanice pentru 
agricultură și industrie alimentară 
Balș, se concretizează în realizarea 
peste plan a 165 tone instalații și 
utilaje agricole. în județul Ialomița 
au fost expediate 300 conducte spe
ciale și zece agregate de pompare 
pentru evacuarea mai rapidă a ape
lor11. încă un amănunt : valoarea 
producției suplimentare realizate de 
colectivul acestei unități în perioada 
1—10 iulie a.c. se ridică la peste 5 
milioane lei. (Emilian Rouă).

Cu ranițele-n spate
Datorită revărsării apelor, lo

turile Voineșița-Nord, Jidoaia șl 
alte puncte importante de lucru 
ale hidrocentralelor de pe Lotru 
au rămas izolate. In aceste punc
te se află sute de constructori, 
soțiile, copiii lor. Intre timp au 
fost terminate rezervele de ali
mente. Datorită drumurilor și 
rețelelor telefonice avariate, ori
ce legătură cu unitățile de apro
vizionare fusese întreruptă. Mi
siunea de a asigura hrana pen
tru constructori ți familiile lor 
și-au asumat-o brigadierii șan
tierului național al tineretului. 
Si astfel, de cinci zile încoace, 
100 de tineri cu ranițele în spi
nare, pline cu alimente, străbat 
cărările munților, abrupte și alu
necoase, spre cele trei hidrocen
trale de pe Lotru, și de la toate 
captările secundare întinse pe 
200 km pătrați, unde activita
tea constructorilor a atins în a- 
ceste zile cele mai înalte cote ale 
dăruirii, pasiunii și abnegației. 
(I. Stanclu).

Sîația de apa 
din mijlocul apelor

Puhoaiele Mureșului s-au nă
pustit năprasnic și asupra sta
ției de captare a apei a noului 
combinat de îngrășăminte chi
mice complexe din Arad. La un 
moment dat, stația a fost îm
presurată de ape și izolată. A- 
flați la posturi, inginerul Nico- 
lae Popișteanu, maistrul Pavel 
Lulușa și sudorul A. Ionescu, 
în condiții extrem de grele s-au 
străduit să asigure funcțio
narea permanentă a pompelor. 
Cum pînă la stație nu se putea 
ajunge în nici un chip, maistrul 
Liviu Chioreanu, de la combinat,, 
a meșterit o barcă dintr-o tablă 
de aluminiu. Cu ajutorul aces
teia a fost restabilită legătura 
între comandamentul de pe dig 
și stație, ducînd celor trei un 
plus de siguranță. (C. Simion).

Bâtrîna și soldatul

Imaginea foto surprinde mo
mentul In care un tinăr soldat 
salvează, din locuința inundată, 
in orașul Mediaș, o bătrînă su
ferindă.

De 2 000 de ori 
speranțe de viață

Un grup de muncitori de la 
„Vulcan" din București s-au 
prezentat, din proprie inițiativă, 
la comisia de Cruce Roșie din 
întreprindere pentru a dona 
singe necesar spitalelor din zo
nele inundate.

Pe lista donatorilor de la 
„Vulcan" au fost înscrise in acea 
zi 100 de nume. Acestora li s-au 
mai adăugat alte 48 de la „Elec
tronica", 33 de la „Electromag
netica", 26 de la I.P.R.S. Bănea- 
sa, 35 de la Spitalul nr. 12. alta 
34 de la maternitatea Polizu... 
Si, astfel, picătură cu picătură, 
in prima decadă a lunii iulie, la 
Centrul de hematologie Bucu
rești s-au recoltat suplimentar 
2 000 de flacoane de singe. 2 000 
de speranțe de viață' dăruite 
de oameni pentru oameni 1 
(D. Tircob).

Prin truda noastră, vom reda grabnic vieții aceste locuri lovite de stihii

Urmele puhoaielor dezlănțuite. De la stînga la dreapta: Atît a rămas dlntr-o casă in zona gării din Tîrgu-Mureș; apele Soborului au invadat recoltele, degradindu-le; ravagii in instalațiile Combinatului chimic din Tîrnăveni; case pe una din străzile SighlșoareL
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încheierea vizitei primului ministru al statului 
Trinidad-Tobago, Eric Williams

SEMNAREA
UNOR ACORDURI

Sîmbătă dimineață, la Palatul din 
Piața Victoriei s-au încheiat convor
birile oficiale dintre primul ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, și primul 
ministru al statului Trinidad-Tobago, 
Eric Williams.

Au participat George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe. Emil 
Nicolcioiu, ministrul justiției, Nico- 
lae Ionescu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Ion St. Ion, secretar general al gu
vernului. Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Gheorghe Pacoste, adjunct al minis
trului minelor, petrolului și geolo
giei. Constantin Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Mihai Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, loan Jinga, vicepreședin
te al Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste. Dănilă Petrache. am
basadorul tării noastre in Trinidad- 
" 'ago. ,

„u luat parte Victor Lionel Camp
bell. ministrul lucrărilor publice, 
Eustace Signorpt, ambasador, repre
zentant permanent al acestui stat la 
O.N.U., James O’Neil Lewis, amba
sadorul statului Trinidad-Tobago la 
București, Kenneth Julien, pre
ședintele Consiliului Consultativ 
Științific Național, vicepreședinte al 
Corporației Industriale de Dezvolta
re. Isidore Rampersad, secretar per
manent al primului ministru.

Convorbirile, ale căror rezultate 
sint consemnate in Comunicatul co
mun privind vizita premierului sta
tului Trinidad-Tobago, s-au desfă
șurat intr-o atmosferă cordială, de 
înțelegere reciprocă.

în aceeași zi a avut loc semnarea 
Acordului pe termen lung privind 
cooperarea economică, industrială și 
tehnică, a Protocolului conținînd pro
gramul de lucru convenit de cele 
două părți în acest domeniu Și _ a 
Acordului de cooperare în domeniul 
științei și tehnologiei.

Acordul pe termen lung și Pro
tocolul au fost semnate : din partea 
română de Manea Mănescu. primul 
ministru al Guvernului Republici! So
cialiste România, iar din partea sta
tului Trinidad-Tobago, de Eric 
Williams, primul ministru al acestei 
țări.

Acordul de cooperare în domeniul 
științei și tehnologiei a fost semnat 
de Mihai Drăgănescu, vicepreședinte 
al C.N.S.T., și James O’Neil Lewis, 
ambasadorul statului Trinidad-Toba
go la București.

Cu acest prilej, primul ministru 
Manea Mănescu a relevat, intr-o 
scurtă alocuțiune, însemnătatea do
cumentelor semnate pentru dezvol
tarea relațiilor pe multiple planuri 
dintre cele două țări, pentru apro
pierea dintre cele două popoare.

La rîndul . său, prejmerul; 'Eric 
Williams a subliniat că acordu
rile semnate, convorbirile _ avu
te la București au o profundă sem
nificație în viața celor două țări și 
constituie un exemplu de colaborare 
între state de mărimi și cu orin- 
duiri sociale diferite.

Plecarea din tară
După vizita oficială de prietenie 

întreprinsă în țara noastră, la invi
tația primului ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, sîmbătă dimineață 
au părăsit Capitala primul ministru 
al statului Trinidad-Tobago, Eric 
Williams, și persoanele oficiale care 
l-au însoțit.

Pe aeroportul Otopeni, unde erau 
arborate drapelele de stat ale celor 
două țări, primul ministru al sta
tului Trinidad-Tobago a fost salutat 
de primul ministru al guvernului. 
Manea Mănescu. George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, de alți 
membri ai guvernului și persoane 
ofi '

A^^rast de față ambasadorul țării 
noastre la Port of Spain, Dănilă Pe
trache, și ambasadorul statului Tri
nidad-Tobago la București, James 
O’Neil Lewis.

(Agerpres)

I COMUNICAT COMUN
La Invitația primului ministru 

al Guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, primul 
ministru al statului Trinidad-Tobago, 
Eric Williams, a făcut o vizită ofi
cială de prietenie în Republica So
cialistă România, între 7—12 iulie 
1975.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit și a avut convorbiri cu primul 
ministru al statului Trinidad-Tobago, 
Eric Williams, într-o atmosferă de 
cordială prietenie, stimă și înțelegere 
reciprocă. întîlnirea a prilejuit un 
amplu schimb de păreri asupra dez
voltării relațiilor de prietenie și coo
perare în diferite domenii dintre 
România și Trinidad-Tobago, precum 
și asupra unor probleme majore in
ternaționale de interes comun. Pri
mul ministru al statului Trinidad- 
Tobago a transmis președintelui Re
publicii Socialiste România sentimen
tele de profundă simpatie ale guver
nului și poporului țării sale față de 
guvernul și poporul român, care a 
suferit pierderi grele ca urmare a 
inundațiilor recente. Luînd cunoș
tință, cu ocazia vizitei sale în Româ
nia, de eforturile cu totul remarca
bile făcute de întreaga populație în 
scopul diminuării pagubelor produse 
de inundații și executării de lucrări 
de apărare împotriva pericolelor unor 
noi inundații, primul ministru Eric 
Williams și-a exprimat speranța că 
aceste eforturi vor fi în întregime în
cununate de succes.

în numele șefului statului Tri
nidad-Tobago, primul-ministru Eric 
Williams a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și tova
rășei Elena Ceaușescu invitația de a 
face o vizită oficială de prietenie în 
țara sa. Invitația a fost acceptată cu 
multă plăcere, data vizitei urmînd a 
fi stabilită ulterior, pe cale diploma
tică.

Primul ministru al statului Tri
nidad-Tobago și delegația care l-a 
însoțit au vizitat obiective economice, 
sociale și culturale din București și 
județele Brașov, Prahova, Ilfov. Pre
tutindeni, membrii delegației au fost 
întimpinați de poporul român cu cal
de sentimente de stimă și prietenie.

Primul ministru Manea Mănescu 
și primul ministru Eric Williams au 
purtat convorbiri oficiale, abordînd o 
gamă largă de probleme bilaterale și 
internaționale. La aceste convorbiri, 
care s-au desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie, cordialitate și intr-un 
spirit de înțelegere reciprocă, au par
ticipat ;

— din partea Republicii Socialiste 
România, tovarășii : Emil Nicolcioiu, 
ministrul justiției ; Nicolae Ionescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale ; Ion St. 
Ion, secretar general al Consiliului de 
Miniștri ; Octavian Groza, prim-vice- 
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie ; Con
stantin Oancea, adjunct ăl ministru
lui afacerilor externe ; Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale ; Petrache Dă
nilă, ambasadorul Republicii Socia
liste România in Trinidad-Tobago, și 
alte persoane oficiale.

— din partea statului Trinidad-To
bago : Victor Lionel Campbell, mi
nistrul lucrărilor publice ; Eustace 
Seignoret, ambasador, reprezentantul 
permanent la Organizația Națiunilor 
Unite ; James O’Neil Lewis, ambasa
dorul statului Trinidad-Tobago la 
București ; dr. Kenneth Julien, pre
ședintele Consiliului Consultativ Ști
ințific Național, vicepreședinte al 
Corporației Industriale de Dezvoltare, 
și Isidore C. Rampersad, secretar 
permanent al primului ministru.

Cei doi prim-miniștri s-au infor
mat reciproc asupra preocupărilor 
celor două țări în vederea dezvoltă
rii lor economice și sociale, consta- 
tînd cu interes și satisfacție că po
porul român și poporul statului Jri- 
nidad-Tobago au înregistrat progre
se deosebite în realizarea programe
lor lor de dezvoltare.

Primii miniștri au trecut în re
vistă stadiul relațiilor dintre Româ
nia și Trinidad-Tobago In domeniile 
comercial și al cooperării economice 
și tehnico-științifice, identificînd mo

dalitățile Și mijloacele pentru a pro
mova dezvoltarea și diversificarea a- 
cestora.

Evidențiind Importanța colaboră
rii economice reciproc avantajoase 
pentru dezvoltarea țărilor lor și do
rința manifestă a celor două popoare 
de a dezvolta o astfel de cooperare, 
primul ministru Manea Mănescu și 
primul ministru Eric Williams au 
semnat Acordul pe termen lung pri
vind cooperarea economică, industri
ală și tehnică, un Protocol conținînd 
programul de lucru convenit de cele 
două părți in acest domeniu, precum 
și Acordul de cooperare în domeniul 
științei și tehnologiei.

De asemenea, ei au căzut de 
acord ca guvernele lor să continue 
negocierile privind încheierea de 
acorduri menite să accelereze coope
rarea țărilor lor în domenii de in
teres comun, cum sînt: comerțul ex
terior, schimburile culturale, trans
porturile.

Procedînd la o trecere în revistă 
a situației internaționale, primii mi
niștri au evidențiat cu satisfacție 
schimbările pozitive care au loc în 
lume ca rezultat al afirmării tot 
mai puternice a dorinței popoarelor 
de a asigura și promova interesele 
și aspirațiile lor legitime de dezvol
tare. Cele două părți au fost de acord 
că stabilirea noii ordini economice 
internaționale, prin traducerea în 
fapte a Declarației și a Programului 
de acțiune adoptate de Adunarea Ge
nerală a O.N.U., va contribui la li
chidarea subdezvoltării și la elimina
rea decalajului dintre țările indus
trializate și cele in curs de dezvol
tare.

Cei doi prim-miniștri au accen
tuat că la baza relațiilor dintre toate 
statele, indiferent de mărime sau 
sistem social-economic, trebuie să 
stea respectarea strictă a principiilor 
suveranității și independenței națio
nale, neamestecul în treburile inter
ne ale altor state, avantajul reciproc, 
nerecurgerea la forță sau la amenin
țarea cu folosirea forței, reglementa
rea prin mijloace pașnice a diferen
delor internaționale, deplina egalita
te în drepturi a tuturor popoarelor, 
inclusiv dreptul lor de a-și hotărî 
singure soarta, precum și dreptul 
fiecărei națiuni de a participa la re
zolvarea problemelor internaționale 
de interes comun.

Ei au subliniat rolul tot mai 
important și în continuă creștere pe 
care îl au in viața internațională ță
rile nealiniate, țările în curs de dez
voltare si, in general, țările mici și 
mijlocii la soluționarea problemelor 
majore care confruntă omenirea, la 
instaurarea unui climat de pace și 
securitate, la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și cooperare între na
țiunile lumii.

Șefii guvernelor celor două țări 
și-au manifestat preocuparea față de 
faptul că în lume mai există încă 
multe probleme internaționale nere
zolvate, în special cele create de ma
rile. concentrări de mijloace, de. dis.-, 
trugere și de zonele de încordare, 
care pot duce ia ciocniri militare cu 
consecințe grave pentru întreaga o- 
menire. Preocuparea lor este sporită 
de agravarea problemelor complexe 
ale situației internaționale actuale, de 
creșterea decalajului dintre țările în 
curs de dezvoltare și țările dezvolta
te, de accentuarea instabilității eco
nomice și financiare pe plan interna
țional.

Primii miniștri au scos în relief 
necesitatea imperativă de a fi în
treprinse măsuri eficace pentru a se 
pune capăt cursei înarmărilor și 
pentru realizarea dezarmării genera
le și totale. Ei s-au pronunțat pen
tru încetarea imediată a fabricării 
de arme nucleare și distrugerea sto
curilor nucleare existente. De ase
menea, s-au pronunțat pentru re
tragerea trupelor străine din terito
riile altor state, lichidarea bazelor 
militare și a blocurilor militare.

Cele două părți au reafirmat 
solidaritatea lor cu statele și popoa
rele din America Latină pentru apă
rarea și consolidarea independentei 
lor politice, economice și sociale. 
Primii miniștri au reafirmat, totoda
tă, dreptul acestor popoare de a uti
liza resursele lor naturale în confor
mitate cu propriile interese națio
nale.

Cele două părți au luat cunoș
tință cu satisfacție de progresele în
registrate în cadrul Conferinței ge- 
neral-europene pentru securitate și 
cooperare și și-au exprimat încrede
rea că încheierea cu succes a confe
rinței va contribui Ia stabilirea unei 
colaborări rodnice între statele eu
ropene și la edificarea securității pe 
continent, exercitînd astfel o influen
ță pozitivă asupra menținerii și con
solidării păcii și securității interna
ționale și in alte regiuni ale lumii.

Primii miniștri ai celor două 
guverne au salutat cu deosebită sa
tisfacție proclamarea independenței 
Republicii Populare Mozambic și a 
Insulelor Capului Verde. Ei și-au 
exprimat, de asemenea, satisfacția 
față de exercitarea în viitorul apro
piat a dreptului fundamental la au
todeterminare și independentă de 
către popoarele din Sao Tomă și 
Principe și Angola.

Ei au condamnat politica de 
discriminare rasială și apartheid 
dusă de regimurile minoritare din 
Africa de Sud și Rhodesia, reafir- 
mind solidaritatea lor cu lupta 
dreaptă a popoarelor Zimbabwe și 
namibian pentru libertate și indepen
dență.

Șefii de guvern au salutat vic
toriile obținute de popoarele cam
bodgian și vietnamez în lupta lor 
de eliberare națională și și-au expri
mat, încrederea fermă că instaurarea 
păcii în Indochina va crea condițiile 
necesare pentru toate popoarele din 
regiune de a-și concentra eforturile 
pentru reconstrucția și dezvoltarea 
țărilor lor.

în ceea ce privește situația din 
Orientul Mijlociu, cele două părți au 
subliniat necesitatea retragerii Is
raelului din teritoriile arabe ocupate 
în cursul războiului din 1967, asigu
rării drepturilor naționale legitime 
ale poporului palestinean, inclusiv 
dreptul acestuia de a-și crea un stat 
liber și independent, precum și a 
respectării dreptului la existență și 
a integrității teritoriale tuturor sta
telor din zonă, ca cerințe de bază 
pentru o soluționare justă și durabilă 
a conflictului.

Ambele părți au abordat în 
discuții unele aspecte referitoare la 
dreptul internațional al mării. Pri
mul ministru al statului Trinidad- 
Tobago și-a manifestat neliniștea că 
aceste probleme ar putea fi soluțio
nate într-un fel care ar afecta în 
mod nedorit țările din Marea Carai
bilor. Cei doi prim-miniștri s-au 
pronunțat în favoarea promovării u- 
nor hotărîri constructive în dome
niul dreptului internațional al mării, 
care să țină seama de interesele tu
turor statelor, mari, mijlocii sau 
mici.

Reliefînd necesitatea creșterii 
și întăririi rolului Organizației Na
țiunilor Unite în soluționarea proble
melor majore ale lumii contempora
ne și în asigurarea colaborării, păcii 
și securității internaționale, cei doi 
șefi de guverne consideră că toate 
statele membre trebuie să participe 
la rezolvarea problemelor fundamen
tale, pentru ca organizația mondială 
să-și îndeplinească mai bine marile 
responsabilități ce-i revin.

Cei doi prim-miniștri și-au ex
primat satisfacția în legătură cu con
vorbirile purtate și documentele 
semnate, apreciind că vizita în Re
publica Socialistă România a primu
lui ministru Eric Williams va contri
bui în mod semnificativ Ia dezvolta
rea prieteniei și cooperării dintre 
cele două țări și popoare, subliniind 
necesitatea menținerii în viitor a 
contactelor între cele două țări, .la 
toate nivelurile.

Primul ministru al statului Tri
nidad-Tobago a exprimat sincere 
mulțumiri primului ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, guvernului și poporului român 
pentru ospitalitatea și cordialitatea 
ce au fost rezervate delegației din 
Trinidad-Tobago.

Primul ministru Eric Williams 
a adresat primului ministru Manea 
Mănescu invitația de a efectua o vi
zită oficială de prietenie în Trinidad- 
Tobago. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, urmînd ca data vizitei să fie 
stabilită pe cale diplomatică.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Chiar acum am fost informați despre pagubele și distrugerile cauzate 

de recentele inundații din țara dumneavoastră. Regretăm acest dezastru nefe
ricit și doresc să vă transmit, dumneavoastră și poporului român, profunda 
simpatie a guvernului și țării mele și să vă ofer orice asistență pe care noi 
am putea să o acordăm cu scopul reducerii suferinței poporului dumnea- 
voastră.

Noi filipinezii, cunoaștem durerea cauzată de inundații periodice și din 
această’cauză regretăm profund că un asemenea dezastru s-a abătut asupra 
țării dumneavoastră, în special într-un moment cind ați fi avut o recoltă 
°"vă rog să acceptați expresia dorinței noastre de a participa la reducerea 

efectelor dezastrului care, fără îndoială, a cauzat suferințe de nebanuit po
porului dumneavoastră. j

Cu expresia celei mai înalte considerații.
Al dumneavoastră, cu respect,

FERDINAND E. MARCOS
Președintele Republicii Filipine

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Profund emoționați la știrea inundațiilor catastrofale care au lovit Româ
nia, domnul Pierre Christian Taittinger și cu mine vă adresam, în numele 
întregului Senat și al grupului de prietenie Franța—România din Senat, 
expresia profundei noastre compasiuni în această încercare care a afectat 
atît de greu curajosul popor român.

Excelente! Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Luînd cunoștință cu multă durere de fapttil că tara dumneavoastră a 
fost victima unor inundații excepțional de grave, doresc ca in numele 
UNESCO și în numele meu personal, să vă exprim sentimentele mele ae 
profundă compasiune și sincere, urări pentru restabilirea rapidă a unor con
diții normale în întreaga Românie.

Cu foarte înaltă considerațiune,
AMADOU-MAHTAR M'BOW

director general al UNESCO

Situația și prognoza hidrologică
în ultimele 24 de ore, debitele au 

fost în scădere pe toate rîurile, cu 
excepția Șiretului inferior și a Pru
tului mijlociu, pe care s-au produs 
creșteri datorită deplasării spre aval 
a cantităților de apă provenite din 
precipitațiile căzute anterior.

Peste cotele de inundație: în creș
tere — Prutul la Ungheni (+22); în 
scădere — Mureșul la Radna (+18), 
Arad (+118), Nădlac (+140), Oltul la 
Feldioara (+10).

Peste cotele de atenție: în creștere 
— Șiret — Sendreni (+94); în scă
dere — Moravița (+11), Olt — 
Hoghiz (+49), Făgăraș (+52), Sebeș 
Olt (+38), Bratia — Gămăcești 
(+6), Ialomița — Slobozia (+96).

Pe Dunăre
Debitele Dunării au fost în creș

tere la intrarea in țară și pe sectoa
rele Drobeta Tr. Severin — Bechet, 
Hirșova — Tulcea, in scădere pe sec
torul Corabia — Cernavoda.

Debitul Dunării pe sectorul amonte 
de Baziaș a fost de 11100 mc/s.

Cotele de inundație au fost depă
șite: în creștere — la Calafat (4-3), 
Bistreț (+17), Bechet (+7), HîrȘova 

; (+92), Tulcea (+9); în scădere — la 
Corabia (+39) și Zimnicea (+31).

Cotele de atenție au fost depășite: 
la Baziaș (+7), Gruia (+37), Cetate 
(+29), Tr. Măgurele (+33), Giurgiu 
(+50), Oltenița (+78), Călărași (+30), 
Cernavoda (+92), Brăila (+29) și 
Isaccea (+91).

Astăzi, debitele Dunării vor fi în 
creștere la intrarea în țară și pe sec
toarele Drobeta Tr. Severin — Tr.

Buletin meteorologic
SITUAȚIA ATMOSFERICA ÎN 

ȚARA ÎN ULTIMELE 24 DE ORE. 
Vremea a fost In general frumoasă, 
în prima parte a intervalului, cind 
cerul a fost variabil și numai în 
zona deluroasă și de munte s-au 
semnalat frecvente descărcări elec
trice și averse locale de ploaie. In 
cursul serii și nopții, treptat, in ves
tul țării, vremea a devenit instabilă, 
cerul s-a înnorat, s-au semnalat des
cărcări electrice, iar în nordul Bana
tului și în Crișana au căzut averse 
de ploaie. Cantitățile de apă căzută 
nu au depășit 10 1/mp, exceptînd Chi- 
șineu-Criș, unde au totalizat 44 1/mp, 
Polovragi — 44 1/mp, Pîclișa — 41 
1/mp, Sinnicolau-Mare — 27 1/mp, A- 
rad — 19 1/mp, Curtea de Argeș — 
18 1/mp și întorsura Buzăului — 11 
1/mp. Vintul a prezentat intensifi
cări locale în zona de munte. Tem
peraturile maxime au fost cuprinse

ALAIN POHER
Președintele Senatului Franței

Astăzi, debitele pe duri vor fi în 
general în scădere. Pe Prutul mij
lociu se vor produce creșteri de de
bite prin propagare.

Se vor situa peste cotele de inun
dație: în creștere — Prutul la Un
gheni (+40 în interval); in scădere 
— Mureșul la Arad (+20) și Nădlac 
(+100).

Se vor situa peste cotele de aten
ție: în creștere — Prut — Drînceni 
(+40); în scădere — Olt — Feldioa
ra (+55), Hoghiz (+30), Făgăraș 
(+20), Sebeș Olt (+30), Ialomița - 
Slobozia (+20).

Sint posibile creșteri de debite pe 
rîurile din Crișana, Maramureș, în 
bazinul Someș, ca urmare a precipi
tațiilor în curs și a celor prevăzute.

Măgurele și Galați — Tulcea ș! în 
scădere pe sectorul Zimnicea — 
Brăila.

Debitul Dunării pe sectorul amon
te de Baziaș va fi de 11 600 mc/s.

Se vor situa peste cotele de inun
dație: in creștere — Calafat (+15), 
Bistreț (+28), Bechet (+18), Corabia 
(+45), Tulcea (+14); în scădere — 
Zimnicea (+26) si Hîrșova (+90).:,

Cotele de atenție vor fi depășite: 
la Baziaș (+17), Drobeta Tr. Severin 
( + 5), Gruia (+55), Cetate (+44), Tr. 
Măgurele (+36), Giurgiu (+40), Ol
tenița (+63), Călărași (+20), Cerna
voda (+84), Brăila (+27) și Isaccea 
(+96).

Se prognozează intrarea în țară a 
culminației viiturii de pe Dunăre — 
pentru ziua de 14 iulie, cu un debit 
de 12 000 mc/s.

între 23° la Cimpulung și 32° la 
Băilești. iar cele minime intre 9° la 
Miercurea Ciuc și întorsura Buzău
lui și 22° la Moldova Veche, 
Oravița și Sulina.

TIMPUL PROBABIL PENTRU 13, 
14 și 15 iulie. Vreme în general 
instabilă, exceptînd sud-estul țării, 
unde, la începutul intervalului, va fi 
în general frumoasă. Vor cădea ploi, 
îndeosebi sub formă de averse, în
soțite de descărcări electrice, mai 
frecvente în Banat, Crișana, Transil
vania, Maramureș, precum și in zo
nele de deal și de munte. Pe alocuri, 
ploile vor depăși 30 1/mp în 24 de 
ore. Izolat, se vor produce și căderi 
de grindină. Vînt moderat, cu unele 
intensificări. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 10° și 20°, iar 
maximele vor oscila între 20° și 30°. 
mai ridicate în sud-est, la Începutul 
intervalului.

Cronica zilei
Delegația parlamentară austriacă, 

condusă de Anton Benya, președin
tele Consiliului Național al Austriei, 
care la invitația Marii Adunări Na
ționale a făcut o vizită oficială in 
țara noastră, a părăsit sîmbătă după 
amiază Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Virgil 
Teodorescu. vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Alexandru Sen- 
covlci, președintele Grupului par
lamentar de prietenie România-Aus- 
tria, Ilie Șalapa, președintele Comi
siei pentru industrie și activitatea 
economico-financiară a M.A.N., Radu 
Enache. secretar al M.A.N., deputațl,

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei Austriei la București.

*
Sîmbătă dimineața, tovarășul 

Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., a pri
mit delegația Centralei Sindicale An
goleze (C.S.A.) condusă de Makitum- 
bu Lutumba, secretar general adjunct 
al C.S.A., care la invitația U.G.S.R. 
efectuează o vizită în țara noastră. 
La primire a participat tovarășa La
risa Munteanu, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Cu acest prilej, într-o atmosferă 
prietenească, s-a efectuat un schimb 
de informații cu privire la activita
tea desfășurată de cele două centrale 
sindicale. Au fost exprimate simpatia 
și solidaritatea U.G.S.R. cu lupta oa
menilor muncii și sindicatelor din 
Angola pentru independență, pentru 
dezvoltare pe calea progresului și 
păcii.

(Agerpres)
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DUMINICA 13 IULIE

. PROGRAMUL I

8.35 Avanpremiera zilei.
8,40 Cravatele roșii.
9.35 Film serial pentru copil : 

Daktarl.
10,00 Viața satului.
11.15 Ce știm și ca nu știm des

pre...
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
15,00 Magazin sportiv.
17.30 Film serial: UFO — episo

dul n.
18.20 Farmecul muzicii...
18.40 Fapte de bărbăție. 
19,00 Lumea copiilor.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.10 Patria, partidul, poporul. Cln- 

tece revoluționare.
20.30 Film artistic: „Absență înde

lungată".
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL TI

10,00—11,35 Matineu simfonic. Con
certul Filarmonicii de stat.

20.10 Eroi îndrăgiți de copil: Alica 
In Țara minunilor (I).

20.25 Ora melomanului.
21.15 Telex
31.20 Clasicii — permanențe ala 

orizontului nostru cultural.
21.40 Film serial: Kojak.

LUNI 14 IULIE

,r. PROGRAMUL I
lut. IG.QO Emisiune:în limba maghiari.

18.30 Rugbi : Farul Constanta — 
Bonymaen, repriza a il-a. 
Transmisiune de la Constanta.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Steaua fără nume.
20,50 Noi și viitorul apropiat. 
21,05 Roman-foileton: „Așa s-a că

lit oțelul". Episodul V.
22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex.
17,05 Cîntece patriotice»
17.25 Film artistic. „Răsplata*. 

Producție iugoslavă.
18.20 Muzică populară.
18.45 „Vibrăm în consonanță cu 

ritmurile nol“ — versuri.
19,05 Noapte dramatică la Neholu.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copil : ;

Daktarl.
20.25 Biblioteca pentru toți.
21.15 Telex.
21.20 Contribuția întreprinderilor 

bucureștene la recuperarea 
pagubelor provocate de inun
dații.

21,40 O seară cu orchestra Bonnî 
Scot Big Band.

„CUPA ROMÂNIEI" 
LA FOTBAL

în finala disputată ieri seara, Ra
pid — Universitatea Craiova 2—1 
(după prelungiri).

BUNĂSTAREA POPORULUI
(Urmare din pag. a Il-a)
lei lunar. Această sumă nu va afecta acor
darea în continuare a alocației de stat pen
tru copii, a burselor în învățămîntuî de 
toate gradele, chiar dacă prin majorarea 
retribuției se depășește plafonul în funcție 
de care ele au fost alocate. De asemenea, 
această majorare nu va modifica cuantu
mul chiriilor, stabilit potrivit reglementări
lor în vigoare la data prezentului decret. 
Amploarea acestui sprijin direct este ilus
trată de faptul că prin majorarea supli
mentară a retribuției și prin sporirea chel
tuielilor suportate de populație ca urmare 
a corectărilor de prețuri și tarife, oame
nii muncii vor primi în cele 5 luni și ju
mătate din acest an un venit suplimentar 
de 1 320 milioane lei, iar Ia nivelul anului 
1976, un venit suplimentar de 3,6 miliarde 
lei.

Tocmai planificarea riguroasă de către 
partid a evoluției prețurilor bunurilor de 
consum a permis creșterea sistematică a 
retribuției reale, care Ia nivelul acestui an 
este cu circa 22 la sută mai mare decît în 
1970, depășindu-se astfel prevederile iniția
le ale cincinalului.

Cit privește nivelul de trai al oamenilor 
muncii de la sate, prin numeroasele măsuri 
întreprinse de partid pe linia retribuirii co
respunzătoare a muncii se asigură la ni
velul acestui an creșterea cu 35 la sută a 
veniturilor țărănimii față de 1971, depășin
du-se și in acest domeniu prevederile ini
țiale. La rîndul lor, după cum se știe, pen
siile au fost majorate în cursul acestui 
cincinal cu 20 Ia sută.

în mod deosebit, toate aceste majorări 
consistenta de venituri directe oglindesc 
numai în parte materializarea politici! 
partidului de ridicare continuă a bunăstării 
poporului. Oricine știe, oricine cunoaște 
din faptele vieții cotidiene, oricine s-a putut 
convinge prin proprie experiență de ade
vărul faptului că Ia noi fiecare cetățean 
primește efectiv considerabil mai mult 
decît încasează efectiv în bani prin retri
buția nominală. Astfel, pe lingă retribuția 
nominală pe care fiecare om al muncii o 
primește pentru activitatea depusă, statul

cheltuiește in folosul oamenilor muncii mari 
și importante sume, care cresc an de an : 
fondurile pentru asigurarea condițiilor co
respunzătoare la locul de muncă al fie
căruia ; fondurile alocate pentru ocrotirea 
mamei și a copilului, burse pentru elevi și 
studenți ; resursele pentru dotări social- 
edllitate ; contribuții pentru acoperirea 
unei cote-părți din costul real al transpor
tului în comun sau al activității cultural- 
sportive. Numai pe calea cheltuielilor so- 
ciaî-culturale alocate de la buget, oamenii 
muncii realizează venituri suplimentare 
care reprezintă un supliment de 23—25 Ia 
sută față de retribuție. Să ne amintim în 
acest sens că astăzi toți copiii țării au 
asigurat învățămîntuî gratuit, că manualele 
școlare sînt gratuite, că toți cei încadrați în 
muncă și membrii lor de familie au asigura
tă asistența medicală gratuită, medicamen
tele, cazarea și hrana pe timpul internării 
fiind de asemenea gratuite, că mamele cu 
mulți copii primesc ajutoare speciale, că 
oamenii muncii primesc bilete gratuite sau 
cu preț redus pentru odihnă și tratament.

Și aceasta nu este încă totul. An de an, 
zeci de mii de apartamente sînt puse de 
Stat la dispoziția noastră ; pentru copiii 
noștri se construiesc creșe și grădinițe, școli 
și laboratoare, cămine și cantine ; pentru 
noi toți Se construiesc magazine și unități 
de servire publică, spitale și policlinici, se 
amenajează străzi, drumuri și șosele, se ri
dică gradul de urbanizare a localităților, 
șporește confortul general.

Tocmai ca rezultat al tuturor acestor mă
suri de creștere a nivelului de trai s-a 
preconizat, Ia nivelul acestui an, sporirea 
veniturilor reale totale ale populației cu 
circa 55 la sută față de 1970.

Iată adevăratele dimensiuni ale înaintă
rii poporului român, in actualul cincinal pe 
drumul creșterii bunăstării materiale și 
spirituale.

Congresul al XI-lea a deschis, in conti
nuare. noi și ample perspective creșterii 
nivelului de trai al poporului pe baza avîn- 
tului susținut al economiei naționale. 
Realizarea acestor perspective luminoase 
depinde de noi și numai de noi, de munca 
spornică, de eforturile fiecăruia pentru

înfăptuirea politicii partidului. Aceasta 
este o sarcină cu atit mai imperioasă în 
actualele condiții cind. după cum se știe, 
economia națională a fost greu lovită de 
inundații. Pentru depășirea grabnică a 
greutăților provocate de aceste grave cala
mități, pentru înfăptuirea exemplară a pla
nurilor de dezvoltare generală a econo
miei, arma cea mai puternică a poporului 
este munca — munca dirză, tenace, neobo
sită. cit mai bine organizată, în așa fel in
cit întreaga activitate productivă să se 
normalizeze urgent, incit obiectivele pe

anul in curs șl trecerea Ia viitorul cinci
nal să se înfăptuiască potrivit prevederilor, 
în numele creșterii bunăstării celor ce 
muncesc, partidul cheamă pe toți cetățenii 
țării, tineri și vîrstnici. să asigure creșterea 
accelerată a productivității muncii, redu
cerea costurilor de producție, calitatea 
înaltă a produselor, sporirea eficienței în
tregii activități economice. Muncind mai 
bine, mal spornic, gospodărind cu grijă 
avutul obștesc, vom trăi mereu mai bine I

Ioan ERHAN

POLITICA PREȚURILOR
(Urmare din pag. a II-a)

țională a resurselor de care dispune eco
nomia, creșterea expertului și raționaliza
rea importului, sporirea generală a eficien
ței economice sînt doar cîteva dintre 
obiectivele concrete a căror realizare de
pinde, în bună măsură, de utilizarea co
respunzătoare a preturilor ca pîrghie eco
nomică.

Avem, cum se știe, rezultate bune, pe 
care colectivele de oameni ai munoii le-au 
obținut în acest cincinal In creșterea pro
ductivității muncii și reducerea cheltuieli
lor de producție, în sporirea eficientei eco
nomice si, pe această bază, a venitului na
țional. Dar tot atit de adevărat este și 
faptul că. de-a lungul anilor. în multe 
unităti realizările nu s-au situat Ia nive
lul condițiilor tehnice si materiale create, 
la nivelul sarcinilor stabilite. Mai există 
produse nerentabile sau cu o rentabilitate 
foarte scăzută, care, fiind necesare popu
lației, au continuat să fie produse chiar și 
în asemenea condiții de nerentabilitate. 
Este Cazul unor produse, cum rezultă din 
documentele publicate ăzi. ca : diferite sor
timente de combustibili, cherestea, de pro
duse finite din lemn, hîrtie, confecții din 
blană, unele articole din piele ș.a. la 
care prețurile de producție, cheltuielile 
efective de muncă socială sînt mai 
mari decît prețurile de desfacere. Evident, 
in aceste cazuri, diferența dintre prețul de 
cost mai mare și prețul de vinzare mai

mic este acoperită prin subvenții de la bu
getul statului, diminuînd venitul netzdesti
nat consumului și dezvoltării. Iată de ce, 
pornind de la principiul reflectării realității 
economice în prețuri și, în conformitate cu 
criteriile stabilite de Legea prețurilor și ta
rifelor, Hotărîrea Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. și Decretul prezidențial 
urmăresc, printre altele, menținerea unei cit 
mai depline concordante între preturi și 
cheltuielile de producție socialmente nece
sare, realist evaluate pentru obținerea di
feritelor produse. în acest sens, în cadrul 
corectărilor de prețuri, alături de unele 
majorări, determinate de nevoia de a re
flecta costurile reale din economie, se fac 
și reduceri de prețuri (la toate sortimen
tele de ciorapi din fire sintetice, ,1a o serie 
de medicamente) ca urmare a faptului că 
actualul nivel al preturilor este ridicat față 
de cheltuielile de producție.

în corectarea unor prețuri s-a avut 
In vedere, in principal, asigurarea unei 
rentabilități normale pentru a stimula 
întreprinderile să fabrice asemenea sorti
mente, în prezent nerentabile, dar care sint 
necesare populației, economiei naționale. 
Bunăoară, la categoria „unele produse din 
lemn", corectarea prețurilor nu vizează 
mobila, ci acele sortimente care se fabrică 
cu pierderi : scaune, cuiere, măsuțe și tabu
rete din lemn curbat, scule de timplărie, 
unele articole pentru sport, instrumente mu
zicale și accesorii. De asemenea, la mate
rialele de construcție de bază — ciment, că
rămidă, var ș.a. — prețurile rămin nemo

dificate, stabilindu-se noi prețuri numai 
pentru produsele nerentabile (materiale din 
azbociment, blocuri de zidărie din beton 
celular autoclavizat, tuburi de canalizare 
ș.a.). Rămin nemodificate și prețurile la com
bustibilii pe tichet, iar la caiete și macu
latoare școlare — deși nerentabile — se 
mențin preturile actuale, avînd în vedere 
că beneficiarii acestor produse sînt. în 
principal, elevii și studenții.

Este necesar ca. în continuare, colecti
vele de oameni ai muncii să acționeze cu 
și mai multă hotărîre pentru reducerea 
continuă a cheltuielilor de producție, și, în 
primul rind, a consumului de materiale, 
pentru creșterea productivității muncii, 
pentru scăderea, in final, a prețului de 
cost — elementul fundamental de care de
pinde _ eficiența întregii economii. Aceasta 
este singura cale de sporire a rentabilității, 
de creștere a veniturilor reale, de satisfacere 
tot mai largă a cerințelor materiale și 
spirituale ale poporului.

Cum se știe, țara noastră participă sus
ținut la diviziunea internațională a mun
cii, realizind o serie de produse competi
tive pe care le desface pe piața externă 
Și importind o seamă de produse, mate
rii prime și materiale necesare activității 
productive într-un mare număr de ramuri 
ale economiei naționale. Schimburile co
merciale cu alte țări ale lumii, cooperarea 
economică internațională constituie o ne
cesitate obiectivă, o importantă sursă de 
sporire a eficienței economice generale.

Nu mai este un secret pentru nimeni că 
in ultimii ani în țările occidentale dezvol
tate, în general pe piața mondială, prețu
rile au crescut considerabil la materii pri
me. Asemenea creșteri, mai ales Ia 
țiței, combustibil, bumbac, piei ș.a. nu pu
teau să nu influențeze costurile de produc
ție in .sectoarele respective ale economiei 
noastre. Potrivit principiului reflectării în 
prețuri a schimbărilor importante care au 
stat la baza stabilirii lor, prețurile interne 
în componenta cărora intră materii prime 
din import trebuie să fie modificate cores
punzător, pentru a nu se produce perturbări 
în buna funcționare a mecanismului eco
nomic. Se asigură, astfel, menținerea unei 
cit mal depline concordanțe între prețuri 
și cheltuielile de producție socialmente ne
cesare pentru obținerea diferitelor produ
se. viabilitatea și eficacitatea sistemului 
de prețuri.

Se cuvine a fi precizat că prin aplicarea 
măsurilor cu privire la corectarea unor 
prețuri, în ultimul an al cincinalului, com
parativ cu 1970, indicele general al prețuri
lor cu amănuntul și tarifelor se situează 
la 103 la sută, ceea ce permite realizarea si 
chiar depășirea prevederilor din planul 
cincinal privind creșterea retribuției reale 
și a veniturilor reale ale populației. Re
ține atenția faptul că această evoluție a in
dicilor de prețuri, care pe ansamblul cinci
nalului atinge o rată medie anuală de 
creștere de 0,6 la sută, nici nu poate fi 
comparată cu explozia preturilor, cu in
flația crescîndă într-o serie de țări capi
taliste dezvoltate.

Așa cum dovedesc cifrele de mal sus, 
caracteristica esențială a sistemului nos
tru de prețuri — care decurge din carac
terul planificat al economiei — este stabi
litatea de ansamblu a preturilor, în sensul 
unei evoluții planificate, controlate a tu
turor preturilor. Evoluția preturilor, in li
mitele stabilite prin plan, ferm stăpînită și 
controlată do stat, nu poate duce Ia feno
mene inflaționiste, deoarece mișcarea pre
turilor are loc în condițiile soluționării 
coordonate, prin plan, a tuturor probleme
lor legate de menținerea echilibrului din
tre cererea socială $i cea individuală și 
masa mărfurilor produse pentru satisface
rea acestora,

încheiem aceste cîteva sublinieri In legă
tura Cu pollțica prețurilor din tara noas
tră precizînd încă o dată că la noi pretu
rile au o bază reală de calcul, care redă 
cit mai obiectiv cheltuielile de muncă so
cială încorporate in mărfuri. Iată de ce, 
concomitent cu aplicarea recentelor măsuri 
privind majorarea suplimentară a retribu
ției și corectarea unor prețuri, sarcina 
esențială, subliniată în repetate rînduri de 
conducerea partidului, ce revine oamenilor 
muncii din unitățile productive — deopo
trivă producători și consumatori — constă 
in aceea de a iniția și traduce în viață cele 
mai potrivite măsuri pentru reducerea 
substanțială a acestor cheltuieli prin dimi
nuarea costurilor de producție, sporirea 
productivității muncii, pentru ridicarea 
necontenită a eficienței economice — te
melia trainică a creșterii venitului național, 
suportul solid al ridicării bunăstării mate
riale și spirituale a întregului popor.

Viorel SA1AGEAN
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A fost proclamată independența 
deplină a arhipelagului

PHENIAN

Vizita delegației de activiști ai P.C.R.
Sao Tome

SAO TOME 12 (Agerpres). — Sim- 
bătă, 12 Iulie, într-o atmosferă de 
puternic entuziasm popular, în orașul 
Sao Tome a fost proclamată inde
pendenta deplină a arhipelagului Sao 
Tome și Principe. După peste 500 de 
ani de dominație colonială portughe
ză, cele două insule — Sao Tome și 
Principe — situate in Oceanul Atlan
tic la circa 200 km de țărmul vestic 
al Africii au devenit un stat suveran. 
Actul de independentă a fost procla
mat de către Adunarea Constituantă 
desemnată la 7 iulie a.c., la primele 
alegeri libere din arhipelag.

După Înălțarea drapelului național 
al tînărului stat în piața municipală

new york. O.N.U. și noua ordine 
economică internațională

Important document propus spre dezbatere viitoarei sesiuni 
extraordinare a Națiunilor Unite

Da sediul Națiunilor 
Unite din New York 
a fost dat publicității 
raportul „O nouă 
structură a Națiunilor 
Unite pentru coope
rare economică glo
bală", al unui grup in
ternațional de experți 
— document apreciat 
aici a se înscrie în ca
drul eforturilor de 
amplificare a aportului 
O.N.U. în cimpul vast 
al cerințelor însănăto
șirii vieții politice și 
economice mondiale.

După cum se știe, 
acest proces a fost 
în mod sensibil sti
mulat la sesiunea 
O.N.U. din toamna 
anului 1972 prin pro
punerea avansată de 
țara noastră vizînd 
creșterea rolului 
O.N.U. în menține
rea și consolidarea 
păcii și securității In
ternationale.

..O lume fără o pu
ternică organizație a 
Națiunilor Unite — se 
arată în introducerea 
raportului — este de 
neconceput. Interesul 
tuturor statelor mem
bre ale O.N.U. Impune 
ca organizația să de
vină un instrument 
mai eficace în întări
rea păcii și securității 
și pentru cooperarea 
Internațională econo
mică și socială".

Subliniind legătura 
organică între proble
mele păcii și securi
tății și cele sociale șl 
economice. raportul 
relevă rolul și locul 
O.N.U. ca principal 
centru pentru nego
cierea, dezbaterea și 
edificarea unei ordini 
economice internațio
nale mai rațio
nale șî mai juste. Se

siunea extraordinară 
de anul trecut a O.N.U. 
și viitoarea sesiune 
extraordinară dedicate 
problemelor econo
mice ; Declarația și 
Programul de acțiune 
asupra stabilirii noii 
ordini economice in
ternaționale ; Carta 
drepturilor și obliga
țiilor economice ale 
statelor ; Strategia in
ternațională a dezvol
tării pentru cel de 
al doilea deceniu al 
Națiunilor Unite pen
tru dezvoltare — toa
te reflectă intensita
tea, mereu mai pu
ternică, cu care se 
afirmă necesitatea 
creării unui nou ca
dru de raporturi eco
nomice internaționale, 
înțelegerea crescîndă 
a acestui imperativ.

în noile condiții, 
cînd politica de forță, 
presiuni , și dictat este 
respinsă' și condam
nată de toate popoa
rele lumii, tot mai 
larg este împărtășit 
principiul — se subli
niază în raport — po
trivit căruia proble
mele care confruntă 
omenirea pot și tre
buie soluționate numai 
prin concertarea e- 
forturilor tuturor sta
telor, un cadru din 
cele mai propice în 
acest sens fiind O.N.U. 
însă, pentru ca orga
nizația să-și sporească 
capacitatea- de influ
ențare a statelor mem
bre în vederea adop
tării unei politici a- 
decvate în problemele 
dezvoltării și coope
rării economice inter
naționale — în așa fel 
incit să se ridice la 
înălțimea . cerințelor 
Cartei — slnt nece

O.P.E.C. se pronunță pentru o nouă majorare
a prețurilor la petrol

LIBREVILLE 12 (Agerpres). — Or
ganizația Țărilor Exportatoare de Pe
trol (O.P.E.C.) a hotărît să sporească 
prețurile la petrolul brut începînd de 
la 1 octombrie 1975, datorită crește
rii inflației, deprecierii valorii do
larului și, în consecință, a eroziunii 
valorii reale a veniturilor statelor 
membre ale O.P.E.C.

Conferința a hotărît, de asemenea, 
să adopte drepturile speciale de tra
gere (D.S.T.) ca unitate de cont în 
locul dolarului, urmînd ca modalită-

„NEWSWEEK"

0 spirală
Economiștii sînt stupefiați, politi

cienii nu mai știu ce să spună, con
sumatorii se găsesc în fața unei si
tuații tot mai dificile. Toate datele 
convenționale în legătură cu prețu
rile au fost date peste cap, previziu
nile și antecalculele cele mai minu
țioase au fost depășite de realități, 
în ultimii doi ani, lumea se găsește 
în fața unui fenomen inexorabil: o 
spirală vertiginoasă a prețurilor pe 
întreg globul.

Firește, această spirală a prețuri
lor în sine nu reprezintă o noutate. 
Noutatea o constituie însă amploa
rea și intensitatea sa. în primul rind, 
este vorba de o explozie a prețuri
lor la unele mărfuri de bază, feno
men atît de dramatic pus în eviden
ță de creșterea prețurilor la petrol 
cu mai mult de patru ori, astăzi plă- 
tindu-se, de asemenea, prețuri, mult 
mai mari pentru o largă gamă de 
materii prime și materiale, de la ali
mente și pînă la hîrtia de ziar.

Ilustrativ este, din acest punct de 
vedere, cazul Japoniei. Prețurile în 
creștere la combustibilul din import, 
la alimente, la diverse alte materii 
prime au dus la un adevărat salt 
al indicelui costului vieții. Situații 
similare se constată în Anglia, in Ita
lia — între aceste dbuă țări desfă- 
șurîndu-se o nedorită cursă a spi
ralelor Inflaționiste — în țările scan
dinave; chiar și Statele Unite, care 
în trecut se mîndreau cu un ritm 
inflaționist mai scăzut, au descope
rit brusc că nu sînt imune la actua
lele tendințe. Datorită creșterilor fără 
precedent ale prețurilor energiei și

„TIME"

Sporirea prețurilor - Ia niveluri record
„Pretutindeni în lume — se arată 

într-un articol publicat de cunoscuta 
revistă americană — creșterea pre
turilor continuă vertiginos, în timp 
ce perspectivele unei redresări eco
nomice devin tot mai sumbre.

și Principe
din Sao Tomă, festivitățile oficiale 
au început cu o paradă militară, fiind 
continuate cu o suită de manifestări 
cultural-sportive.

Președinte al celui de-al 45-lea stat 
african independent a fost desemnat 
Manuel Pinto da Costa, secretarul 
general al Mișcării de Eliberare din 
Sao Tome și Principe (M.L.S.T.P.).

După Guineea-Bissau, Mozambic și 
Insulele Capului Verde, Sao Tome și 
Principe constituie cel de-al patrulea 
teritoriu colonial portughez care își 
dobindește independența, eveniment 
ce reprezintă încununarea luptei po
porului celor două insule, sub con
ducerea M.L.S.T.P.

sare anumite modifi
cări structurale în 
activitatea organiza
ției. în acest sens, 
grupul de experți 
propune, în esență — 
fără a se recurge la 
revizuirea Cartei — o 
nouă abordare a pro
blemelor economice în 
Adunarea Generală, 
îmbunătățirea meca
nismului de acțiune a 
Consiliului Economic 
și Social (ECOSOC) 
și a organismelor sale, 
noi proceduri consul
tative pentru facili
tarea ajungerii la so
luții general accep
tabile, care să ducă la 
transpunerea lor ra
pidă în viață de către 
guverne.

Elaborarea acestui 
raport — ce va fi dez
bătut la cea de a 7-a 
sesiune extraordinară 
a O.N.U., ale cărei lu
crări încep la 1 sep
tembrie a.c. — vine să 
releve în atenția sta
telor membre impe
rativul revitalizării 
organizației, al adap
tării sale mai ra
pide la condițiile și 
cerințele unei lumi in 
permanentă schim
bare. Ca urmare a ca
racterului său con
cret. se poate aprecia 
că documentul consti
tuie o bază pozitivă 
de pornire în redefi- 
nirea și amplificarea 
rolului O.N.U, în do
meniul raporturilor e- 
conomice interstata
le. al extinderii coope
rării internaționale și 
facilitării lichidării de
calajelor economice 
care separă statele să
race de cele bogate.

C.AIEXANDROAIE

țile practice de realizare a acestei 
măsuri să fie stabilite cu prilejul 
reuniunii extraordinare a O.P.E.C., 
care va avea loc la 24 septembrie. 
Conferința a decis ca D.S.T. să fie 
întrebuințate incepind de la 1 octom
brie 1975.

Actuala reuniune a O.P.E.C. a sta
bilit, totodată, coordonarea politici
lor țărilor membre în domeniul pre
țurilor la gazele naturale în așa fel 
incit să corespundă politicii generale 
promovate de organizație.

vertiginoasă
alimentelor, în America s-a înregis
trat cel mai mare spor al indicelui 
prețului de consum în ultimul sfert 
de veac, peste 10 la sută.

Ani de-a rîndul, americanii s-au 
legănat în iluzia că alimentele și 
combustibilul se vor găsi totdeauna 
din belșug și la prețuri relativ ief
tine. Lucrurile însă nu mai stau așa. 
Explozia prețurilor la combustibil și 
alimente a sfărîmat în țăndări aceas
tă imagine idilică a economiei ame
ricane — și se poate spune mondia
le. Aproape peste noapte prețul ali
mentelor și al combustibilului a de
venit cauza unei spirale generale a 
prețurilor. Numai pentru sporurile 
de prețuri la petrol (de la 2,29 do
lari barilul la aproximativ 12 dolari), 
nota de plată se ridică pe plan mon
dial la zeci de miliarde de dolari. O 
situație similară s-a constatat în ce 
privește alte materii prime — bauxi
ta, fosfații, cheresteaua, cauciucul na- 

‘ tural, nichelul, tungstenul, cobaltul, 
chiar și cafeaua și bananele, la une
le din aceste produse înregistrindu-se 
un ritm de creștere de pînă la 600 
la sută. Ca rezultat al tuturor aces
tor sporuri, circa jumătate din creș
terea indicelui costului vieții în Ame
rica se datorează majorării prețuri
lor la produse petroliere, cărbuni, 
gaze naturale, electricitate, alimente.

Sînt economiști care prezic că pre
țul combustibilului și alimentelor va 
continua să crească și în viitor ; unii 
dintre ei afirmă chiar că prețul pe
trolului ar putea atinge 15 dolari ba
rilul.

Marea Britanie, considerată ca „o- 
mul bolnav al Europei", trăiește mo
mente tragice. Creșterea prețurilor 
a depășit mult ritmul de 20 la sută și 
ar putea spori pînă la sfîrșitul anu
lui la 30 la sută. încă o cifră semni-

PHENIAN 12 (Agerpres). — De
legația de activiști ai Partidului Co
munist Român, condusă de tovarășul 
Petre Duminică, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Botoșani al P.C.R., care, 
la invitația C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, a făcut o vizită 
pentru schimb de experiență în Re
publica Populară Democrată Core
eană, a fost primită de Kim long 
Nam, membru supleant al Comite
tului Politic, secretar al Comite
tului Central al Partidului Muncii 
din Coreea. La întîlnire, care s-a

în vederea însănătoșirii relațiilor 
economice între state

Reuniunea de la Lima a reprezentanților țărilor nealiniate

LIMA 12 (Agerpres). — în capi
tala Perului au luat sfirșit lucrările 
Reuniunii experțflor din. statele nea
liniate. consacrate elaborării unul 
tratament comun față de problemele 
generate de investițiile de capital 
străin și achiziționarea de tehnologie. 
Participanții, reprezentind Algeria, 
Cuba, Egipt, Guyana, India, Irak, 
Iugoslavia, Jamaica, Maroc. Peru, 
Siria. Uganda, Zambia, au adoptat un 
document final în care este relevat 
consensul țărilor nealiniate < privind 
necesitatea depunerii de eforturi sus
ținute în vederea instaurării • unei 
noi ordini economice internaționale.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Primul ministru al Repu

blicii Turcia, Suleyman De- 
mirel, l-a primit pe ambasadorul 
României la Ankara, George Marin. 
Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri privind evoluția 
relațiilor între România și Turcia.

Primul ministru al Finlan
dei, Keijo Liinamaa, l-a primit pe 
ambasadorul României la Helsinki, 
Constantin Vlad. întrevederea a pri
lejuit abordarea unor probleme de 
interes reciproc.

Contacte diplomatice Ia 
Bonn. cadrul întrevederii pe care 
cancelarul vest-german, H. Schmidt; 
a avut-o cu secretarul de stat al 
S.U.A.. H. Kissinger, au fost abor
date probleme legate de desfășurarea 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa și de evoluția e- 
venimentelor din Orientul Apropiat. 
La întrevedere a luat parte și mi
nistrul de externe vest-german, 
Hans-Dietrich Genscher.

Președintele Columbiei, 
Alfonso Lopez Michelsen, a procedat 
la o remaniere parțială a guvernului, 
numind noi titulari la justiție — Sa
muel Hoyos Arango (conservator) 
și mine — Juan Jose Turbay.. (libe
ral). Noile desemnări mențin parita
tea numerică în guvern a reprezen
tanților Partidului Liberal și Parti
dului Conservator — cite șase porto
folii pentru fiecare partid, la apărare 
fiind numit un militar.

Mexicul și Guyana au h0~ 
tărit să-și amplifice colaborarea eco
nomică și tehnică, schimburile co
merciale și culturale, se arată în co
municatul comun dat publicității la 
Georgetown, în urma vizitei oficiale 
a președintelui mexican, Luis Eche
verria.

La Uger 3_au desfa?urat Iu* 
crările unei conferințe organizate de 
Uniunea Internațională de Telecomu
nicații, la care au luat parte țările 
arabe, precum și Cipru, Malta, Gre
cia si Turcia. Conferința a analizat 

ficativă : anul trecut, deficitul finan
ciar al tării s-a ridicat la 9,2 miliarde 
dolari.

Franța desfășoară o luptă lipsită 
de perspective împotriva inflației. 
Tot ceea ce se poate spera este că 
anul acesta creșterea prețurilor nu 
va depăși 10 la sută, în comparație 
cu 15 la sută anul trecut.

Italia se găsea cu puțin timp în 
urmă într-o situație disperată. Cos
tul importurilor depășea exporturile 
cu 5,5 miliarde dolari anual, iar in
flația atinsese ritmul de 24,5 Ia sută. 
Doar împrumuturile de urgență a- 
cordate de Fondul Monetar Interna
țional și de guvernul R.F.G. au sal
vat Italia de la un faliment econo
mic. Astăzi, ritmul de creștere a pre
turilor s-a mai încetinit, dar spec
trul inflației continuă să se profileze 
amenințător.

R.F. Germania a reușit, datorită 
politicii de austeritate dusă de gu- 
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în ciuda unei oarecare încetiniri a ritmului de creștere în primele luni 
ale acestui an față de toamna anului trecut, cînd a atins nivelurile cele mai 
înalte, indicele general al prețurilor în S.U.A. înregistrează, în continuare, 
valori ridicate (diagrama din dreapta) ; pe de altă parte, șomajul, înscriin- 
du-se pe o linie continuu ascendentă, cunoaște o creștere vertiginoasă (dia
grama din stingă), ceea ce determină înrăutățirea tot mai accentuată a con
dițiilor de trai ale oamenilor muncii (după săptăminalul american „News
week").

desfășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, a participat Dumitru Popa, 
ambasadorul României la Phenian.

★
Delegația s-a înapoiat ieri Ia 

București. Pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intîmpinată de Lu
cian Drăguț, vicepreședinte al Con
siliului Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și So
ciale, de activiști de partid.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

Documentul reafirmă drepturile suve
rane ale fiecărui stat asupra resurse
lor naturale de care dispune, asupra 
tuturor activităților sale economice și 
cuprinde — în cadrul acestor princi
pii — norme de funcționare, sub 
control național, a întreprinderilor cu 
investiții străine.

Se preconizează, de asemenea, un 
mecanism al cooperării și solidari
tății statelor nealiniate, in cazul cînd 
asupra vreunuia dintre ele s-ar exer
cita presiuni de ordin economic, po
litic sau de altă natură, care ar pu
tea să împiedice exercitarea plenară 
a drepturilor sale suverane.

proiectul de înfăptuire a unei rețele 
modernizate de telecomunicații în 
zona Orientului Mijlociu.

G.R.P. al Republicii Viet
namului de Sud și guvernul 
Luxemburgului au hotărit să 
procedeze la un schimb de repre
zentanțe diplomatice, la nivel de am
basadă — informează un comunicat 
al Ambasadei de la Paris a Republi
cii Vietnamului de Sud.

0 reuniune a liderilor cu
rentelor din Partidul Demo- 
crat-Creștin a fost °rsanizată. 
la Roma, din inițiativa secretarului 
general al P.D.C., Amintote Fan- 
fani. Convocarea întîlnirii înaintea 
reuniunii de la 19 iulie a Consiliului 
național al partidului este apreciată 
ca o încercare de ultimă oră a lui 
Fanfani de a ajunge Ia un acord cu 
ceilalți lideri, care, după eșecul can- 
didaților P.D.C. în alegerile admi
nistrative, au formulat critici la a- 
dresa liniei sale politice.

Un nou satelit „Meteor-2" 
a fosț lansat In Uniunea Sovietică, 
în conformitate cu programul de ex
tindere a sistemului meteorologic 
prin folosirea sateliților artificiali. 
Satelitul este dotat cu instalații per
fecționate pentru furnizarea de date 
meteorologice și informații privind 
fluxul de radiații care pătrund în 
spațiul circumterestru.

Primul sat-pilot cu 8Peciflc 
pastoral din Algeria, construit în zo
na de stepă a țării, a fost inaugurat 
de președintele Houari Boumediene. 
Satul cuprinde circa 150 de familii, 
în cea mai mare parte persoane care 
duceau o viață nomadă.

Patru avioane militare 
spaniole, care e^ec|-uau un zt>°r 
de antrenament, s-au prăbușit, în 
grup, in provincia Murcia (sudul 
Spaniei). Toate persoanele aflate la 
bordul aparatelor și-au pierdut via
ta. Se presupune că aparatele care 
zburau în formație compactă s-ar fi 
ciocnit în timpul antrenamentului.

vern, să micșoreze cu două procente 
rata inflației, de la 7,8 la sută în de
cembrie, la circa 6 Ia sută în luna fe
bruarie. însă cererea de bunuri de 
consum s-a micșorat, iar producția 
industrială a scăzut.

în Japonia, datorită unor măsuri 
fiscale și monetare severe, creșterea 
costului vieții care anul trecut înre
gistrase ritmul vertiginos de 25 la 
sută a atins anul acesta valori de 13 
la sută, ceea ce reprezintă totuși 
foarte mult. Problemele inflației au 
făcut ca Japonia să treacă în prezent 
prin recesiunea cea mai adîncă din 
întreaga perioadă postbelică.

Găsirea unei ieșiri din actuala si
tuație este foarte dificilă pentru 
toate aceste țări, tocmai datorită ca
racterului global ce caracterizează 
atit inflația, cit și recesiunea pro
ducției. Datorită faptului că econo
miile majorității țărilor occidentale 
sînt în declin se constată o dimi
nuare accentuată a cererii".

itffUTiOK
w

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A FRANȚEI

Conlucrare rodnică pe 
terenul unei vechi prietenii
Parisul și tntreaga 

Franță marchează la 
14 iulie aniversarea re
voluției din 1789. Im
portant eveniment 
progresist în istoria o- 
menirii, revoluția fran
ceză a inspirat, prin 
ideile sale generoase, 
mințile luminate din 
numeroase țări ale lu
mii, stimulînd mișcă
rile și revoluțiile bur- 
ghezo-democratice ale 
multor popoare euro
pene în secolul trecut. 
Marele nostru revolu
ționar Nicolae Bălces- 
cu, alți cărturari și oa
meni politici români 
au găsit în ideile re
voluției franceze un 
izvor de noi energii 
in lupta poporului ro
mân pentru libertate 
și independență națio
nală, pentru unirea 
Principatelor, pentru 
progres social. Pre
zența lui Bălcescu pe 
baricadele Parisului, în 
1848, a constituit un 
simbol al tradițiilor de 
solidaritate între miș
cările revoluționare 
din România și Franța 
— tradiții dezvoltate și 
cimentate mai tîrziu, 
in perioada luptelor 
muncitorești antifas
ciste și a războiului 
antihitlerist, cînd nu
meroși români au lup
tat cu arma în mină, 
pînă la sacrificiul su
prem, în rîndurile Re
zistenței franceze.

în anii care s-au 
scurs de atunci, rela
țiile prietenești dintre 
cele două popoare — 
cu adinei rădăcini is
torice, întemeiate pe 
afinități de limbă și 
cultură — au cunoscut

o continuă dezvoltare. 
Vizita întreprinsă in 
Franța de președintele 
Nicolae Ceaușescu, ca 
și vizita anterioară, 
în țara noastră, a fos
tului președinte ai 
Franței, Charles de 
Gaulle, convorbirile 
româno-franceze la ni
velul cel mai înalt au 
marcat contribuții de 
cea mai mare impor
tanță la Întărirea 
conlucrării prietenești 
dintre cele două sta
te, pe cele mai diver
se planuri.

Deosebit de semnifi
cativă este, în acest 
sens, dinamica schim
burilor economice. 
Astfel, exporturile ro
mânești în Franța s-au 
dublat în 1974 față de 
1970. Concomitent, s-a 
îmbunătățit structu
ra mărfurilor expor
tate : dacă în 1969 vo
lumul produselor in
dustriei românești con
structoare de mașini 
reprezenta 18,2 mili
oane lei valută, în 1974 
valoarea lor s-a ridi
cat la 96 milioane lei 
valută. Constituie un 
motiv de satisfacție 
dezvoltarea unor for
me moderne ale rela
țiilor economice, cum 
ar fi cooperarea în 
producție într-o serie 
de domenii importan
te : construcția de au
toturisme, elicoptere, 
ca și în sectoarele or
dinatoarelor. echipa
mentelor de teleco
municații etc. La Pa
ris funcționează cinci 
societăți mixte de des
facere a produselor 
românești ; de ase

ACORD INTRE MAL! Șl VOLTA SUPERIOARĂ 
PRIVIND PROBLEMELE DE FRONTIERĂ

CONAKRY (12 Agerpres). — La 
Conakry a fost semnat un „acord de 
pace permanent" care pune capăt 
conflictului de frontieră dintre Re
publica Mali și Volta Superioară. A- 
cordul tripartit a fost semnat de 
președinții Republicii Mali — Mous
sa Traore, Voltei Superioare — San- 
goule Lamizana, și Republicii Gui
neea — Ahmed Sekou Toure, care

Întrunirea miniștrilor de externe 
afro-asiaticeai unor tari• ' ■£

DJEDDAH 12 (Agerpres). — La 
Djeddah, regele Khalid al Arabiei 
Saudite a inaugurat lucrările celei 
de-a șasea Conferințe a miniștrilor 
de externe din țările Islamice, con
sacrată, în principal, dezbaterii dez
voltării cooperării economice și po
litice între aceste state și problemei 
palestinene. în afara delegațiilor 
celor 40 de state islamice, asiatice 
și africane, la reuniune participă și 
reprezentanți, cu statut de observa
tori, ai Ligii Arabe și Organizației 
Unității Africane. La inaugurarea 
conferinței a fost prezent Yasser 
Arafat, președintele Comitetului

LISABONA

Consiliul Revoluției 
a acceptat demisia 
miniștrilor socialiști

LISABONA 12 (Agerpres). — Con
siliul Revoluției din Portugalia a 
hotărît să-i considere demisionari 
pe miniștrii socialiști, în urma hotă- 
rîrii conducerii acestui partid de a 
se retrage din coaliția guvernamen
tală. Decizia a fost adoptată in ca
drul unei reuniuni prelungite a 
Consiliului Revoluției, desfășurată 
în tot cursul nopții de vineri spre 
sîmbătă.

„Miniștrii socialiști vor fi înlocuiți 
prin personalități independente", se 
arată în comunicatul dat publicității 
Ia încheierea reuniunii.

*
Consiliul de Miniștri al Portu

galiei a hotărît naționalizarea a pa
tru mari întreprinderi din sectorul 
petrochimic, informează agenția por
tugheză A.N.I.

Ședințe ale unor 9 9
Pentru colaborare 
tehnico-știinfifică

MOSCOVA 12 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc cea de-a Xl-a 
ședință a Comitetului C.A.E.R. pen
tru colaborare tehnico-științifică. 
D(in țara noastră a participat Octa
vian Groza, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie.

în comunicatul dat publicității so 
menționează că au fost examinate 
sarcinile ce decurg din hotărîrile a- 
doptate de cea de-a XXIX-a sesiu
ne a C.A.E.R. și de Comitetul Exe
cutiv al C.A.E.R. și s-au elaborat 
măsuri concrete pentru dezvoltarea 
in continuare a colaborării tehnico- 
științifice între țările participante. O 
atenție deosebită a fost .acordată 
problemelor legate de organizarea 
colaborării pentru îndeplinirea pla
nului convenit al acțiunilor multila
terale pe perioada 1976—1980, precum 
și de stadiul elaborării unui program 
de colaborare tehnică și științifică 
pentru viitorii cinci ani și în per
spectivă, care să faciliteze soluționa
rea problemei combustibilului și e- 
nergiei.

Comitetul a discutat și alte pro
bleme ale colaborării tehnico-științi- 
fice, adoptînd hotărîri corespunză
toare. 

menea, la București a 
luat ființă, la începu
tul acestui an. socie
tatea mixtă româno- 
franceză „Elarom", 
pentru aparatură e- 
lectronlcă ultramoder
nă.

Există în continua
re largi posibilități de 
extindere și adîncire 
a colaborării și coope
rării economice ro
mâno-franceze reci
proc avantajoase, ți- 
nînd seama de nive
lul bine cunoscut de 
dezvoltare a industriei 
franceze, ca și de suc
cesele însemnate ale 
României in construi
rea unei economii 
moderne.

Desigur, fructifica
rea acestor posibili
tăți va forma obiectul 
discuțiilor ce vor avea 
loc în continuare în
tre factorii guverna
mentali învestiți cu 
înalte răspunderi ai 
celor două state. în 
acest sens, ziarele 
franceze, referindu-se 
Ia apropiata vizită pe 
care o va întreprinde 
în tara noastră pri
mul ministru al Fran
ței, Jacques Chirac, 
relevă însemnătatea a- 
cesteia pentru adin- 
cirea, pe mai departe, 
a raporturilor dintre 
cele două țări, cores
punzător dorinței po
poarelor român și 
francez, ' intereselor 
generale ale înțelegerii 
și colaborării interna
ționale.

Paul 
D1ACONESCU

Paris 

a mediat aceste negocieri din însăr
cinarea Comisiei de conciliere a Or
ganizației Unității Africane.

La Înapoierea la Bamako, pre
ședintele Moussa Traore a declarat 
că este foarte mulțumit „că a găsit 
la președintele Lamizana înțelege
rea necesară pentru restabilirea re
lațiilor de cooperare și prietenie 
care unesc cele două țări și popoare".

Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei (O.E.P.), aflat în
tr-o scurtă vizită la Djeddah. De 
altfel, o delegație a O.E.P., condusă 
de Farouk Kaddoumi, șeful departa
mentului politic al organizației, ia 
parte la lucrări.

Conferința își va continua lucră
rile pe parcursul a patru zile, cu 
ușile închise. în vederea dezbaterii 
celor 32 de probleme înscrise pe or
dinea de zi, după prezentarea rapor
tului de către secretarul general 
Massan al Tuhamy, urmează să fia 
formate patru comitete de lucru.

Remaniere 
guvernamentalei 

în Argentina
BUENOS AIRES 12 (Agerpres). — 

Președintele Argentinei, Maria de 
Peron, a procedat vineri la o rema
niere parțială a guvernului. Un co
municat oficial a anunțat accepta
rea demisiilor miniștrilor de interne 
și apărării, Alberto Rocamora și, 
respectiv, Aldo Savino, precum și a 
Iui Jose Lopez Rega din ' funcțiile 
de ministru al bunăstării sociale șl 
secretar particular, considerat omul 
forte al regimului — a cărui înlo
cuire fusese insistent cerută de că
tre forțele politice și sindicale din 
Argentina.

Noii titulari sînt Carlos Alejandro 
Villone, ministrul bunăstării sociale, 
Ernesto Corvalan Nanclares la Mi
nisterul de Justiție, Antonio Benitez 
la Ministerul de Interne, și Jorge 
Garrido, la Ministerul Apărării. Tot
odată, Secretariatul pentru presă al 
președinției a anunțat numirea Iui 
Julio Carlos Gonzalez în funcția de 
secretar al președinției.

comisii C. A. E. R.
/

Pentru construcții de mașini

PRAGA 12 (Agerpres). — La Ban
ska-Bystrica a avut loc recent cea 
de-a 67-a ședință a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru construcții de 
mașini.

Comisia a aprobat măsurile pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce rezultă din 
hotărîrile Sesiunii a XXIX-a a 
C.A.E.R. și ale Comitetului Executiv 
al consiliului.

Comisia a adoptat propunerile pri
vind direcțiile principale ale activi
tății Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru construcții de mașini pe pe
rioada 1976—1980.

Au fost convenite textele proiec
telor unor convenții de specializare 
și cooperare internațională multila
terală în producție pentru 6 grupe 
de mașini și utilaje și s-au exami
nat concluziile privind îndeplinirea 
in anul 1974 a obligațiilor ce rezultă 
din convențiile încheiate pînă in pre
zent.

Comisia a convenit programul co
laborării privind satisfacerea cu efor
turile comune ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I. a necesarului de 
utilaje pentru industria alimentară.

Au fost adoptate măsuri corespun
zătoare pentru asigurarea îndeplini
rii acțiunilor din Programul complex, 
prevăzute în planul de lucru al co
misiei pe anul 1975.

• ȚIGĂRILE Șl INIMA.
La un simpozion în probleme 
medicale, organizat în orașul 
englez Liverpool, participanții 
și-au manifestat îngrijorarea 
față de marea răspîndire a ma
ladiilor inimii. Profesorul Geof
frey Rose a enumerat ca prin
cipale cauze ale bolilor inimii 
— fumatul, hrana cu conținut 
ridicat de grăsimi, sedentaris
mul. Presupunind că s-ar inter
zice cu totul, in Marea Britanie, 
consumul de țigări, a menționat 
G. Rose, s-ar reduce considera
bil — cu o cincime — numărul 
atacurilor de cord fatale.

• „IERARHIA SCUM- 
PETEI". Comparînd prețurile 
existente în diferite orașe ale 
lumii, colaboratorii Centrului 
vest-european de cercetare a re
lațiilor internaționale, cu sediul 
în Elveția, au constatat că cel 
mai „scump" oraș de pe glob 
este Stockholmul. Pe lista ora
șelor cu cel mai ridicat cost al 
vieții urmează, în ordine. Tokio, 
Osaka, Kobe, Oslo, Geneva, Zu
rich, Copenhaga, Paris și Viena.

• ÎNLOCUITOR AL 
ÎNGRĂȘĂMINTE
LOR AZOTOASE.
chipă de cercetători brazilieni'^, j 
descoperit de curînd o bacterie 
tropicală care ar permite econo
misirea unor însemnate canti
tăți de îngrășăminte azotoase, 
indispensabile fertilizării tere
nurilor agricole. Această bacte
rie, denumită „Spirillum li- 
poeerum", poate trăi în rădă
cinile plantelor, aproape de su
prafața solului, absorbind azo
tul din atmosferă, pe care 11 
transformă în amoniac, alimen- 
tind astfel direct culturile. Dacă 
bacteria va suporta temperatu
rile scăzute din timpul iernii, o 
singură inoculare ar ajunge 
pentru a acoperi nevoile de în
grășăminte pe o perioadă de 
mai mulți ani. Descoperirea este 
cu atit mai binevenită, cu cit 
prețul îngrășămintelor azotoase 
s-a triplat în ultimii doi ani.

• MONEDĂ OLIM
PICĂ. Parlamentul canadian 
a hotărit baterea unei monede 
de aur cu valoarea nominală de 
o sută de dolari, menită să con
tribuie la finanțarea Jocurilor 
Olimpice din 1976. Se apreciază 
că veniturile provenite din vin- 
zarea pieselor de aur vor fi de 
aproximativ 30 milioane de do
lari.

• „CARTA CICLIȘTI
LOR". In Camera Comunelor | 
a fost prezentat proiectul unei 
„Carte a cicliștilor", al cărei 
scop îl constituie încurajarea 
practicării mersului cu bicicle
ta in rindul populației britanice, 
în vederea economisirii carbu
ranților. Potrivit aprecierilor, 
s-ar putea economisi peste 
300 000 000 lire sterline pe an, in 
cazul in care toți londonezii 
care locuiesc la mai puțin de 
opt km de locul de muncă ar 
folosi vehiculul pe două roți ca 
mijloc de deplasare. Se avan
sează propuneri pentru crearea 
de piste speciale pentru cicliști 
pe toate drumurile și în toate 
parcurile din capitală, sporirea 
numărului locurilor de parcare.

• „LEBĂDA ALBĂ" LA
119 ANII Unul dintre cele ; 
mai vechi vapoare prevăzute cu 
zbaturi din lume se află în Nor
vegia. Ei a fost construit în 1856 
și continuă să navigheze pe la
cul Miosa. „Lebăda albă a Mos- 
jeen-ului", cum o denumesc cu 
afecțiune norvegienii, a avut un 
trecut destul de zbuciumat. Ea 
s-a scufundat de două ori, dar 
de fiecare dată a fost adusă la 
suprafață, reparată și redată 
navigației.

• O AMPLĂ OP^A- 
TIUNE ANTIDROG, ***- 
tuată în Mexic, a dus la desco
perirea, în nord-vestul țării, a 
11 laboratoare pentru prelucra
rea cocainei. Provenind din Co
lumbia, cocaina era destinată 
desfacerii ilegale în S.U.A. Cu 
acest prilej, au fost arestate 17 
persoane. De asemenea, au fost 
capturate 160 kg cocaină, esti
mate pe piața drogurilor la o 
valoare de circa 48 milioane do
lari.

• RAVAGIILE CUTRE
MURELOR. Cutremurele din 
Birmania produse în cursul a- 
cestei săptămîni au provocat 
prăbușirea a numeroase pagode, 
dintre care unele constituie o 
parte deosebit de valoroasă a 
patrimoniului arhitectural al 
țării. Printre acestea se află pa
godele de la Schweizogon, Bu- 
paya și Anada, construite în se
colul al XI-lea.

• MOTOR CU „HY- 
DROFUEL-2 ■ O firmă I 

newyorkeză a anunțat realiza
rea unui combustibil care va 
permite reducerea la jumătate
a cantității de benzină pe care 
o consumă în medie în prezent 
un automobil cu motor clasic. 
Noul produs — denumit „Hy- 
drofuel-2“ — este compus din 45 
la sută benzină, iar restul din- 
tr-un amestec de apă și alcool. 
Omogenizarea amestecului este 
asigurată de un produs Special, 
realizat de aceeași companie, 
numit „Hydrolate". în prezent 
au loc negocieri între firma pro
ducătoare și rețelele de desface
re, in vederea comercializării 
noului produs.
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