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Președintele Nicolae Ceaușescu 
și cancelarul federal Bruno Kreisky 

au primit un grup de ziariști austrieci 
și reprezentanți ai presei române

NICOLAE CEAUȘESCU : „Există posibilități tot mai mari pentru dezvoltarea 

relațiilor de prietenie și colaborare intre popoarele noastre"

BRUNO KREISKY : „România și Austria se află in relații deosebit de prietenești"

Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și 
cancelarul federal al Republicii Austria, Bruno Kreisky, au avut, in 
ziua de 13 iulie, o întrevedere cu un grup de ziariști austrieci și re
prezentanți ai presei române.

A participat Manea Mănescu, prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România.

Președintele Nicolae Ceaușescu și cancelarul federal Bruno Kreisky 
au răspuns cu acest prilej la întrebările puse de ziariști.
ÎNTREBARE (PAUL LEND- 

VAI — ,,Kleine Zeitung") : în 
aceste zile, dumneavoastră des- 
făsurați o luptă eroică împotri
va calamităților care au loc in 
țara dumneavoastră.

Dacă ați putea să ne spuneți, 
domnule președinte, ce urmări 
au aceste calamități pentru eco
nomia națională ?

Permiteți-mi, in continuare, să 
pun încă o intrebare — întreba
re pe care am auzit-o si in țara 
dumneavoastră — cum a fost 
posibil ca după inundațiile de 
acum 5 ani să aibă loc din nou 
calamități de asemenea propor
ții ? Este numai vremea vino
vată de lucrul acesta sau și 
faptul că in anumite părți nu 
au fost luate măsuri in mod co
respunzător ?

Președintele NICOLAE CEAUȘESCU : 
în ce privește calamitățile pro

vocate de inundații, ele au cuprins, 
într-adevăr, o parte însemnată a ță
rii. Au fost afectate mari suprafețe 
agricole — circa opt sute de mii 
pină la un milion de hectare — și a- 
proape 200 de întreprinderi indus

Cancelarul federal al Austriei 
a părăsit Capitala

Cancelarul federal al Republicii 
Austria, dr. Bruno Kreisky, care, Îm
preună cu soția, a efectuat o vizită 
oficială in țara noastră, la invitația 
primului ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a părăsit Capi
tala, luni la amiază.

Pe aeroportul Otopenl, Împodobit 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări, cancelarul federal al Austriei a 
fost salutat cu cordialitate de tova
rășii Manea Mănescu, primul minis
tru al guvernului, Ion Pățan, vice- 
prim-ministru șl ministrul comerțului 

triale. Totodată, au fost grav afec
tate unele căi ferate, drumuri, rețele 
electrice și de telecomunicații.

Datorită activității intense desfă
șurate în aceste zile, cu participarea 
largă a maselor populare, unităților 
militare, s-ar putea spune a întregu
lui popor, s-au putut limita influen
țele unor calamități și, totodată, în
lătura rapid consecințele acestora. Ca 
urmare, astăzi, practic, în afară de 
citeva întreprinderi mai grav afecta
te, toate unitățile industriale își des
fășoară normal activitatea.

în agricultură, chiar și în județele 
calamitate grav, s-a strins recolta și 
se acționează pentru reînsămînțări 
la acele culturi care pot da recolte 
pină în toamnă, în așa fel incit să 
recuperăm, dacă este posibil in În
tregime, pierderile suferite.

Am convingerea că, pină la sfîrși- 
tul anului, prin munca desfășurată 
în toate sectoarele de activitate, in 
primul rînd în industrie și agricul
tură, vom reuși să recuperăm în în
tregime pierderile suferite. Aceasta 
va necesita, fără nici o îndoială, 
eforturi susținute, dar sintem ferm 
hotărîți să facem totul pentru a asi- 

exterior și cooperării economice in
ternaționale, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini 
grele, Radu Păun, ministrul sănătă
ții, Nicolae Ionescu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale, Vasile Gllga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

Erau prezenți Dumitru Aninoiu, 
ambasadorul României la Viena, pre
cum și Werner Sautter, ambasadorul 
Austriei la București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 

s-au Miluit cu tovarășa Dolores Ibarniri

gura dezvoltarea continuă a econo
miei, ridicarea bunăstării poporului.

Nu știu dacă ați reținut că astăzi 
chiar am publicat o hotărîre și două 
decrete prin care se iau măsuri pen
tru a majora suplimentar veniturile 
oamenilor muncii. Desigur, le aveam 
în vedere mai de mult. Am analizat 
în aceste zile dacă se pot realiza a- 
semenea măsuri și am ajuns la con
cluzia că este posibil să facem acest 
lucru. Cred că însăși aceasta vor
bește de la sine de faptul că avem 
posibilități să învingem greutățile.

în ce privește cauzele, dumnea
voastră veniți din Austria și, după 
cite știu, și acolo au fost niște cala
mități destul de mari, provocate tot 
de ape. inclusiv in unele cartiere 
din Viena. după cite am citit. Poate 
aceasta este suficient pentru a răs
punde la întrebarea pusă de dum
neavoastră.

într-adevăr, ploile care au căzut 
intr-o perioadă foarte scurtă, in 
unele locuri în citeva ore. au depășit 
pe zone foarte întinse 200 de litri pe 
metrul pătrat, ceea ce a dus la o 
creștere rapidă a nivelului apelor cu 
mult peste cele care au fost in 1970. 
în acest fel, multe din lucrările 
care au fost executate pentru apăra
rea unor localități s-au dovedit că nu 
au putut face față creșterii deosebit 
de mari a apelor. în același timp, 
programul pe care l-am elaborat 
pentru regularizarea cursurilor ape
lor nu a putut să fie realizat în în
tregime în această perioadă — și nici 
nu aveam in vedere să-l înfăptuim 
în 4 sau 5 ani. Trebuie să realizăm 

COMUNICAT COMUN 
privind vizita oficială în Republica Socialistă 
România a cancelarului federal al Republicii 

Austria, dr. Bruno Kreisky

Semnarea unor importante 
acorduri româno-austriece

ÎN PAGINA A V-A

zeci de lacuri de acumulare în 
munți, ceea ce necesită lucrări 
uriașe, care sînt programate pe o 
perioadă de 10—15 ani. Așa cum tre
buie să realizăm practic citeva zeci 
de mii de kilometri de diguri. Cînd 
vom termina toate aceste lucrări 
vom putea intr-adevăr spune că 
vom avea o siguranță deplină față 
de orice viituri.

Nu aș putea spune, însă, că în 
unele locuri nu au fost și unele lip
suri. Nu s-a acționat cu destulă fer
mitate și rapid pentru a limita — nu 
aș putea spune a evita — influen
țele acestor calamități.

Ceea ce este însă caracteristic e 
faptul că întregul popor a răspuns 
cu hotărîre și a acționat pentru a 
face față acestor greutăți.

ÎNTREBARE (OTTO SCHON- 
HERR — Agenția austriacă de 
presă) : Domnule președinte, va 
avea loc sesiunea comisiei mix
te guvernamentale intre cele 
două țări. In legătură cu aceas
ta mi-aș permite să vă pun o 
intrebare. si anume greutățile 
economice, care reies din situa
ția pe care ați prezentat-o, nu 
cumva se vor reflecta si asupra 
relațiilor externe comerciale ale 
tării dumneavoastră ?

A doua intrebare. Atit de par
tea română, cit și de partea aus
triacă se vorbește de posibili
tatea unei colaborări pe terțe 
piețe. Ați putea să ne spuneți

(Continuare in pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au intilnit, duminică, 
13 iulie, in stațiunea Neptun, cu 
tovarășa Dolores Ibarruri, președinte
le Partidului Comunist din Spania, 
care se află la odihnă in tara noas
tră.

în cadrul întîlnirii a avut loc o 
convorbire cu privire la activitatea 
și preocupările celor două partide in 
probleme de interes comun, ale miș
cării comuniste și -muncitorești și ale 
vieții politice internaționale actuale.

în timpul convorbirii s-a exprimat 
deplina satisfacție pentru extinderea

Publicarea Hotărîrii Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. și a Decretelor privind 
majorarea suplimentară a retribuției tarifare a 
tuturor categoriilor de personal și corectarea 
unor prețuri a stîrnit un larg ecou în rîndul oa
menilor muncii din întreaga țară.

Manifesîîndu-și aprobarea față de aceste 
măsuri, înțelegerea față de rațiunile lor eco
nomice, satisfacția pentru noua majorare a 
retribuțiilor, oamenii muncii din întreaga țară,

ce muncesc
de diferite profesiuni, fără deosebire de națio
nalitate — în luări de poziții, declarații făcute 
corespondenților ziarului, în scrisori trimise re
dacției — și-au exprimat hofărîrea de a răs
punde acestor măsuri prin eforturi perseverente 
pentru înfăptuirea politicii partidului, prin 
muncă spornică, mai bine organizată și mai 
eficientă, corespunzător cerințelor progresului 
economiei naționale, ridicării continue a nive
lului de trai al poporului.

0 ti s&UMii

$i la șantierul naval din Galați, 
recenta hotărîre a Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. s-a 
bucurat de unanima apreciere a oa
menilor muncii. Despre importanța 
acestor măsuri discutăm cu inginerul 
economist Dan Jilavu.

— Aș începe, ne spunea interlocu
torul nostru, prin a releva că aceste 
măsuri au fost luate într-o perioadă 
deosebit de dificilă pentru poporul 
nostru, cind stihia apelor dezlănțuite 
a afectat suprafețe mari cultivate 
cu cereale, sute de unități econo
mice, numeroase localități, căi de co
municație, zeci de mii de familii din- 
tr-un mare număr de județe. Pentru 
refacerea situației de acum, cit și 
pentru măsurile de apărare luate 
s-au Cheltuit și se cheltuiesc, așa 
cum ne dăm seama cu toții, fonduri 
imense. Or, cu toate aceste condiții, 
iată că partidul nostru a găsit posi
bilitatea de a adopta asemenea mă
suri prin care se acordă noi majo

șl întărirea continuă a relațiilor de 
prietenie și solidaritate internaționa- 
listă între Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Spania, re- 
afirmîndu-se hotărirea de a dez
volta, în continuare, aceste raporturi 
frățești, în folosul celor două partide 
și popoare, al luptei partidelor co
muniste și muncitorești, a tuturor 
forțelor progresiste, democratice, 
antiimperlaliste, pentru pace, secu
ritate, cooperare și progres social.

In cadrul schimburilor de vederi 
s-a subliniat necesitatea conjugării 
și intensificării eforturilor tuturor 
forțelor democratice, progresiste, ale 

rări veniturilor oamenilor muncii. Și 
nu este vorba de vreo majorare oare
care, ci de asemenea mari sume. De 
1,320 miliarde lei, cit vor primi supli
mentar angajații încă în acest an și 
de 3,6 miliarde lei în 1976. Cred că 
aceasta este o dovadă cum nu se 
poate mai grăitoare a solidității eco
nomiei noastre naționale, a justeții 
și chibzuinței politicii partidului, 
a importantelor succese obținute in 
îndeplinirea cincinalului.

— Ca economist, puteți să ne vor
biți despre corectarea unor prețuri ?

— Măsura o consider necesară 
pentru că este firesc ca în economia 
noastră socialistă cheltuielile mate
riale de producție, prețul de cost să 
aibă corespondențe reale în prețul 
de desfacere cu amănuntul al pro
duselor. Nu putem vinde sub prețul 
de cost, adică pierzînd planificat. E- 
vident, scumpirea considerabilă a 
prețurilor pe plan internațional, la 
numeroase materii prime, dintre care 

tuturor popoarelor pentru înfăp
tuirea unei reale securități in Eu
ropa și în întreaga lume, pentru în
tărirea cursului spre destindere, a 
păcii și cooperării internaționale.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și înțe
legere reciprocă, ce caracterizează 
relațiile de colaborare și solidaritate 
militantă dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Spania.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au oferit 
apoi un dejun în cinstea tovarășei 
Dolores Ibarruri.

și la acelea pe care le importăm, a 
impus și actualele corectări la pre
turile cu amănuntul pentru unele 
produse, deoarece țara noastră nu 
are cum să nu fie influențată de a- 
ceste evenimente economice mon
diale. Totuși, trebuie să subliniem 
că, chiar și in acest context, rapor
tul la noi este invers : în timp ce în 
lumea capitalistă prețurile cunosc o 
creștere rapidă, explozivă, salariile 
înregistrînd sporuri imperceptibile, 
obținute și acestea prin grele și În
delungi acțiuni de luptă revendicati
vă — la noi prețurile, și nu toate, ci 
doar unele, ale cîtorva produse, au 
crescut ușor, retribuțiile fiind cele ce 
înregistrează sporuri marcante. Cele 
trei procente de creștere sînt mai 
mult decît acoperite de sporirea cu 
22 la sută a retribuției reale.

Și mai este un aspect. Să luăm, de 
pildă, transportul în comun. Cu toată 
penuria, cunoscută pe plan mondial, 
în domeniul energetic, economia ro
mânească a găsit resurse de a nu 
modifica prețurile la transportul tn 
comun, rutier, feroviar, naval etc. 
în altă ordine a problemelor, dar,

(Continuare în pag. a Ii-a)

Sâ îndeplinim cu elan patriotic, cu energii înzecite, sarcinile stabilite 
de Comitetul Politic Executiv, indicațiile secretarului general al partidului I

Duminică a fost o obișnuită de lucru in toate unitățile agricole din țară. Inzl sprijinul cooperatorilor au venit zeci de mii de oameni ai muncii de la orașe. Acolo unde terenul s-a zvintat, combinele au reintrat în brazdâ
Foto : S. Cristian

Acțiunea pentru recuperarea ma
rilor pagube pricinuite de inundații 
se desfășoară impetuos in toate 
sectoarele economiei naționale, pe 
ogoare, ca și in uzine și fabrici, pe 
șantiere, în sectoarele edilitar-gos- 
podărești ș.a. E un amplu și neîn
trerupt efort, atit în locurile peste 
care au trecut necruțătoare apele, cit 
și în celelalte zone ale țării. Așa 
cum sublinia secretarul general 
al partidului nostru, recuperarea

pierderilor este o Îndatorire patrio
tică a întregului popor, ceea ce pre
supune din partea fiecărui colectiv 
al marii noastre familii socialiste, a 
fiecăruia dintre noi, o 
severentă și eficace, 
unde patria are nevoie 
vitale ale refacerii.

Astfel, în toată țara,
fost o zi obișnuită de lucru ; de 
fapt, s-a lucrat mai intens, cu o 
mai mare desfășurare de forțe și

muncă per- 
pretutindeni 
de energiile

duminică a

cu mai mult spor decît 
obișnuită. S-a lucrat in 
industriale, pe șantiere și cu de
osebire in agricultură, acolo unde 
recoltele se cer grabnic culese. 
Cu elan patriotic, din îndemnul 
conștiinței înaintate, sute de mii de 
oameni au lucrat in cimp, sub 
soarele arzător de iulie ; alături de 
țăranii cooperatori au participat 
mase largi de muncitori, elevi și 
studenți, funcționari, ostași. Larga

intr-o zi 
unitățile

participare 
evidențiat 
de mobilizare a 
partid ; acțiunea 
dimpotrivă, se 
printr-o tot mai 
soldată cu roade 
pină ce întreaga recoltă va fi pusă 
la adăpost, pină ce suprafețe cit 
mai mari vor fi insămințate a 
doua oară.

Același efort, aceeași judicioasă

la muncile agricole a 
încă o dată capacitatea 

organizațiilor de 
nu s-a Încheiat, 
cere continuată 
bună organizare, 
tot mai bogate,

organizare, aceleași ample acțiuni 
se cer desfășurate în continuare în 
industrie, in construcții,- în alte 
domenii ale economiei, atit în zo
nele calamitate — pentru repune-

rea In funcțiune a tuturor instala
țiilor productive — cit și în unită
țile 
care 
plin

care n-au avut de suferit și 
sînt chemate să contribuie din 
la opera de refacere. Trebuie

depuse toate eforturile pentru a se 
realiza producții suplimentare cit 
mai însemnate, necesare economiei 
țării, reîntregirii grabnice a avu
ției naționale.

IN PAGINA 4 III-A, RELATĂRI DIN JUDEȚE
ALE REPORTERILOR „SCÎNTEII"
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Pentru om, pentru continua dezvoltare a economiei 
naționale și bunăstarea celor ce muncesc

Oamenii muncii apreciază măsurile privind majorarea suplimentară a retribuției tarifare a tuturor categoriilor de personal și corectarea 
unor prețuri ca o nouă expresie a politicii partidului de dezvoltare accelerată, pe temelii trainice, a economiei naționale și ridicare 

a nivelului de trai al întregului popor
In pofida pagubelor mari pro votate 

de inundații — miliarde pentru 
bunăstarea poporului

In deplină concordanță 
cu cerințele progresului economic, 

ale creșterii nivelului de trai

RĂSPUNDEM ÎNTREBĂRILOR CITITORILOR

Mie. ca și tovarășilor mei de mun
că, recenta hotărîre a conducerii 
partidului, care se adaugă unui șir 
întreg de măsuri luate pe parcursul 
acestui cincinal, ne confirmă din plin 
grija permanentă a partidului nostru 
pentru creșterea rapidă a nivelului 
de trai al tuturor celor ce muncesc. 
Cifrele cuprinse în Hotărirea Comi
tetului Politic Executiv. în decretele 
publicate sint concludente și fie
care le-a simțit direct, in bine, in 
propria viată, in propriul cămin. De
sigur, fondurile mari ce se dau pen
tru majorarea suplimentară a retri
buțiilor nu au căzut din cer — sin
gurul lucru ce a căzut din cer în a- 
cest timp au fost ploile care au pro
vocat inundațiile — ci sint rodul suc
ceselor obținute in dezvoltarea eco
nomiei. în realizarea cincinalului. Nu 
întimplător, noua majorare a retri
buției. care practic va aduce oameni
lor muncii, pină la sfîrșitul anului, 
un venit suplimentar de 1.320 mili
arde lei. coincide cu succesele obți
nute in indenlinirea mai devreme a 
cincinalului de către un mare număr 
de întreprinderi din țară.

Vorbeam mai înainte că de sus. din 
nori, nu ne-au căzut decit ploi. 
Cred că este foarte potrivit să ne 
gindim la faptul că tocmai in aseme
nea condiții, cind am avut de pe 
urma inundațiilor asemenea mari pa
gube și distrugeri, partidul și statul 
au putut, totuși, să urmeze neabătut 
politica do ridicare a bunăstării po
porului. să aloce aceste considerabile 
fonduri in favoarea cetățenilor. Re

vărsările de ape n-au putut împie
dica aplicarea politicii partidului de 
ridicare a bunăstării poporului.

In întreprinderea noastră, situată 
pe malul Dîmboviței, care ne-a prici
nuit în aceste zile atitea necazuri, 
oamenii au putut să-și dea seama și 
mai bine de acest adevăr. Pot spune 
că ne simțim cu toții mobilizați să 
răspundem cu însuflețire, prin fapte 
de muncă, prin noi realizări grijii cu 
care sintem înconjurați. Colectivul 
nostru este hotărit să transforme fie
care din zilele următoare in zile de 
producție-record, pentru a recupera 
pină la sfirșitul acestei luni toate 
pierderile suferite de întreprinderea 
noastră în timpul inundațiilor. Du
minica aceasta a constituit pentru noi 
o zi de muncă intensă. în care am 
realizat o producție valorind peste un 
milion lei. Sarcinile la export au fost 
integral onorate. Lucrăm la realiza
rea unor noi serii la compresoare, 
destinate întreprinderilor calamitate. 
Vom onora cu promptitudine și spi
rit de răspundere oricare solicitare, 
vom munci mai bine, mai spornic, 
dar și mai eficient pentru a da țării, 
deopotrivă, mai multe produse de ca
litate și beneficii tot mai mari, con
tribuind la sporirea venitului națio
nal — baza dezvoltării economiei 
noastre, a ridicării nivelului de trai.

Ion DANEȘ 
sculer-matrițer 
la întreprinderea „Timpuri noi" 
București

Ambele măsuri sint 
in propriul nostru interes

Am citit cu multă și. aș spune, 
firească atenție, Decretul Consiliului 
de Stat privind majorarea suplimen
tară a retribuției tarifare pentru toa
te categoriile de personal și De
cretul prezidențial privind stabi
lirea prețurilor cu amănuntul la 
combustibili, unele bunuri de consum 
nealimentar și a tarifelor la uncie 
servicii prestate populației. Orice om 
al muncii din țara noastră va înțe
lege semnificația acestor măsuri, va 
înțelege că cele două decrete sint 
strins legate intre ele — și anume 
printr-o legătură cc reprezintă prin
cipala caracteristică a politicii parti
dului și statului nostru.

La ce mă refer ? La faptul că. pe 
de o parte, acordarea unui venit su
plimentar. peste majorarea prevăzu
tă de legea retribuției, oglindește 
direct grija pentru bunăstarea noas
tră. a celor ce muncesc. Dar această 
preocupare, această grijă o vădește 
și celălalt decret, pentru că noi în
șine sintem cei interesați in bunul 
mers al treburilor economiei națio
nale. pentru că în folosul nostru 
sint sporirea eficienței activității e- 
conomice, aplicarea unei politici de 
preturi care să corespundă realită
ților economice ale țării. In al cui 
interes decit al nostru este să se 
pună capăt unor asemenea fenomene 
nesănătoase, ca nerentabilitatea unor 
produse, desfacerea lor la prețuri 
care nu erau pe măsura adevărate
lor cheltuieli ? ! Cind spunem, și o 
spunem pe bună dreptate, că noi sin
tem și proprietarii mijloacelor de 
producție, asta înseamnă că nu pu
tem accepta, in propriul nostru in
teres, șă existe producție in pagu
bă, acoperită de la buget. Cind e- 
xistă preturi reale, adică cu temei 
economic, poți ști exact încotro să-ți 
indrepti eforturile, in ce direcții să 
pui accentul pentru reducerea costu
rilor de producție. O știm cu toții, 
Subvențiile de la buget înseamnă, de 
fapt, subvenții pe care le plătea tot 
societatea, adică tot noi.

De aceea, mi se pare important să 
subliniem că amîndouă decretele răs
pund intereselor noastre, atit prin fap
tul că oamenii muncii din tara noas

tră vor primi in plus, imediat, chiar 
în timpul rămas din acest an, un ve
nit suplimentar de peste 1 miliard 
300 de milioane lei, cit și prin fap
tul că vom asigura noi mijloace pen
tru bunul mers al economiei națio
nale. a cărei dezvoltare a fost, este 
și va fi baza ridicării nivelului de 
trai al poporului.

Ceea ce aș dori să subliniez este 
că situația de la noi nu poate fi 
comparată nici pc departe cu aceea 
din statele capitaliste, unde prețurile 
cresc intr-un ritm galopant de la o 
lună la alta, micșorînd tot mai mult 
puterea de cumpărare a maselor 
muncitoare. De acest lucru m-am 
convins singur cu ocazia deplasării 
mele peste hotare, unde, trimis de 
întreprindere, am lucrat mai mulți 
ani. Pot spune că am văzut cu ochii 
mei cum acolo, in mai puțin de doi 
ani, preturile s-au dublat, incit pu
terea de cumpărare a oamenilor 
muncii ajunsese la limita cea mai 
de jos a posibilului. Or. in tara noas
tră a existat și există o stabilitate 
a preturilor, in condițiile unor creș
teri repetate ale retribuției nominale 
și reale. Am discutat și cu tovarăși 
din întreprindere și pot arăta că 
muncitorii Ion Marinescu și Ion 
Hamrodi din secția montaj general, 
care realizau in 1971 un ciștig me
diu lunar de 2 700—2 900 lei. obțin 
anul acesta 3 200—3 300 lei lunar. Și 
asta, subliniez, în condiții cind, în a- 
cest interval indicele de prețuri a 
crescut doar cu 3 la sută.

Iată pentru ce eu și tovarășii mei 
ne manifestăm adeziunea fată de re
centele măsuri și ne angajăm ca,, pe 
lingă cele 150 tractoare realizate 
peste planul semestrului I. să li
vrăm in plus economiei naționale și 
exportului pînă la finele anului incă 
250 tractoare, din care 100 pentru 
compensarea pagubelor produse de 
inundații.

Dumitru PAMÎNT 
maistru, 
secția montai general, 
întreprinderea de tractoare- 
Brașov

Cred că Hotărirea Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. cu 
privire la majorarea suplimentară a 
retribuției tarifare a tuturor, catego
riilor de personal și corectarea unor 
prețuri, precum și decretele publicate 
in legătură cu aplicarea măsurilor 
stabilite sint documente de o mare 
importanță, atit pe plan practic, prin 
sporurile importante de venituri adu
se populației, dar și sub aspect prin
cipal. Din capul locului vreau să sub
liniez faptul că aceste documente a- 
testă. încă o dată, consecvența cu care 
partidul nostru urmărește aplicarea în 
viață a programului de dezvoltare e- 
conomico-socială a tării stabilit de 
Congresul al XI-lea al P.C.R.. pun 
in evidentă realismul politicii econo
mice a partidului. preocuparea sa 
sistematică de a aborda fenomenele 
economice in strinsă legătură cu con
dițiile concrete, obiective, în care se 
desfășoară producția socială și avind 
în vedere creșterea necontenită a 
nivelului de trai al întregului popor. 
Tocmai la citeva aspecte privind rea
lismul politicii partidului in tratarea 
fenomenelor economice, în virtutea 
legilor proprii ce le guvernează aș 
vrea să mă opresc in continuare.

Se știe că din punct de vedere eco
nomic prețul reprezintă expresia bă
nească a valorii, iar valoarea unei 
mărfi este dală de cantitatea de 
muncă socialmente necesară incorpo
rată in ea. A incălca asemenea de
terminări economice intrinsece ale 
activității productive, prin menține
rea unor prețuri artificiale, in detri
mentul rentabilității. înseamnă a ne
socoti însăși legile economice obiec
tive. necesitățile reale ale progresu
lui economic rapid și multilateral. 
Un preț realist trebuie să evalueze 
obiectiv toate cheltuielile sociale de 
muncă ale unei mărfi. El trebuie să 
constituie în fiecare moment, o mă
sură obiectivă a muncii sociale 
totodată, un criteriu concludent 
apreciere a activității economice 
fiecărei unități.

Trecind din acest domeniu teoretic 
în sfera activității practice, de-a lun
gul anilor se constată că s-au schim-

și, 
de 

a

se
do-

bat condițiile concrete in care 
realizează un produs sau altul : 
tarea tehnică — automatizare, meca
nizare — organizarea internă, califi
carea, costurile materiilor prime. De
sigur că evoluția prețurilor trebuie 
să țină seama de asemenea situații. 
In acest sens, așa cum rezultă din 
documentele publicate recent, la co
rectarea unor prețuri s-au avut in 
vedere, deopotrivă, reducerea prețu
rilor la produsele Ia care nivelul lor 
era ridicat față de prețurile de pro
ducție și majorarea la produsele Ia 
care cheltuielile sociale de muncă 
sint mai mari fată de preturile de 
desfacere.

Faptul esențial este că această co
rectare. obiectiv necesară, duce la e- 
conomii importante pentru populație. 
Este vorba, în primul rind, de bilan
țul general, dintre sporirea retribu
țiilor și majorarea unor prețuri, bi
lanț net și categoric, de ordinul mi
liardelor, in favoarea populației. La 
aceasta s-a ajuns nu numai prin ma
jorarea suplimentară a retribuției, ci 
și prin reducerea directă a unor pre
țuri, Așa, de pildă, in ce privește 
medicamentele, ca urmare a dezvol
tării industriei chimice a fost posibil 
să se procedeze la reducerea sub
stanțială a prețurilor cu amănuntul 
la o serie de sortimente, care aco
peră majorarea la unele medicamen
te provenite, in cea mai mare parte, 
din import ; pe ansamblu, numai in 
această privință se ajunge la o eco
nomic pentru populație de circa 230 
de milioane lei. la nivelul unui an. 
Iar acesta constituie doar un singur 
exemplu, căruia i-am putea adăuga 
și altele.

Sint cifre care atestă că in țara 
noastră, cu o economie planificată, 
evoluția preturilor, ferm controlată 
și stăpinită prin politica partidului, 
nu numai că nu afectează veniturile 
reale, ci asigură creșterea continuă a 
nivelului de trai al întregului popor.

Nicolae 
doctor in 
Academia 
București

NICHITA 
economie 
de Studii Economice

Conștiința muncitorească ne obligă 
la angajamente sporite in muncă

Am discutat, duminică dimineață, 
cu minerii ieșiți din schimb. Au citit 
ziarul cu mult interes, 
mat cu toții satisfacția 
majorare a retribuțiilor, 
au avut aceleași cuvinte 
re a politicii partidului 
orientată spre îmbunătățirea, 
nuă a traiului celor ce muncesc.

Interesante ni s-au părut cele spu
se de șeful de brigadă Gheorghe 
Prunduș de la exploatarea minieră 
Herja-Baia Mare: „Sint convins că 
gindurile mele sint și gindurile altor 
milioane de cetățeni ai României so
cialiste. In ce mă privește, aduc ca 
argument despre linia neabătută a 
partidului de ridicare a nivelului de 
trai al oamenilor muncii propria via
ță. a mea și a familiei mele. Am ve
nit la mină, la Baia Mare, in 1958 cu 
cit aveam într-o valiză. împreună cu 
soția și un copil. De atunci mi-am 
făcut o casă trainică, frumoasă, 
mi-am cumpărat mobilă, îmbrăcă
minte îndestulătoare, motocicletă și 
am crescut și trei copii. Un băiat e 
student, altul elev la liceu, iar fetița 
a intrat in clasa I. Indemnizațiile 
pentru copii, mai tirziu bursele, ma

și-au expri- 
pentru noua 
Și, cu toții, 
de sublinie- 

consecvent 
conti-

nualele gratuite, atitea și atitea alte 
ajutoare pe care statul le suportă 
din bugetul propriu, in favoarea 
noastră, â oamenilor muncii m-au 
ajutat și mă ajută — și nu numai pe 
mine — să-mi fac viața mai ușoară. 
Altfel cum aș fi reușit să obțin ati
tea realizări in viata de familie din- 
tr-o singură retribuție ?

Iată de ce cred că este necesar ca 
tot ceea ce producem să fie rentabil, 
iată de ce cred că este datoria noas
tră, de conștiință muncitorească, să 
răspundem majorărilor de venituri 
prin majorarea realizărilor noastre 
in muncă. Ca și ceilalți oameni ai 
muncii, noi, minerii de la Herja, am 
transformat ziua de duminică in zi 
de muncă-record. Colectivul nostru, 
printre primele din județ cu planul 
cincinal realizat înainte de termen, 
s-a angajat să extragă suplimentar, 
numai in luna iulie, 1 000 de tone de 
minereu, din care brigada noastră — 
300 tone".

Nu s-ar putea adăuga la acestea 
decit că este intr-adevăr un răspuns 
prin fapte, demn de conștiința clasei 
noastre muncitoare. (GHEORGHE 
SUSA, corespondentul „Scînteii").

0 puternică dovadă a solidității
economiei noastre naționale

La întrebările unor cititori privind noile reglementări în acest 
Gheorghe POPESCU, vicepreședinte al Comitetului de

— Prin Hotărirea Comitetului 
Politic Executiv'al C.C. al P.C.R. 
și decretul prezidențial se pre
văd corectări la tarifele unor 
servicii pentru populație. Care 
domenii sint avute in vedere și 
in ce proporții ?

— Au fost corectate tarifele la 
reparațiile de incălțăminte, de 
confecții din piei cu blană, de im- 
brăcăminte-lenjerie. precum 
reparațiile de autoturisme. ____ ,
la reparații de încălțăminte, tarife
le s-au majorat in medie 
la șută, la cele de imbrăcămințe- 
lenjerie cu 39 la sută, la reparații
le de blănărie cu 14 la sută, iar la 
reparațiile de autoturisme cu 15 Ia 
sută. De pildă, pentru inlocuirea 
tălpilor la încălțămintea bărbăteas
că cu talpă bovină crupon, tariful 
crește de la 55 lei la 69 lei, iar 
cu talpă de cauciuc duroflex — de la 
45 la 54 lei. La reparațiile auto : 
înlocuirea unui set de cămăși, pis
toane la autoturismul ..Dacia 
1 300". de exemplu, costă acum 270 

față de 200 lei in trecut ;
____ ... același 

de autoturism), noul tarif este 
8 lei față de 6 lei. Noile tarife 
prestările de servicii sint afișa- 
in detaliu la centrele de servi- 
ale cooperației meșteșugărești 
ale unităților de stat speciali-

și la 
Astfel,

cu 27

lei 
la inlocuirea uleiului (Ia 
tip ’ 
de 
la 
te 
re 
Și 
zate.

După cum se poate observa, co
rectările de tarife se referă la o 
sferă redusă de servicii, care erau 
nerentabile și a căror dezvoltare 
este acum stimulată prin aceste 
măsuri, in interesul unei mai bune 
serviri a populației. Bunăoară, la 
reparațiile de imbrăcăminte-lenje- 
rie, tariful pe oră — manopera, 
materialul, cheltuielile de regie, 
beneficiul — fixat acum 12 ani,

era acum cu 3—4 Ici mai mic de
cit manopera plătită lucrătorului. 
In aceste condiții este evident că. 
pentru executarea reparațiilor res
pective, unitatea prestatoare nu 
numai că nu realiza beneficii, dar 
nici măcar nu recupera costul ma
noperei — și cu atit mai puțin 
cheltuielile cu materiale și de re
gie. De aici un sir de aspecte ne
gative care se răsfrîngeau asupra 
intereselor oamenilor muncii. In 
momentul de față, tariful pe oră- 
reparații la îmbracăminte-lenjerie 
este de 16 lei. tarif care asigură 
o rentabilitate normală.

— Dar în privința prețurilor 
la combustibil ?

— In primul rind, vreau să pre
cizez că prețul combustibililor so
lizi vînduți populației pc bază de 
tichetc a rămas neschimbat incit 
cheltuielile categoriilor de cetățeni 
cu venituri mici pentru aceste 
produse nu vor crește. La toate 
categoriile de combustibil prețuri
le au fost majorate — cu excepția, 
așa cum s-a arătat mai sus. a ce
lor vinduți pe bază de tichete — 
cu procente diferite, in funcție de 
costurile reale de producție, pu
terea calorică și gradul de confort 
in utilizare. După cum este cunos
cut. aceste majorări de prețuri sint 
în special determinate de 
prețului de import al 
precum și de sporirea 
de extracție a resurselor 
de combustibil. Este de
că la cărbuni și brichete, bună
oară. rentabilitatea fată de 
costurile actuale cuprinsă in noi
le prețuri este de numai 3 la 
sută. Irr condițiile resurselor 
limitate de combustibil de care dis
pune economia noastră — penuria

creșterea 
țițeiului, 

costurilor 
interne 

subliniat

domeniu, răspunde tovarășul 
Stat pentru Prețuri

de combustibil fiind, de altfel, o pro
blemă deosebit de acută pe plan 
mondial — se impune ca in cadrul 
fiecărei familii combustibilul să fie 
gospodărit cu maximum de chib
zuință. evitindu-se orice fel de ri
sipă. în ce privește prețurile la 
benzine, inelltsiv la benzină auto, la 
motorină și uleiuri minerale, aces
tea au rămas neschimbate.

— Mai mulți cetățeni ne-au 
întrebat ce modificări s-nu pro
dus in preturile Ia încălțăminte.

, Vă rugăm să faceți unele preci
zări in acest sens.

— La' încălțăminte s-au corectat 
prețurile numai la un număr redus 
de sortimente, ale căror costuri 
erau mai mari decit prețurile de 
vinzare cu amănuntul, ceea ce, de 
regulă, determina intreprinderile să 
nu le producă și. in consecință, lip
seau de pe piață. Este vorba de 
pantofi bărbătești cu față din piei 
înnobilate prin tehnologii moderne, 
de bocancii bărbătești cu fată din 
piele bizon ș.a. Astfel, prețul unei 
perechi de pantofi bărbătești nr. 42 
cu față din piele înnobilată și cu 
talpă 
de la 
rechi 
bizon 
lei la 190 lei.

La celelalte sortimente, care au, 
de fapt, ponderea principală in des
facere. prețurile rămin nemodifica
te. Este, intre altele, cazul pantofi
lor bărbătești tip ..Romarta" ce se 
vind cu 298 și cu 360 lei. Mențio
năm că prețurile afișate in maga
zinele de încălțăminte in diminea
ța zilei de 14 iulie sint cele ce in
clud de acum modificările de preț. 
(Convorbire consemnată de Corne- 
liu CÂRLAN).

din cauciuc duroflex crește 
86 lei la 107 lei : al unei pe- 
de bocanci nr. 43 din piele 
cu talpă de bovine — de la 1-15

Io corectarea pretorilor 
unele medicamente

Răspunde tovarășul dr. Mihai ALDEA, adjunct al ministrului sănătății

Medicamentele ocupă un loc 
important in tratamentul diferitelor 
afecțiuni, în menținerea stării de 
sănătate a populației. Industria 
noastră farmaceutică, integral crea? 
tă in anii puterii populare, produce 
mereu noi produse de inaltă efi
ciență. dintre care multe se situea
ză calitativ la un nivel similar ce
lor mai reușite produse pe plan 
mondial. Volumul de medicamente 
(din care majoritatea covîrșitoare 
este de producție internă) difuzate 
prin unitățile sanitare de tratament 
sau prin farmacii s-a dublat în 
decursul ultimilor zece ani.

Ținîndu-se seama de creșterea 
prețurilor pe piața mondială la o 
serie de medicamente sau materii 
prime necesare producției acestora 
s-a impus corelarea preturilor de 
producție cu cele de desfacere.

Măsurile au fost astfel luate incit

prețurile să nu influențeze posibili
tățile populației și ale unităților sa
nitare de a-și asigura medicamen
tele necesare, de a asigura îngri
jirea corespunzătoare a bolnavilor.

Mai mult, se cuvine subliniat' fap
tul că reașezarea prețurilor inclu
de importante ieftiniri la un șir de 
medicamente de largă folosință. 
Astfel, în ansamblu, se realizează 
o reducere de prețuri de circa 17 
la sută, ceea ce reprezintă raportat 
la consumul unui an (nivelul anu
lui 1975) suma de peste 450 milioa
ne lei. Reducerile cele mai sensibi
le s-au operat Ia asemenea produ
se de mare importanță pentru tra
tamente cum sint : antibioticele, 
produsele hormonale, medicamen
tele pentru copii și virstnici, pentru 
tratamentul bolilor cardiovasculare, 
psihice etc. Exemplificativ, vom a- 
răta că prețul Tetraciclinei in fia-

coane de 16 drageuri s-a redus de 
la 30 la 20 lei. al Ampicilinei injec
tabile de la 43 la 26 lei, al Hidro- 
cortizonului (cutii de cite 5 fiole) 
de la 14,50 la 10 lei, al Vitaminei B 
complex-forte de la 9,50 lei la 
al Hiposerpilului de la 7,50 la 
etc., etc.

La o serie de medicamente 
Import prețurile au 
trebuie
dintre ele este insă destinată asis
tenței medicale ce se acordă în 
spitale — produse pentru anestezie 
și reanimare, pentru intervenții 
chirurgicale, tratamente speciale in 
anumite afecțiuni cronice etc. — și 
ca atare nu afectează buzunarul ce
tățeanului, intrucit, după cum se 
știe, medicamentele pentru bolnavii 
spitalizați sint gratuite. (Convorbire 
consemnată de AI. PLAlEȘU).

5 lei,
4 lei

din 
Darcrescut.

subliniat că majoritatea

Legea dreaptă a vieții noastre: 
muncind mai bine, trăim mai bine

începind de la jumătatea acestei 
luni, in urma recentei hotăriri a 
conducerii partidului cu privire la 
majorarea suplimentară a retribuției 
tarifare a tuturor categoriilor de 
personal, veniturile mele personale 
sporesc cu 60 de lei lunar. Este un 
ciștig care se adaugă altora, pe care, 
direct sau indirect, le simte, in bine, 
familia mea. Mă gindesc la cheltu
ielile pe care statul le face cu fiul 
meu mai mare, Șandor, care in cu- 
rind va absolvi o școală militară de 
ofițeri activi, mă gindesc la bursa 
pe care Peter, fiul mai mic, o va 
primi la Facultatea de agronomie 
din Timișoara, mă gindesc la ma
jorarea retribuției ce urmează să se 
efectueze și in sectorul in care lu
crez. Și mă gindesc și la multe alte 
aspecte, intre care aș menționa fie 
chiar și un asemenea fapt mărunt, 
dar emoționant — anume la apa 
minerală pe care noi, cei afectați 
de inundații, o primim gratuit. Dacă 
am aduna toate, leu cu leu, am ve
dea că se ajunge la sume care nu 
pot fi trecute cu vederea.

Cit privește corectarea preturilor 
unor produse, consider că o aseme
nea măsură se impunea de la sine. 
Dorim să dezvoltăm economia, să ne 
facem tara mai bogată. Firește că 
acestea cer resurse mari, fonduri de

investiții, beneficii mai multe. Or, a- 
semenea beneficii, înțelege oricine, 
nu se pot realiza dacă unele uni
tăți vor produce și vor vinde in 
continuare produse nerentabile sau 
cu rentabilitate scăzută.

Noi am fost loviți de inundații, 
multi dintre locuitorii orașului — 
cum e cazul vecinului meu. Gheor- 
ghe Crisnic, a cărui casă a fost dă- 
rîmată de ape — vom avea nevoie 
de cărămidă, ciment, var și alte a- 
semenea produse. Este pentru noi 
foarte important că aceste produse 
nu și-au schimbat prețurile. Asta ne 
va ajuta mult la refacerea orașu
lui. Firește, la această grijă trebuie să 
răspundem gospodărind mai bine 
toate materialele de construcție. Și 
cred că aceasta se impune : noi, toți 
muncitorii, din toată economia să fim 
gospodari mai buni, cu tot ce pro
ducem și cu tot, ce consumăm. A- 
vutia tării este avuția noastră, a tu
turor, fără deosebire de naționalita
te, iar măsurile luate de partid și 
de stat ne mobilizează pe toți Să 
muncim mai bine ca să trăim me
reu mai bine. Asta este, de fapt, le
gea dreaptă a vieții noastre.

Atanasie SZABO
muncitor zidar
la serviciul 80SP°dârie, Llpova

de fapt, in aceeași idee, menționez 
înlesnirile sociale care contribuie și 
ele atit de mult la creșterea nivelu
lui de trai general. De ce să n-o spu
nem, ne-am obișnuit într-atit cu a- 
sistența medicală gratuită, cu vacan
tele petrecute la prețuri coborite in 
frumoasele stațiuni de odihnă, cu 
meniul de la cantina-restaurant a .în
treprinderii (la noi. oferit la prețul 
de 5 lei), cu căminele muncitorești 
(unde cazarea costă numai 75 lei lu
nar), cu creșele și grădinițele, cu 
bursele și alocațiile pentru copii, cu 
alte multe înlesniri sociale, incit unii 
mai sint tentați să le considere ca 
,,de la sine înțelese", uitind că pen
tru acestea statul cheltuiește resurse 
de zeci de milioane, care și ele se 
adaugă bunăstării noastre Eilnice.

— Ce înseamnă la Șantierul naval 
din Galați majorarea suplimentară a 
retribuției ?

— Am calculat, și vă 
de : este vorba de 2,3 
ce vor fi primiți în plus 
cest an de constructorii
țeni. Desigur, sint măsuri care obli- 

muncă mai multă, 
eficientă. Și trebuie 
recenta vizită la noi 

Nicolae Ceaușescu

Simbolic vorbind, in acești 
termeni s-ar putea ilustra am
ploarea construcțiilor de locuin
țe ; pentru că. in fiecare lună, 
numărul cetățenilor care se 
m«tă astăzi in casă nouă este in 
medie de circa 35 000—40 000, 
ceea ce echivalează cu popu
lația unor orașe precum Tirgo- 
viște sau Rm. Vilcea. Este un 
ritm al construcțiilor cum nu a 
mai cunoscut România niciodată 
în istoria sa : volumul investi
țiilor alocate de stat în acest 
domeniu pentru 1975 este de 
11,6 miliarde lei (inclusiv pen
tru căminele muncitorești), nu
mărul apartamentelor ce ur
mează a fi date in folosință în 
acest an depășind de peste două 
ori și jumătate numărul aparta
mentelor construite cu numai 
zece ani in urmă. Harta con
strucțiilor social-edilitare pre
văzute pentru acest an — din
tre care o bună parte au și 
fost realizate — cuprinde insă 
si alte importante obiective : 
28 080 noi locuri în creșc, 25 205 
locuri in grădinițe, 3 030 săli de 
clasă, 110 800 locuri in cămine 
pentru nefamiliști, 47 380 metri 
Pătrați de noi spații în invăță
mintul superior, 21 150 locuri în 
internate pentru 
primar, gimnazial, 
nic-profesional

LA DISPOZIȚIA POPULAȚIEI, TOT 
MAI MULTE BUNURI DE CONSUM

aproape 150

UN NOU ORAȘ

invățămintul 
liceal, teh-

pot răspun- 
milioane lei 
numai in a- 
navali gălă-

ÎN FIECARE LUNĂ

(Urmare din pag. I)

5
1970 1975

fapt definitoriu pentru prosperi-un

Construcții noi la Reșița Foto ; S. Cristian

gii — obligă la 
mai bună, mai 
să subliniez că 
a tovarășului
ne-a mobilizat și mai mult energiile, 
întreprinderea și orașul nostru sint 
ca o cetate care nu se teme de asal
tul viiturilor Dunării, iar la adăpos
tul acestor metereze vom obține noi 
și importante realizări, răspunzind 
cum se cuvine grijii permanente a 
partidului. (DAN PLAEȘU, cores
pondentul „Scinteii").

Graficul de mai sus exprimă —..................  pluopcll.
tatea economiei noastre naționale, pentru dinamica bunăstării gene
rale : creșterea continuă a volumului de mărfuri puse la dispoziția 
populației. In 1975 acest volum este cu aproape 50 la sută- mai mare 
decit in 1970. ceea ce sa concretizează in mai multe televizoare și 
aparate de radio, mai multe frigidere și aspiratoare, mai multe bu
nuri de folosință îndelungată și bunuri de cerere curentă, in mai 
multe produse alimentare desfăcute prin rețeaua comerțului socialist. (I. Mihai).
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Pretutindeni, organizațiile de partid să fie în frunte, să conducă direct întreaga activitate pentru recoltarea griului, 
pentru grăbirea însămînțării culturii a doua pe mari suprafețe, pentru strîngerea neîntîrziată a furajelor

Județul Tulcea a încheiat BUZĂU: Grîul a fost strîns,
recoltarea griului

Mult stimate și iubite tovarășe Nlcolae Ceaușescu,
Oamenii muncii din agricultura județului Tulcea, In frunte cu comu

niștii, sub conducerea nemijlocită a comitetului județean de partid, vă rapor
tează că, angajați plenar in vasta activitate de înfăptuire a hotărîrilor Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a chemării și prețioaselor indicații 
date de dumneavoastră cu privire la diminuarea efectelor calamităților pro
vocate de inundații, au reușit ca duminică, 13 iulie 1975, să încheie strînge
rea griului de pe întreaga suprafață a întreprinderilor agricole de stat șl a 
cooperativelor agricole de producție.

Oamenii muncii din agricultura județului Tulcea își vor intensifica in 
continuare eforturile pentru balotarea paielor și eliberarea într-un timp cit 
mai scurt a întregii suprafețe de teren, executarea arăturilor și însămînțarea 
culturilor succesive, recoltarea fără pierderi a legumelor și fructelor.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom depune 
toate eforturile, vom munci fără preget, făcînd din noapte zi, pentru a ne 
aduce o contribuție tot mai mare la înfăptuirea sarcinilor stabilite de partid 
în domeniul agriculturii noastre socialiste.

COMITETUL JUDEȚEAN TULCEA 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 

în trei zile — peste 310 000 hectare

dar sînt multe alte treburi de făcut
Așa cum se știe, datorită muncii 

harnice și bine organizate a oameni
lor din agricultură, activității perma
nente a organizațiilor de partid, în 
județul Buzău secerișul griului s-a 
încheiat. Pe cîmp însă au rămas su
prafețe întinse neeliberate de paie 
și pe care ar trebui să se însămîn- 
țeze a doua cultură. Nu peste tot se 
acționează însă cu răspundere pentru 
grăbirea acestei lucrări. Așa, spre 
exemplu, duminică, in fața sediului 
C.A.P. Florica, o mulțime de oameni 
stăteau liniștiți la umbră în frunte 
cu specialistul unității. In acest timp 
în cîmp pe 250 hectare paiele zăceau 
nestrînse. O singură presă de balotat, 
fără sanie, „semăna" baloții de paie 
pe tot cîmpul. La cooperativele agri
cole Glodeanu Sărat, Cîrligu-Mare, 
Văcărească, Pitulicea, Glodeanu Si
liștea, Amaru. Vadu Pașii. Săgeata 
cîmpul aștepta zadarnic oamenii. In 
toate aceste unități mai sînt de arat 
și însămînțat mari suprafețe cu a

doua cultură. în cazul porumbului si
lo2 epoca optimă este de acum chiar 
depășită. Cu atît mal mult era de aș
teptat să găsim aici o puternică mo
bilizare a locuitorilor la lucru. Dar 
așa după, cum am arătat s-a pierdut 
o zi bună de lucru, o zi care ar pu
tea avea consecințe mari asupra vii
toarei recolte. Acum, cînd conducerea 
partidului și statului pune în față 
tuturor oamenilor muncii din agricul
tură problema recuperării pagubelor 
mari provocate de inundații, partici
parea la,muncă a tuturor locuitorilor, 
eliminarea cu de'săvîrșire a acelor ac
tivități care sustrag oamenii de la 
lucrarea pămîntului sînt o obligație 
înscrisă în legile țării. Iată de ce 
în unitățile amintite se așteaptă ac
țiuni hotărîte din partea primăriilor 
comunale, a organizațiilor de partid 
pentru eliminarea cu desăvîrșire a 
unor asemenea aspecte negative. 
(Mihai Bâzu).

Sa tul și orașul s-au întilnit la cîmp...

Răspunzînd prin fapte hotărîrilor 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., chemării secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, țăranii cooperatori și me
canizatorii, ajutați de oamenii mun
cii de la orașe, de membrii gărzilor 
patriotice, au recoltat in ultimele 3

zile peste 310 000 hectare cu grîu. 
Pină la 14 iulie grîul a fost recoltat 
de pe 54 la sută din suprafața culti
vată. Secerișul s-a terminat în jude
țele Brăila, Buzău și Tulcea și se 
apropie de sfîrșit în județele Con
stanța, Ialomița, Vrancea și Galați.

(Agerpres)

NOAPTEA, LA ARAT

PRAHOVA: Duminică și luni
a fost strîns grîul de pe 8000 ha

Duminică și luni, pe ogoarele ju
dețului Prahova, la recoltarea griu
lui, a legumelor și fructelor, la în
treținerea culturilor prășitoare, a 
viei, s-a aflat un număr record de 
oameni, peste 160 000. Țăranilor 
cooperatori (mai ales celor loviți de 
calamitate) le-au venit în ajutor mii 
de oameni ai orașului — din Plo
iești. Urlați, Mizil, Văleni de Mun-> 
te, Cîmpina, Comarnic, Breaza, Plo- 
peni — elevi și studenți, pionieri, 
militari. Toată această mare masă de 
oameni, împreună cu mecanizatorii, 
au lucrat din zori și pînă seara cu 
maximum de randament. După cum 
ne spune ing. Aurel Furfurică, di
rectorul direcției județene agricole,

în aceste două zile s-au recoltat 
manual și cu combinele grîul de 
pe aproape 8 000 de hectare, iar ro
șiile, castraveții, fasolea verde, ar
deii s-au strîns de pe 500 hectare 
grădină. în seara zilei de luni ci
frele operative arătau că peste 30 
de cooperative agricole au încheiat 
recoltatul păioaselor. Printre acestea 
se numără Drăgănești, Albești, Cio- 
ranii de Sus, Fulga de Sus, Fîntî- 
nele și altele, greu lovite de ape. 
Procentul de recoltare a griului pe 
județ s-a ridicat la 85 la sută, pro
cent care arată că în următoarele 
zile și în Prahova grîul din toate 
lanurile se va afla în hambare. 
(Constantin Căpraru).

Ziua se eliberează terenul, iar noaptea se ară la lumina farurilor. Pro- 
cedind astfel, echipa de mecanizatori compusă din Nicolae Fruntă, Matei 
Belu, Victor Constantin, Gheorghe Mușat și Nicu Marin, de la ferma nr. 1 

a I.A.S. Buzău, au arat peste 230 hectare .ț, ,TELEORMAN: De Ia elevi
Ia pensionari

în județul Teleorman, duminică au 
participat la- muncă pe ogoare 106 000 
de mecanizatori, cooperatori, lucră
tori din I.A.S., muncitori din între
prinderi industriale, elevi. Constituit! 
în 368" de detașamente, aproape 20 000 
locuitori de la orașe au venit să dea 
o mină de ajutor la strîngerea recol
tei. „Dacă mergeți în sat veți vedea 
ulițele goale — ne spunea Gheorghe 
Străinescu, președintele cooperativei 
agricole din Ciolănești. Toată lumea 
este în cîmp. de la elevi pină la pen
sionari". Aceeași participare la mun
că am întilnit și în cooperativele, a- 
gricole din Siliștea, Unirea, Zîm- 
breasca. în unitățile agricole din zona

— toți în cîmp
orașului Zimnicea, care au terenul 
în incinta îndiguită a Dunării, dumi
nică a fost o zi-record. Pe terenurile 
I.A.S. Piatra și Zimnicele au lucrat 
peste' 2 300 oameni. în zona Tr. Mă
gurele cele mai multe forțe s-au 
concentrat la , recoltarea griului, le
gumelor,- furajelor și la semănatul 
culturilor duble. .Duminică erau în 
cîmp peste 5 400 oameni, din care ju
mătate au lucrat la recoltarea ma
nuală a griului din zonele inundate, 
inaccesibile mijloacelor mecanice. în 
județul Teleorman, duminică s-au 
recoltat aproape 7 000 hectare cu grîu. 
(Ion Teodor, Titus Andrei).

NEAMȚ: Fără excepții!
La cooperativa agricolă din Să- 

băoani, de exemplu, 150 de siderur- 
giști din Roman s-au constituit in 
detașamente de lucru conduse de 
comuniștii Alexandru Percă. loan 
Balinț și Petru Tămaș; care aU' pre
luat executarea prășiiei a patra pe 
toate cele 400 hectare ocupate cu 
sfeclă de zahăr. 1 100' de chimiști de 
pe platforma Săvindștî s-au organi
zat in detașamente de lucru condu
se de comuniștii Eugenia Hodoro
gea, loan Nicolau, Eugen Chelaru și 
Bucur Popa Radu, toți secretari de 
organizații de partid. Ei execută în
treținerea culturilor prășitoare pe 
aproape 300 de hectare la unități

le din Dumbrava Roșie șl Piatra 
Neamț.

Există însă și unele . neimpliniri 
care se -cer grabnic înlăturate : două 
tractoare și o combină „Gloria" ve
nite din județul Brăila staționau la 
umbra deasă a Hanului Ancuței ; 
timp de 4 ore a stat o combină de 
la Dulcești din cauza defecțiunilor 
la sistemul de tracțiune ; unii anga
jați din Dobrerii duminică au luat 
cu asalt bufetul din localitate și nu 
lanurile de griu, așa cum fac ma
rea majoritate a locuitorilor județu
lui. Chiar dacă sint situații mai rar 
intilnite, ele nu trebuie să fie admise. 
(Ion Manea).

Alba. Și aici, ca pretu
tindeni pe unde au trecut 
puhoaiele bezmetice, au 
fost afectate unități indus
triale, sute de clădiri pu
blice, mii de locuințe, au 
fost avariate sau distruse 
total poduri, au fost dete
riorate șosele, drumuri ru
tiere și feroviare... Dar șl 
aici, ca în întreaga țară, 
prin munca neobosită a oa
menilor, prin energia cu 
care organele și organiza
țiile de partid valori
fică resursele umane și 
materiale, asemenea răni 
au început să se vindece. 
Dar vindecarea nu se face 
ușor.

Stăruie, încă, și aici, 
crunte, rănile provocate de 
ape cîmpului, recoltei. In 
acest județ au fost inun
date aproape 20 000 ha. 
Deci și aici pe Mureș, ca 
și pe Tirnave, Olt sau Du
năre, un teritoriu al belșu
gului obținut prin hărnicia 
și priceperea oamenilor 
este primejduit de lovitura 
oarbă a stihiilor.

Duminică 13 iulie. în 
clar-obscurul zorilor, cit 
vezi cu ochii, cîmpia — 
mîndra cîmpie albeană, 
vestit grînar al acestui plai 
transilvan — degaja aburi 
ca un incredibil tărim al 
deltei. încă n-a răsărit soa
rele, dar toate drumurile 
județului s-au umplut de 
mașini. Cît ține Alba — de 
la Cetatea de Baltă și Uni
rea pînă la Șibot, Gîrbova 
și Roșia de Secaș — locu
rile vibrează de duduitul 
motoarelor. Sute, mii de 
autobuze și autocamioane, 
microbuze și autoturisme 
(multe proprietate perso
nală), motociclete și mo
torete aduc spre cîmpia in 
suferință, ca să lucreze, 
alături de țăranii coopera
tori, de cei de la I.A.S.-uri, 
sute de colective din în
treprinderi și instituții, de
tașamente ostășești.

...Cu toții calcă atît de 
sigur, pentru că fiecare știe 

‘ exact locul unde va munci 
și cit are de realizat. Pre
țioasele indicații ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
date cu prilejul vizitei re
cent întreprinse în acest

județ, au fost receptate cu 
răspundere de organiza
țiile de partid, iar acum 
își arată din plin roadele. 
In condițiile stării de nece
sitate — stare de luptă, 
care nu îngăduie timpi 
morți, inexactitate sau ine
ficientă în acțiuni — co
lectivele profesionale au 
devenit detașamente ale 
muncii de excepție. Și ac
ționează ca atare.

...Parcurgem distanța din
tre Alba Iulia și Vinț. De-o 
parte și de alta a drumului 
se află perimetrul calami- 
tat al I.A.S. Alba Iulia. 
Cimpia, abia zvîntată — 
dar pe alocuri aflată încă

Panteloiu — dar, totodată, 
sînt și ai uzinei de la 
Cugir. Căci 1 200 de con
cetățeni ai noștri sint an
gajați acolo. Acum își 
fac din plin datoria și față 
de comună, și față de în
treprindere". Și o fac in
tr-adevăr, pentru că sînt 
oameni harnici și pentru 
că majoritatea sînt comu
niști. „Mulți dintre ei — 
ne spunea Ion Iancu, se
cretarul comitetului de 
partid al uzinei — au 
venit pe cîmp, cu coasa pe 
umăr, direct din schimb, 
iar alții vor pleca de aici 
direct la uzină".

Dar nu numai muncitori

Trimișii „Scinteii11 transmit 
din județul Alba

sub apă — este plină de 
oameni. Confruntăm „or
dinea de bătaie" pusă nouă 
la dispoziție, cîțiva km mai 
sus, într-un cap de lot,' de 
Marcel Bosinceanu, secre
tar al Comitetului muni
cipal de partid. întrebăm 
la fiecare cap de lot cine 
și cît are de lucrat și ni 
se răspunde, cuvînt cu 
cuvînt, întocmai, ceea ce 
ne notaserăm în carnete: 
„întreprinderea de utilaj 
minier : 300 oameni — 10 
hectare !“ ; „Direcția sani
tară : 300 oameni — 10 ha !“ ; 
„Porțelanul : 300 oameni — 
10 ha !“ ; „Poșta : 80 oa
meni — 3 ha 1“ ; „Muzeul și 
Teatrul de păpuși: 30 .oa
meni — 1 ha !“. Și așa 
mai departe. Aceleași răs
punsuri prompte ne vestesc 
prezența altor zeci și zeci 
de detașamente din între
prinderile și instituțiile 
Albei Iulia.

...Poposim la 12 km de 
Cugir, în lanurile culcate 
la pămînt ale C.A.P. Șibot, 
unde apele au afectat 
aproape 60 la sută din su
prafața agricolă. Cîteva 
sute de oameni string re
colta cu coasele, tărgile, cu 
brațele. „Sînt oamenii noș
tri de-aici, din comună — 
ne spune primarul Traian

localnici lucrează azi la 
Șibot, ci și alții. De pildă, 
inginerii Victoria Cornea 
și Constantin Hristodor, 
proiectantul principal Gh. 
Sin și atîția alții, pentru 
care, deși lanurile Șibotului 
nu înseamnă vatra natală, 
le apără ca pe orice loc 
de luptă pentru pîinea 
țării. Iată pe ing. Cristian 
Herner lucrînd alături de 
economistul Grigore Mu- 
reșan, de tehnicienii loan 
Băcilă, Crișan Pavel și 
Igna Mariana. Ei mînuie 
coasele, furcile, secările cu 
o îndemînare care nu se 
pierde nici după ani de 
uzină. Scot griul pe brațe 
din apă, îl poartă pe
tărgi, la loc zvîntat, cu
grijă, ca pe un rănit. Ei
înaltă căpițe care, desigur,
n-au rigoarea geometrică a 
baloturilor de paie rezulta
te din recoltatul mecanic, 
dar care sînt, în atmosfera 
acestor zile, și mai fru
moase.

...Asemenea căpițe au lă
sat in urma lor — cu a- 
ceeași mîndrie — și telefo
nista Mihaela Fărcaș, și 
laboranta Maria Muntean, 
și zidarul Romul Drăghici 
sau instalatorul Ludovic 
Czako, și elevul Ion Făcă- 
leț și toți cei care au ieșit

la cîmp să strîngă grîul. a- 
lături de cooperatorii din 
Vințu de Jos. Care sînt o- 
rășenii, care țăranii ? Efor
tul eroic din aceste zile, 
dificultățile unei asemenea 
munci îi fac să nu se deo
sebească.

...La fel cum. în lanul 
I.A.S.-ului, ostași din deta
șamentul condus de loc. col. 
Dumitru Costea par. cum 
înaintează in griu, cu ume
rii bronzați, niște flăcăi ai 
acestui sat, Dar ei sint fie 
din Galați, ca soldatul Pe
tre Munteanu, fie din Brad, 
precum caporalul Cornel 
Oprea, fie din Tecuci sau 
Nicorești. ca . soldații Ionel 
Bran și Gheorghe Bulboa- 
că. Ei muncesc aici, pe Mu
reș. alături de țărani, de 
muncitori, de toată sufla
rea capabilă să ridice un 
snop. între aceștia, care 
sint militarii, care sint ci
vilii ?

...Răspunsul ni-1 dă unul 
din tinerii cu bluză kaki, 
maistrul militar Nicolae 
Cordea : „După părerea 
mea, în aceste zile, toți ce
tățenii tării, de la mic la 
mare, sînt ostași. Ostași și 
plugari, ostași și construc
tori. ostași și eroi". Este un 
adevăr a cărui afirmare 
concretă o întîlnești la fie
care pas. O întîlnim în dir- 
zenia. neodihna și optimis
mul oamenilor și. bineînțe
les. în rezultatele muncii 
lor. Iată, numai în această 
zi. cei peste 60 000 de oa
meni ieșiți în lanurile Al
bei au smuls calamității, 
cu seceri și coase, cu tărgi, 
cu brațele lor. orzul de pe 
50 ha, grîul de pe 1 083 ha, 
furaje de pe 630 ha. Tot ei 
au eliberat 601 ha de apă, 
au transportat și depozitat 
878 tone de furaje și au in- 
silozat 268 tone furaje ; au 
prășit 148 ha de porumb, 
60 000 de oameni. într-o 
singură zi. Numai cu bra
țele.

O zi în care, să nu uităm, 
industria județului a lucrat 
din plin. La Alba, ca în în
treaga tară, bătălia pentru 
grhi continuă !

PaJj-e DRAGU
Emfl MARÎNACHE 
Ștefan DIN1CĂ

e în sprijinul cooperatorilor din Vedea, Slobozia 
și Oinacu, din județul Ilfov, au venit duminică peste 
5 000 de muncitori, funcționari și elevi care au recoltat 
aproape 300 ha cu grîu și aproape 16 tone de fasole și 
mazăre. Aceeași participare masivă s-a înregistrat și în 
cursul zilei de luni. (Mihai Iordănescu).

o Peste 40 000 de oameni ai muncii din agricul
tură si întreprinderile județului Bihor au lucrat du
minică sub ploaie la strîngerea recoltei. Păcat că acest 
admirabil efort de dăruire a fost umbrit de unele as
pecte ca cele întilnite la Oșorhei, Săcădat, Tileagd 
unde in cîmp erau, ici-colo, cite 2—3 cooperatori, in

timp ce pe străzi, In jurul amiezii, oamenii se plim
bau în haine de sărbătoare. (Dumitru Gâță).

9 Echipe de secerători din 22 de comune ale ju
dețului Ialomița au fost trimise în sprijinul coopera
torilor din Ciochina, Balaciu, Bordușelu, Sărățeni — 
unități puternic afectate de inundații. Luni dis-de- 
dimineață. bunăoară, din fața primăriei comunei Dor 
Mărunt. 100 de cooperatori cu seceri și coase. în 
frunte cu președintele cooperativei. Constantin Popa, 
au plecat cu camioanele spre lanurile cooperatorilor 
din Ciochina. (Lucian Ciubotaru).

In munca pentru recuperarea paflubelor pricinuite industriei

ÎNTREAGA clasă muncitoare- puternic angajată
Obiectivul central: producție suplimentară necesară economiei naționale, exportului

Eforturi pentru repune
rea în funcțiune a unități
lor afectate de inundații. 
Prin munca plină de abnegație, des
fășurată neîntrerupt pe frontul re
facerii de oamenii muncii din Me
diaș, ca și datorită sprijinului acor
dat de mai bine de 10 zile încoace 
de sute de muncitori și specialiști 
din întreprinderi din Mediaș. Cisnâ- 
die. București, Brașov, Satu-Mare, 
de un mare număr de militari și 
elevi, începînd. de luni — 14 iulie — 
noi întreprinderi, care și-au oprit 
lucrul din cauza inundațiilor, și-au 
reluat activitatea. La „Automecani- 
ca“ și-au reluat lucrul secțiile 
furgoane. cisterne, vopsitorie. între- 
ținere-reparații, care s-au alăturat 
astfel celorlalte secții și ateliere — 
centrala termică, sculărie, debitare 
și altele — repuse in funcțiune in 
cursul săptăminii trecute. Tot de 
ieri și-au reluat activitatea fabrica 
de mobilă și întreprinderea „Salcon- 
serv". Considerabile eforturi sînt 
depuse în continuare la întreprin
derea textilă „Tîrnava" și „Emailul 
roșu", astfel incit și aceste impor
tante unități, care au avut mult de 
suferit din cauza calamităților, să 
poată fi repusă în funcțiune. (Nicolae 
Brujan).

Ziua șl noaptea, muncă 
Intensă pentru redresarea 
fluxului tehnologic. La Com_ 
binatul de lianți din Cîmpulung 
Muscel, riurile Argeșel și Tîrgului 
au scos total sau parțial din func
țiune morile de ciment, cuptoarele 
de clincher, precum și fabrica de 
var. La chemarea organelor de 
partid, sute de muncitori au lucrat 
și lucrează neîntrerupt, zile și nopți, 
pentru redresarea fluxului tehnolo
gic, pentru recuperarea pierderilor 
de producție pricinuite de inunda
ții. întreprinderea minieră din 
Cîmpulung Muscel a pierdut și ea, 

in timpul inundațiilor, mii de tone 
de cărbune. Cariera Aninoasa și-a 
reluat lucrul, de exemplu, abia la 
11 iulie. Pentru a recupera restan
tele, minerii, în frunte cu comuniș
tii, lucrează neîntrerupt 14—16 ore. 
(Gheorghe Cirstea).

Detașamente specializate 
lucrează în întreprinderile 
calamitate. Paralel cu eforturile 
propriilor colective pentru repunerea 
în funcțiune a unităților calamitate, 
se intensifică sprijinul acordat de 
alte întreprinderi. Iată cîteva exem
ple :. un grup de lăcătuși și elec
tricieni de' la întreprinderea de pre
lucrare a lemnului Satu-Mare se află 
de citeva zile la Fabrica de mobilă 
din Mediaș, unde lucrează de dimi
neață și pină seara la remedierea 
stricăciunilor de la utilaje. întreprin
derea sătmăreană a livrat acestei 
fabrici și o cantitate de cherestea 
de fag uscată necesară pornirii pro
ducției, de îndată ce utilajele și ma
șinile vor fi gata de funcționare. De 
la întreprinderea forestieră de ex
ploatare și transport Satu-Mare au 
fost trimise două buldozere, spre a 
ajuta la înlăturarea urmelor provo
cate de inundații în cadrul unită
ților I.F.E.T. Suceava și I.F.E.T. 
Cluj. (Octav Grumeza).

De la întreprinderea textilă din 
Timișoara a plecat spre țesătoria din 
Sighișoara o echipă de lăcătuși și 
electricieni, pentru a ajuta la pu
nerea in funcțiune a instalațiilor a- 
fectate de inundații. în același timp, 
pentru întreprinderea „Tîrnava" din 
Mediaș, lucrătorii întreprinderii ti
mișorene recondiționează, in afara 
orelor de program. 4 000 kg de ce
lofibră. 2 000 ml țesături. 75 suluri 
de urzeală și alte materiale care au 
fost acoperite de apă și mii. Echi
pe speciale de muncitori de înaltă 
calificare au plecat, de asemenea, de 
la întreprinderea „Electrotimiș" că
tre întreprinderea de mașini elec
trice Pitești, „Electroargeș" din 

Curtea de Argeș și „Electromureș" 
din Tg. Mureș. (Cezar Ioana).

în schimburi prelungite. 
„Colectivul de muncă al întreprinde
rii mecanice de material rulant din 
Roșiori de Vede — ne relata ing. 
Constantin Crăsneanu, directorul u- 
nității — a hotărît ca, pînă la 1 sep
tembrie, să lucreze cîte 36 de oro 
peste norma lunară stabilită pe fie
care muncitor. Aceasta în scopul ob
ținerii suplimentare a 3,5 milioane 
lei producție globală și 8 milioane lei 
producție-marfă". Și încă o preciza
re : lunar, consumul actual de metal 
va fi redus cu 2 tone. (Ion Toader).

Mii de oameni muncesc în schim
buri prelungite și la Turnu-Măgu- 
rele. Merită menționate colectivele 
combinatului de îngrășăminte chi
mice, trustului de construcții indus
triale. întreprinderilor cooperației 
meșteșugărești și gospodăriei comu
nale, unde prezența la lucru în 
schimburi este tot mai bună. Prin a- 
ceasta, ele contribuie la compensarea 
pagubelor provocate economiei națio
nale de inundații. (Titus Andrei).

Materiale de construcție pentru zo
nele calamitate. Colectivul Fabricii 
de produse ceramice din Roman a ra
portat îndeplinirea sarcinilor planu
lui cincinal Iii producția industrială 
și a angajamentelor pe anul 1975. 
Pină la sfirșitul anului, unitatea va 
realiza peste j prevederile cincinalu
lui materiale de zidărie din care se 
pot construi 2 850 apartament'.', pre
cum și peste 50 000 mp materiale de 
finisaj. După cum ne-a informat ing. 
Ioan Gabor, directorul fabricii, colec
tivul acestei unități economice a ho- 
tărit să depună eforturi sporite pen
tru suplimentarea producției do ma
teriale de construcție, in vederea re
cuperării pierderilor provocate de i- 
nundații in economia națională. Tn 
acest scop, se va lucra suplimentar 
în cursul lunii iulie 4 500 nm-ore, 
timp în care se vor da peste plan 
materiale de zidărie pentru 30 de a-

partamente, 4 000 mp materiale de 
finisaj (placaje) și 600 sobe de tera
cotă. Primele cantități de materiale

de construcție au și început să fie 
livrate cu precădere în zonele greu 
încercate de calamitățile naturale :

Hunedoara, Buzău, Vîlcea, Olt, Să
laj, Galați și municipiul București. 
(C. Corneliu).

Pretutindeni in zonele caicmitate (in fotografie: aspect de la întreprinderea „lehnolemn" din Tirnăveni) pa
gubele sint. mari și grele. Depinde acum de noi, de eforturile fiecăruia închinate operei de refacere, pen

tru ca aceste imagini ale diluvlului să dispară cît mai repede

Maximă griiă pentru 
realizarea sarcinilor 

la eHnort
o în prima decadă a lunii iulie, 

întreprinderea de motoare electrice 
din Pitești (care a depășit planul la 
export pe semestrul I cu 23,5 la 
sută) a livrat la export produse în 
valoare de peste 2 milioane lei va
lută, in țări ca U.R.S.S. și Italia ; 
combinatul petrochimic a expediat 
mai multe vagoane de negru de fum 
în R.D.G. și R.P.D. Coreeană ; în
treprinderea de textile a trimis și 
ea mari cantități de țesături in 
Franța, Olanda și Iordania. Cu răs
pundere privește îndeplinirea sarci
nilor de export și colectivul Fabricii 
de încălțăminte din Pitești. Avîndu-i 
în frunte pe comuniști, muncitorii 
acestei unități s-au angajat recent 
să execute suplimentar in luna iulie 
o comandă de 5 500 perechi încălță
minte pentru Libia. Conducerea fa
bricii a încredințat execuția comen
zii muncitorilor de la linia I de 
fabricație, condusă de ing. Dan 
Chiriac și Zamfir Chiriță. Nu a tre
cut decit puțină vreme și cele trei 
brigăzi ale liniei respective sînt în 
măsură să raporteze că sarcina pen
tru export este îndeplinită, in bune 
condiții de calitate. (C. Gheorghe).

0 După ce și-au reevaluat posibi
litățile și rezervele, colectivele de 
muncă din unitățile industriale din 
județul Mehedinți iși intensifică pre
ocupările pentru îndeplinirea și depă
șirea planului la export. Muncitorii și 
specialiștii de la Combinatul pentru 
prelucrarea lemnului din Drobeta 
Turnu-Severin — unitate care li
vrează o gamă largă de produse in 
peste 20 de țări — depun eforturi 
pentru a livra, pină la finele anu
lui, suplimentar la export, produsa 
in valoare de peste două milioana 
lei valută. (Virgil Tătaru),
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU/
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate și iubite tovarășe Ceaușescu,
în momentele grele pe care le trăiește poporul român, ca urmare a marii 

catastrofe naturale ce a lovit opera mai multor ani de muncă și de eforturi 
ale poporului român, realizate in România socialistă sub conducerea Parti
dului Comunist Român, permiteti-ne să vă exprimăm solidaritatea noastră 
frățească și încrederea că, sub conducerea dumneavoastră, în fruntea Parti
dului Comunist Român, strins legat de popor, așa cum s-a dovedit și în 
aceste zile de tragică dezlănțuire a forțelor naturii, pierderile vor fi recu
perate _ și iubitul popor român va continua opera de desăvîrșire a socialis
mului in minunata dumneavoastră patrie.

Cu salutări cordiale.

DOLORES IBARRURI
Președintele 

Partidului Comunist din Spania

SANTIAGO CARRILLO
Secretar general al Partidului 

Comunist din Spania

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu vie emoție am aflat de marile inundații ce au avut loc in nume
roase provincii ale României, pricinuind pierderi în diferite domenii poporu
lui frate român.

în numele poporului vietnamez, al Guvernului Republicii Democrate 
Vietnam și al meu personal, doresc să vă exprim dumneavoastră și, prin 
dumneavoastră, populației din regiunile sinistrate profunda noastră simpatie.

Sintem ferm convinși că. prin măsurile urgente luate de partidul și gu
vernul României, poporul român va lichida rapid urmările inundațiilor.

TON DUC THANG
Președintele 

Republicii Democrate Vietnam

Comitetului Central al Partidului Comunist Român
Comitetul Central al Partidului Comunist Italian vă exprimă compa

siunea sa frățească și profundă fată de grelele încercări și suferințe ale 
populației țării dumneavoastră, lovită de inundații dezastruoase. în spiritul 
de prietenie și de solidaritate care caracterizează relațiile dintre partidele 
noastre și țările noastre, vă dorim deplin succes in ampla acțiune de salvare 
și de apărare ce se desfășoară in prezent în zonele afectate, pentru a face 
față consecințelor unor calamități atit de grave.

Cu sentimente frățești,

COMITETUL CENTRAL AL P. C. I.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România, 

Secretar general al Partidului Comunist Român
Am aflat cu profundă mihnire despre pierderile de vieți șl distrugerile 

provocate de inundații in România.
Doresc să exprim Excelentei Voastre și poporului român prieten, din 

partea poporului arab sirian și a mea personal, compasiunea și sincerele 
noastre sentimente, precum și încrederea în capacitatea poporului dumnea
voastră de a învinge, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, acest de
zastru natural, pentru a continua cu întreaga forță drumul său spre progres 
și prosperitate.

HAFEZ EL ASSAD

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

în numele guvernului sovietic și al meu personal, vă exprim profunda 
noastră compasiune in legătură cu inundațiile de pe teritoriul Republicii 
Socialiste România, care au produs daune economiei tării. Sîntem convinși 
că oamenii muncii vor reuși să restabilească. în cel mai scurt timp, condițiile 
normale, de viață în zonele lovite de calamități.

A. N. KOSÎGHIN

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Foarte întristat de știrea inundațiilor care au afectat grav regiuni im
portante ale României, distrugind recoltele și afectînd obiective industriale, 
vă adresez, domnule prim-ministru, expresia deosebitei mele simpatii, ca și 
aceea a guvernului francez, pentru guvernul român și locuitorii regiunilor 
sinistrate.

JACQUES CHIRAC
Prim-ministru al Republicii Franceze

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
într-un moment In care poporul român muncește pentru refacerea pier

derilor suferite in lupta cu apele umflate de inundații, vă rog să primiți 
expresia simpatiei mele și a poporului american.

Compasiunea mea se adresează în special familiilor direct afectate de 
Inundații.

Vă doresc succes deplin in eforturile pe care le depuneți pentru resta
bilirea zonelor calamitate ale frumoasei dumneavoastră țări.

Cu sinceritate,
GERALD R. FORD

Președintele
Statelor Unite ale America

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Lutnd cunoștință cu multă îngrijorare de inundațiile fără precedent din 
România și de pagubele provocate de acestea economiei tării dumneavoas
tră. doresc să vă adresez un mesaj de simpatie in această situație de ur
gență.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Profund mihnit de trista știre a devastării produse de recentele inundații 
dezastruoase, doresc să adresez Excelentei Voastre și poporului român prieten 
expresia sincerei mele simpatii.

MOHAMMAD DAOUD
Șeful Statului 

Republica Afganistan

JANEZ STANOVNIK
Secretar executiv 

al Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Europa

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu tristețe despre situația dramatică provocată de viitura Du
nării și despre ploile torențiale care au inundat o mare parte a României. 
Vă rog să primiți și să împărtășiți și membrilor guvernului dv. senti
mentele mele de profundă simpatie și asigurările celei mai înalte conside
rat iu ni.

SADRUDDIN AGA KHAN
Înaltul comisar al Națiunilor Unite 

pentru refugiați

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu profundă tristețe că grave inundații vin să îndolieze tara 
dumneavoastră, paralizînd unele din cele mai frumoase realizări ale indus
triei și agriculturii.

în numele națiunii ivoriene și al meu personal, adresez Excelentei Voas
tre. precum și poporului român. întreaga expresie a mihnirii noastre soli
dare.

Fiți siguri că Republica Coasta de Fildeș rămîne alături de dumnea
voastră in aceste dureroase circumstanțe și ține să vă asigure de voința sa 
de a concretiza și mai mult legăturile de prietenie care o unesc de curajosul 
popor român.

Cu cea mai înaltă considerație.

FELIX HOUPHOUET - BOIGNY
Președintele

Republicii Coasta de Fildeș

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului de externe 
al Republicii Franceze, Jean Sau- 
vagnargues, CU' prilejul zilei națio
nale a acestei țări.

★
Ministrul afacerilor externe, Geor

ge Macovescu, a adresat o telegramă 
de felicitare ministrului irakian al 
afacerilor externe, Saadoun Ham- 
madi, cu ocazia aniversării procla
mării Republicii Irak și a Zilelor 
Revoluției Naționale.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului de 
externe al Republicii Malgașe, dr. 
Remi Tiandraza, pentru felicitările 
adresate cu ocazia zilei naționale a 
acestei țări.

★
Luni după-amiază a sosit în Capi

tală o delegație militară, condusă 
de generalul de corp de armată Jo
han Jacob Vischer, șeful Statului 
Major General al armatei elvețiene, 
care face o vizită oficială în țara 
noastră.

Pe aeroportul Otopeni oaspeții au 
fost salutați de generalul colonel Ion 
Coman. prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale și șef al Marelui 
Stat Major, de generali și ofițeri su
periori.

Erau de față Pierre-Henri Auba- 
ret, ambasadorul Elveției Ia Bucu
rești, colonelul Fridolin Blumer, 
atașat militar și aero, și membri al 
ambasadei.

în cursul aceleiași zile delegația 
militară elvețiană a făcut o vizită 
protocolară la Ministerul Apărării 
Naționale, unde a fost primită de 
primul adjunct al ministrului apă
rării naționale și șef al Marelui Stat 
Major.

★
Duminică 13 Iulie a avut loc în 

Capitală. în prezența unui numeros 
public, tragerea la sorți a premiilor 
oferite participanților la concursul 
cu tema „Victoria asupra fascismu
lui și contribuția României la do- 
bîndirea ei, la instaurarea păcii în 
lumea contemporană", organizat de 
Comitetul Național pentru Apărarea 
Păcii. Premiul I — un libret C.E.C. 
în valoare de 55 000 lei—a fost cîști- 
gat de Tuluc Paraschiva. pensionară, 
din Cornu, județul Bacău. Premiul 
II — 2 librete C.E.C. in valoare de 
15 000 lei fiecare — a revenit lui Chi- 
riac Alexandrina, pensionară, din 
Tg. Ocna și lui Gdnczi Iolan. elev, 
din Buduslău', județul Bihor. Pre
miul III — 3 librete C.E.C. în va
loare de 10 000 lei fiecare — a fost 
cîștigat de Crainic Dorin, student, 
din București, Pîntece Mihai, elev, 
din București și Lalo Ion. elev, din 
Copăcele. județul Caraș-Severin.

Lista completă a cîștigătorilor va 
putea fi consultată la sediul C.N.A.P., 
precum și la sediile comitetelor ju
dețene. municipale și orășenești de 
luptă pentru pace.

(Agerpres)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A FRANȚEI

Excelenței Sale
Domnului VALERY, GISCARD DESTAING

Președintele Republicii Franceze
♦ PALATUL ELYSES

PARIS
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, domnule președinte. în a- 

ceastă memorabilă zi de 14 iulie, sărbătoarea națională a Republicii Fran
ceze, cele mai calde felicitări împreună cu urările mele de fericire personală 
și prosperitate continuă poporului francez prieten.

îmi exprim încă o dată convingerea că, în spiritul tradiționalei prietenii 
dintre popoarele noastre, cooperarea româno-franceză va înregistra noi di
mensiuni în interesul ambelor țări, al păcii și securității în Europa și in in-, 
treaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului JACQUES CHIRAC

Prim-ministru al Republicii Franceze
Ziua națională a Republicii Franceze îmi oferă plăcutul prilej să vă 

adresez felicitările mele cordiale, împreună cu cele mai sincere urări de să
nătate și succes.

Sint convins că apropiata dumneavoastră vizită in România, care este 
așteptată cu viu interes, va da un nou impuls dezvoltării relațiilor de prie
tenie și cooperare dintre țările noastre.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

Recepție oferită de ambasadorul Franței
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Franței, Raoul Delaye, ambasadorul 
acestei țări la București, a oferit 
luni seara | o recepție.

Au participat Gheorghe Rădule.s- 
cu. viceprim-ministru al guvernului, 
președintele părții române în Co
misia mixtă guvernamentală româno- 
franceză, Mihail Florescu, Florea 
Dumitrescu. Nicolae Mănescu, Radu 
Păun, Nicolae M. Nicolae. membri 
ai guvernului. Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale. VaSile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, acad. 
Serban Cioculescu, vicepreședinte al

cinema

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Poporul din Sao Tome și Principe iși exprimă profunda compasiune în 
legătură cu catastrofa naturală ce s-a abătut asupra României.

Manifestăm regretul fată de pierderile suferite și vă rugăm să primiți 
întreaga noastră simpatie și solidaritate față de poporul român.

Cu salutări revoluționare,

MANUEL PINTO DA COSTA
Secretar general al Mișcării 
de Eliberare din Sao Tomâ 

și Principe

Excelenței Sale
Domnului FAZAE ELAHI CHAUDRY

Președintele Republicii Islamice Pakistan
ISLAMABAD

Știrea privind tragicul accident de circulație in care și-au pierdut viata 
46 de elevi ne-a întristat profund.

în numele guvernului și poporului român, precum și al meu personal, vă 
adresez dumneavoastră, familiilor îndoliate și poporului, pakistanez sincere 
condoleanțe și simpatia noastră cea mai profundă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România -

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în absența directorului executiv, dr. Kali ne. am onoarea ca în numele 
organizației noastre și al meu personal să vă transmit sentimentele noastre 
de reală compasiune față de populația afectată de catastrofa naturală care 
a lovit tara dumneavoastră.

Doresc să vă asigur. Excelentă, că. așa cum a procedat și in trecut. Or
ganizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.) va 'în
cerca. pe măsura tuturor mijloacelor de care dispune, .să-și aducă sbrijinul 
fată de părțile sectorului industrial care au fost cel mai grav afectate.

SANTIAGO QUIJANO-CABALLERO
Director al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare Industrială 

(O.N.U.D.I.)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu profundă durere de recentele inundații dezastruoase din 
tara dumneavoastră, care au produs pagube economiei, victime și mari sufe
rințe.

în aceste momente de calamitate, guvernul și poporul ghanez mi se ală
tură in a transmite guvernului și poporului român, in mod special familiilor 
afectate, sentimentele noastre de sinceră și cordială simpatie.

Colonel IGNATIUS K. ACHEAMPONG
Președintele Consiliului 

Redeșteptării Naționale din Ghana

Produse noi
la Combinatul chimic 

din Craiova
Paralel cu eforturile stărui

toare depuse pentru realizarea 
și depășirea angajamentelor a- 
sumate in întrecere, neobosiții 
chimiști craioveni acționează cu 
aceeași hotărirg și in direcția 
asimilării unor noi produse ne
cesare pișței interne și. exportu
lui, Numai de Ta. începutul a- 
cestui cincinal și pină acum au 
fost asimilate"dirca 30 de pro
duse noi $i au fost aplicate noi 
tehnologii de înaltă eficiență e- 
conomică. Preocupări deosebite 
au existat și pe linia asimilării 
unor noi tipuri de catalizatori 
necesari industriei chimice și 
petrochimice, care pînă in pre
zent se importau. Așa este, 
bunăoară, cazul catalizatorilor 
pentru fabricarea acidului sulfu
ric. pentru desulfurarea gazului 
metan, pentru hidrofinarca ți
țeiului etc. în cursul acestui an, 
chimiștii craioveni s-au angajat 
să asimileze în fabricație 13 noi 
produse. Tot în acest an este 
prevăzută obținerea unor noi 
sortimente de îngrășăminte chi
mice de mare eficientă econo
mică.

Nicolae BABĂLAU 
corespondentul „Scinteii"

• înfrîngerea Iul L. Wllkisdn : 
SALA PALATULUI (seria de bi
lete 5164) — 17.15: (5165) — 20.15, 
BUCUREȘTI — 8.45: 10.45: 12,45:
14.45: 16.45: 20.45, la grădină —
20.15.
& Marele circ : CASA FILMULUI
— 10: 12: 14: 16: 18: 20. BUZESTT
— 9: 11.15: 13.30: 16: 18.15. FLACĂ- 
RA — 15.30: 18: 20.15.
a Strălucirea soarelui : SCALA — 
9.15: 11.15: 13.30: 16: 18,30: 21, CA
PITOL — 9.15: 11.30: 13.45: 16:
18.15: 20.45. la grădină — 20.15. FA- 
voptt — 9.15: 11.30: 13.45: 16: IR: 
20. DINAMO — 20.15, STADIONUL 
ST^MTA — 20.30.
® Ziua cea mai lungă : LUCEA
FĂRUL — 9: 12,30: 16: 19.30.
© Piedone — comisarul fără 
armă : FESTIVAL —9: 11.15: 13.30: 
16: 18.30: 20.45. FEROVIAR — 9; 
11.15: 13.30: 16: 18.15: 20.30. MO
DERN — 9: 11.15: 13.30: 16: 18.15: 
20.30. la grădină — 20.15.
a Legea nreriei : MELODIA — 9: 
11.15: 13.30: 16: 18.15: 20.30. GLO
RIA — 9: îl: 13: 15: 17: 19. TOMTS
— 9: 11.15: 13.30: 15.<15: 18: 20.15.
la grădină — 20.30. GRĂDINA LU
CEAFĂRUL — 20.15. GRĂDINA TI
TAN — 20.30. ,. ,
© Veronica se întoarce î TIMPURI 
not — 9: n.15: 13.30: 16: 18,15: 
20.30.
a Zilele trădării t VIITORUL — 
15: 19.
© La răscruce do vînturl : VIC
TORIA — 9.15: 11.30: 13.45: 16;
18.15: 20.30.
© Program pentru copii : DOINA
— 9.45.
© Hyperion : DOTNA — 11.15;
13.30: 15.45: 18: 20.15.
© Jocul de cărți : GRTVTTA — 9; 
11.15: 13.30: 16: 18.15: 20.30.
i» Kit în* Alaska : BUCEGI — 16;
18.15.
© Hoinarii : LUMINA — 9; 11,15; 
13.30: 16: 18.15: 20.30.
© Lumină la capătul tunelului : 
UNIREA — 16; 18. la grădină —
20.15.
e» Ultimul pistolar din Cross 
Creek : DACIA — 9: 11,15: 13.30; 
16: 18.15: 20,30. VOLGA — 9: 11,15; 
13.30: 15.45: 18: 20.
© Zbor peste livezi : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18: 20.15.
© Teroare pe „Britannic" : GIU- 
LESTI — 15.30; 18; 20,15. ARTA — 
15,30; 17,45: 20, la grădină — 20.15.

ncă neîntreruptă pentru consolidarea si supraîndltarea digurilor
I»

toate cursurile de apă unde se pot produce noi inundații —— Pe Dunăre și pe
De-a lungul Dunării, de-a lungul 

celorlalte cursuri de apă — și nu nu
mai in zonele care au fost afectate 
de inundații — peste tot s-a lucrat 
și trebuie să se lucreze in continuare 
cu toate forfeit. la înălțarea și con
solidarea digurilor existente, pentru 
construirea de noi diguri, în așa fel, 
incit eventualele ploi sau viituri, în 
special din lunile de toamnă care se 
apropie, să fie stăvilite, să fie preîn- 
timpinate inundarea masivă a tere
nurilor agricole, provocarea de pa
gube. Pentru aceasta nu trebuie pre
cupețit nici un efort.

în acest spirit se lucrează peste tot. 
La Cetate, în amonte de Calafat, di
gurile au fost înălțate pe o lungime 
de 300 m. Sînt astfel ferite de orice 
pericol 500 ha, complexul zootehnic 
cu 1 300 de animale și 150 tone fu
raje. Două sute de militari au supra- 
înălțat și consolidat digul pe o porțiu
ne de 14 km. protejind astfel între
prinderea piscicolă și culturile agrico
le din zona orașului Calafat. între Co
rabia și Dăbuleni, digul de peste 40 km

a fost consolidat. Mii de localnici, 
ajutați de militari și lucrători de la 
sistemul de irigații Terasa—Corabia, 
au luorat zi și noapte. Digul care pro
tejează perimetrul comunei Islaz — 
aflată la vărsarea Oltului in Dunăre 
— a fost, de asemenea, supraînălțat 
și consolidat. în zona de apărare a 
municipiului Călărași — care se în
tinde pe mai bine de 25 km — s-au 
înălțat 3 km de diguri noi și s-au 
supraînălțat și consolidat cu piatră, 
dale de beton și fascine, chei și di
guri în lungime de 5 km.

La Hirșova, peste 1 000 de oameni 
lucrează la un dig lung de 1 km și 
înalt de 1 m care să apere orașul de 
puhoaiele Dunării.

Mii de ieșeni au lucrat zilele aces
tea la consolidarea digului construit 
de-a lungul Jijiei între Balta Stega
rului și Grozești. Iar Ia Pircovraci, 
sute de locuitori ai orașului Hirlău au 
participat la executarea a 4 km de 
șanțuri și canale pentru scurgerea 
apelor de pe terenurile agricole inun
date.

SITUAȚSA Șl PROGNOZA HIDROLOGICĂ
Ieri, debitele pe riuri au fost în 

general in scădere.
Prin deplasarea spre aval a canti

tăților de apă provenite din precipi
tațiile căzute anterior, s-au produs 
creșteri mari de debite pe Prut (curs 
inferior) și creșteri mai mici pe So
meș, Someșul Mic, Crișul Alb și Cri- 
șul Repede.

Precipitațiile căzute au determinat 
creșteri de debite pe Mureș, Șiret și 
Prut (cursuri superioare), pe Bistrița 
și Moldova.

Se situează peste cota de Inunda
ție : în scădere Mureș — Nâdlac 
(50 cm). Iar peste cotele de atenție: 
în creștere Prut — Drinceni (50 
cm) ; in scădere Olt — Făgăraș (5 
cm) și Sebeș — Olt (10 cm). Bratia — 
Gămăcești (2 cm) și Șiret — Sen- 
dreni (50 cm).

Astăzi, debitele pe riuri vor fi în 
scădere generală.

Creșteri de debite prin propagare 
se vor produce pe Prut — curs su
perior și inferior, Șiret și Mureș 
— cursuri mijlocii.

Se vor situa peste cotele de aten
ție : in scădere Șiret — Sendreni (35 
cm) și Prut — Drinceni (30 cm).

Ieri, debitele Dunării au fost în 
creștere la intrarea in tară și pe sec
torul Drobeta Tr. Severin — Tr. Mă
gurele și in scădere pe sectorul Zim- 
nicea — Tulcea.

Debitul Dunării pe sectorul amonte 
de Baziaș era de 11 900 mc/s.

Cotele de inundație erau depășite 
la : Calafat (33 cm). Bistreț (35 cm), 
Bechet (25 cm). Corabia (50 cm), 
Zimnicea (27 cm). Hirșova (87 cm), 
Tulcea (14 cm). Cotele de atenție 
erau depășite la : Baziaș (49 cm), 
Drobeta Turnu-Severin (26 cm). 
Gruia (70 cm). Cetate (61 cm), Tr, 
Măgurele (37 cm), Giurgiu (34 cm), 
Oltenița (65 cm)| Călărași (18 cm), 
Cernavodă (82 cm), Brăila (27 cm) 
și Isaccea (95 cm).

Astăzi, debitele Dunării vor fi în 
ușoară creștere la intrarea in tară și 
pe sectorul Drobeta Turnu-Severin 
— Zimnicea și în scădere pe secto
rul Giurgiu — Tulcea.

Cotele de inundație vor fi depășite 
la : Gruia (1 cm)j Cetate (5 cm). Ca
lafat (50 an), Bistreț (50 cm), Be
chet (37 cm). Corabia (60 cm), Zim
nicea (32 cm), Hirșova (80 cm) și 
Tulcea (13 cm). Cotele de atenție vor 
fi depășite la : Baziaș (70 cm). Dro
beta Tr. Severin (55 cm). Tr. Măgu
rele (45 cm). Giurgiu (27 cm). Olte
nița (52 cm). Călărași (12 cm). Cerna
vodă (75 cm). Brăila (24 cm) și Isac- 
cea (93 cm).

Debitul Dunării pe sectorul amonte 
Baziaș va fi de 12 100 mc/s.

SITUAȚIA ATMOSFERICĂ 
ÎN ȚARĂ 

ÎN ULTIMELE 24 DE ORE
Vremea a fost în general frumoa

să. cu cerul variabil. în zonele de 
deal și de munte. în nordul tării și 
local în Transilvania s-au semnalat 
averse de ploaie și descărcări elec
trice. îndeosebi după-amiaza.

Cantitățile au fost mai însemnate 
la Muntele Semenic (42 1/mp), Curtea 
de Argeș (25 1/mp), Cîmpulung Mol
dovenesc (17 1/mp), Virful Omul (17 
1/mp). în rest, cantitățile au fost sub 
15 1/mp.

Vîntul a suflat în general slab.
Temperaturile maxime au fost cu

prinse între 22 grade la Cîmpulung 
și 29 grade la Măicănești, Huși. Dro
beta Tr. Severin, Băilești și Tr. Mă
gurele. iar cele minime au oscilat 
intre 9 grade la Joseni și 21 grade 
la Sulina.

în zona de munte. în Transilvania 
și local in Banat s-a produs ceată.

TIMPUL PROBABIL
PENTRU 15, 16 Șl 17 IULIE

Vreme in general frumoasă, cu cer 
variabil. în zona de deal și de munte 
se vor semnala averse locale de 
ploaie, însoțite de descărcări elec
trice.

Vint potrivit.
Temperaturile minime vor fi cu

prinse intre 10 și 20 grade, iar cele 
maxime vor oscila între 22 și 32 grade.

Asociației de prietenie România — 
Franța, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și alte 
instituții centrale, academicieni șî 
alți oameni de știință, artă și cultu
ră. generali, reprezentanți ai cultelor, 
ziariști.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
alți membri ad corpului diplomatic.

+
Cu același prilej. ambasadorul 

Franței la București a vorbit la 
posturile noastre de radio și tele
viziune.

(Agerpres)

© Ilustrate cu flori de cîmp : 
LIRA — 15.30; 18. la grădină —
20.15.
© Marea cursă : COTROCENI — 
15.30; 19.
© Pe aici nu se trece : FEREN
TARI — 15.30: 18: 20.15, CRTNGASI 
— 16.
© Sperietoarea : AURORA — 9: 
11,15: 13.30: 15.45: 18: 20. la grădină
— 20.15.
© Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : PACEA — 15.30; 
18: 20.15. MUNCA — 16: 18: 20.
O Pavlinka : POPULAR - 15.30;
18: 20.15.
® Cei mal frumoși ani î MTORT- 
TA — 9: 11.15; 13.30: 15.45: 18:
20.15. FLAMURA — 9: 11.15: 13.30: 
16: 18.15: 20.30.
© Toamna bobocilor : MOȘILOR
— 16: 18. la grădină — 20.15. COS
MOS — 15.30: .18: 20,15.
© Primăvara tristă : RAHOVA — 
16: 18.
ft Un salt spre marea performan
tă : PROGRESUL — 15.30: 18:
20.15.
© Tăcerea doctorului Evans î 
VITAN — 15.30: 18.
© Recompensă pentru șerif : 
GRĂDTNA BUCEGI — 20.15. GRA
DINA VTTAN — 20.15.
a în împărăția leului de argint. 
Winetou în valea morții — 10. 
Două ipimi într-un vals — 14.30.
Cavnlcnda HollvWootlulni — .16 30. 
Cîntînd în ploaie — 18.45: 20.45 : 
CINEMATECA (sala Union).

teatre

o Teatrul ,.C. I. Nottara" (la Tea
trul de vară Herăstrău)' : Bărbați 
fără neveste — 20.

o Teatrul Mic (la Arenele ro-
mane) : Viața e ca un vagon ?
— 20.

O Teatrul evreiesc de stat : Au 
fost odată un băiat și o fată —
10.30.
• Teatrul de stat de operetă (la 
Teatrul de vară ..23 August") : 
Contesa Marltza — 20.
o Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Săvo’v) : Cer cuvintul 
la... diverse — 19.30. (la grădina 
Boema) : In grădina bucuriilor —
19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 18.30.

ADRESE NOI PE LITORAL
Preocupindu-se de sporirea 

continuă a numărului locurilor 
de cazare, diversificarea confor
tului și agrementului, conduce- 
reg Centralei O.N.T. „Litoral" a 
dat în folosință la termen 
toate noile edificii prevăzu
te în actualul sezon estival. 
Să le enumerăm pe cele mai 
importante : la Mamaia — ho
telul „Condor" și extinderea ho
telului „Caraiman", însumînd 
împreună aproape 500 de locuri ; 
la Mangalia — complexul de a- 
limentație publică dispunînd de 
șase unități cu specific româ
nesc, denumit „Cătunul", șase 
grădini de vară cu produse cu
linare specifice bucătăriei ro
mânești'.

Ocolit de ploile care au căzut 
In ultima vreme in întreaga 
țară, litoralul românesc cunoaște 
in această perioadă o mare a- 
fluență de oaspeți din țară și de 
peste hotare. După cum ne in
formează tovarășul Vasile Tran
dafir,, director general al Centra
lei O.N.T. „Litoral", la sfirșitul 
primei săptămîni a lunii iulie se 
aflau în hotelurile celor 12 sta
țiuni de odihnă cu 4 000 turiști 
mai mult decît în aceeași săp- 
tămînă a anului trecut. Dintre 
aceștia, 53 000 sînt străini, cu 
10 000 mai mult decît in peri
oada corespunzătoare din 1974.

★
Pe lacul din stațiunea Mamaia 

a fost dat Jn folosință un tele-

schi nautic cu 12 locuri. Pon- 
tdanele din dreptul hotelului 
..International" și din portul 
Tomis-Constanța au fost dotate 
cu 8 șalupe rapide, care fac 
plimbări de agrement de-a lun
gul coastei. Amatorii de plim
bări pe lacul Mamaia au. de a- 
semenea, la dispoziție, in afara 
celor două vaporașe și 12 șalupe 
rapide cu 3 debarcadere. De a- 
semenea. „Luna parc" din Ma
maia a fost inzestrată cu car
turi, miniscutere, un carusel, 
bărcuțe și alte mijloace de dis
tracție pentru copii. Tot aici iși 
pot petrece clipe plăcute și a- 
dulții, in compania unor jocuri 
distractive.

Georqe M1HAESCU 
corespondentul „Scinteii"

Construcții industriale — înainte
Trustul de construcții indus

triale din municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej este cel care a inălțat 
marile platforme industriale de 
la Borzești. Săvinești și Sucea
va. precum și numeroase alte o- 
biective economice și social-cul- 
turale pe meleagurile Moldovei. 
Și in acest an. constructorii de 
aici au inălțat 39 de obiective. 
11 dintre ele. intre care între
prinderea de utilaj chimic Bor- 
zești și Complexul avicol de la 
Bacău, au fost date in funcțiune 
înainte de termen. Altele, cum 
ar fi. de exemplu. uzina de 
cauciuc poliizoprenic și Uzina 
de sodă electrolitică ele la Bor
zești. Fabrica de produse lacta
te din Piatra Neamț, se află în
tr-un stadiu avansat de con

strucție. Aceasta a permis trus
tului să înregistreze in primul 
semestru un spor de producție 
în valoare de 11,6 milioane lei. 
Reducerea duratei de execuție 
a fiecărei investiții constituie 
obiectivul principal al tuturor 
colectivelor de muncă din ca
drul trustului. Angajamentul 
prevede ca fiecare obiectiv in
dustrial sau social-cultural să fie 
terminat cu 30—100 de zile mai 
devreme. în acest scop, se nune 
un accent deosebit pe buna co
laborare intre constructor, pro
iectant și beneficiar, pe respec
tarea riguroasă a graficelor de 
execuție. aplicarea cu consec
ventă a unor noi tehnologii pe 
șantiere în legătură cu aceasta, 
in cadrul trustului a apărut și

de termen
inițiativa: „Fiecare inginer, teh
nician și economist să rezolve 
o problemă tehnico-economicâ 
în afara sarcinilor de serviciu". 
De la tovarășul inginer Mir
cea Dascălu. directorul trustu
lui, am aflat că de la începutul 
anului și pină acum au fost e- 
conomisite, prin reducerea con
sumurilor specifice si nrintr-o 
mai bună gospodărire ne șantie
re. mai mult de 100 tone de 
metal. 120 tone de ciment. 120 
mc material lemnos și circa 
100 000 cărămizi. Copform anga
jamentului. pină la finele anului 
valoarea materialelor economi
site va depăși un milion lei,

Gh. BAITA 
corespondentul „Scinteii"
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Președintele Nicolae Ceausescu
? 5

si cancelarul federal Bruno Kreisky
Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a acordat un interviu pentru

9Radioteleviziunea austriacă

O

Conferința de presă
a cancelarului federa

al Republicii Austria, Bruno Kreisky

au primit un grup de ziariști austrieci și reprezentanți ai presei române
(Urmare din pag. I)

in ce direcție ar urma să se des
fășoare acest lucru ?

Președintele NICOLAE CEAUȘESCU:

inter-

pentru 
extin- 

în

în ceea ce privește tinerea sesiu
nii comisiei mixte, sper că, in spi
ritul convorbirilor pe care le-am a- 
vut cu domnul cancelar federal, 
Bruno Kreisky, se vor găsi noi po
sibilități pentru intensificarea cola
borării economice prin creșterea a- 
tit a schimburilor, cit și prin coo
perarea in producție, astfel incit in 
următorii ani să ajungem la o du
blare a nivelului schimburilor de 
astăzi.

Cit despre influenta calamităților 
și greutăților care au fost create de 
acestea, trebuie să spun că ele nu 
se vor reflecta in nici un fel asupra 
schimburilor economice internațio
nale ale României, dimpotrivă, a- 
vem in vedere și am stabilit deja 
un șir de măsuri pentru intensifica
rea activității de colaborare 
națională.

Problema care se pune
.omânia este de a asigura o 

,iere a schimburilor economice 
următoarele luni : și in ce ne pri
vește vom face totul pentru a asi
gura ca acestea să se desfășoare in 
condițiile unei balanțe comerciale 
echilibrate, precum și ale unei ba
lanțe de plăți echilibrate.

In cadrul convorbirilor pe care 
le-am avut cu domnul cancelar fe
deral am abordat desigur și această 
problemă. De comun acord am apre
ciat că sint posibilități ca România și 
Austria, organizațiile economice din 
cele două țări să realizeze in comun 
o serie de acțiuni de cooperare eco
nomică, indeosebi cu țările in curs 
de dezvoltare. Fiind vorba de o coo
perare și cu alte țări — desigur, pe 
principii noi. de egalitate, in spiri
tul noii ordini economice — va tre
bui să discutăm și cu statele respec
tive și numai atunci vom putea să 
facem cunoscute obiectivele și do
meniile in care vor avea loc aceste 
cooperări.

ÎNTREBARE' (MALTE OL- 
SCHEWSKI — „Arbeiter Zei- 
tung") : Domnule președinte, 
presa din străinătate, și mă re
fer in primul rind la unele zia
re apărute în Iugoslavia, au 
scris despre o anumită intenție 
a României de a cere să adere 
la blocul țărilor neangajate, al 
țărilor nealiniate, și că, intr-a
devăr, în acest sens s-au făcut 
unii pași. In curind va avea loc 
conferința țărilor neangajate. 
Ce intenție are România să fa
că în această privință, va trimi
te o delegație sau numai un 
observator ?

nealiniate. Deoarece România

Președintele NICOLAE CEAUȘESCU:
România și-a manifestat intr-ade

văr interesul de a participa în cali
tate de observator la lucrările țări
lor 
este membră a Tratatului de la Var
șovia — și pină la desființarea con
comitentă a N.A.T.O. și a Pactului 
de la Varșovia va mai trece puțin

Luni după-amiază au început în 
Capitală lucrările celei de-a IV-a se
siuni a-Comisiei mixte guvernamen
tale româno-austriece de cooperare 
industrială,, economică și tehnică.

In timpul sesiunii se vor examina 
și elabora propuneri menite să ducă 
la intensificarea in continuare a coo
perării economice și schimburilor co
merciale dintre cele două țări pe linia

tv

16.00
16,30
17,05

17.40
18,05

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală.

10,00 Arta pe înțelesul tuturor.
10,20 Film artistic : „Ghici cine 

vine la cină ?“.
14,10—14,30 Misiunea comună Soluz- 

Apollo. Transmisiune directă. 
Teleșcoală.
Curs de limba franceză. 
Campionatele mondiale de 
scrimă.
Scena 
Muzică ușoară.

•• SPORT « SPORT • SPORT • SPORT• SPORT «SPORT • SPORT • SPORT

ÎN CÎTEVA RÎNDURINOI SUCCESE INTERNAȚIONALE AIE SPORTULUI ROMÂNESC
Ecctîerma lencic-Stahl, 

campioană a lumii

intrece-

in prim- 
valoare, 

cu

La campionatele mondiale de scri
mă ce au loc la Budapesta, flore- 
tista noastră Ecaterina Icncic-,Stahl 
a reușit marca performanță de a de
veni campioană a lumii, in 
rile individuale.

Prezentă de mai mulți ani 
planul floretistelor de certă 
Ecaterina Stahl iși încununează 
titlul suprem o prestigioasă activita
te. medalia de aur de la Budapesta 
adăugîndu-se, de fapt, unei alte me
dalii de aur. cucerită cu zece ani in 
urmă (la Rotterdam), la campiona
tele mondiale de tineret. Noua cam
pioană mondială, clubul său (Steaua) 
și antrenorii (in frunte cu antrenorul 
emerit Andrei Vilcea) merită felici
tările iubitorilor de sport din țara 
noastră pentru această strălucită per
formantă.

Atletele s-au calificat 
în finala „Cupei Europei"

• VICTORII Șl NOI RECORDURI 
(LA FEMININ Șl MASCULIN) 

ÎN SEMIFINALELE
DE LA BUDAPESTA Șl TORINO

Reprezentativa feminină de atle
tism a tării noastre și-a cucerit 
dreptul de a evolua in finala „Cupei 
Europei" (16—17 august. Ia Nisa), in 
urma excelentei comportări avute, la

atunci de 
de obser-

BRUNOfederal

noi am
15 ani

desfășu- 
în urmă,

timp — ne limităm pină 
a solicita numai calitatea 
vator. Sigur, între timp, situația in
ternațională va cunoaște noi trans
formări și vom evalua la vremea 
respectivă cum să acționăm în ra
port de schimbările care vor avea 
ioc pe plan mondial.

ÎNTREBARE (ROMULUS CĂ- 
PLESCU — „Scinteia") : Mi-aș 
permite să adresez următoarea 
întrebare tovarășului președinte 
și domnului cancelar federal. 
Se știe că de fiecare dată vizi
tele, contactele la nivel 
româno-austriece au 
contribuții deosebit de 
tante la dezvoltarea 
dintre țările noastre. Am 
să ne spuneți ce aprecieri glo
bale dați actualelor convorbiri, 
ce posibilități deschid ele pen
tru extinderea in continuare a 
colaborării româno-austriece 1

Cancelarul 
KREISKY :

Politica pe care 
rat-o, începută cu 
după incheierea Tratatului de stat cu 
Austria, a fost o politică de norma
lizare a relațiilor.

România a fost printre primele 
țări cu care noi am desfășurat această 
politică. în acest fel. relațiile dintre 
cele două state s-au dezvoltat în mod 
permanent. în ultimii 5 ani schim
burile comerciale au fost dublate. 
Desigur că și in diferite probleme in
ternaționale au existat aprecieri a- 
propiate ale celor două țări.

Cu ocazia acestei vizite a avut loc 
un schimb de păreri foarte util și 
foarte larg. Pe scurt spus, cele două 
țări — România și Austria — se află 
în relații deosebit de prietenești.
Președintele NICOLAE CEAUSESCU:

Aș dori să menționez cu multă sa
tisfacție cursul ascendent al relațiilor 
româno-austriece in ultimii ani. 
M-am referit deja la relațiile econo
mice. tehnico-științifice și culturale 
răspunzind la întrebările anterioare.

Doresc acum să menționez că și in 
problemele internaționale. îndeosebi 
in realizarea securității europene, a 
unei politici de pace și colaborare, 
țările noastre au conlucrat strins. in 
lume, după cum se știe, sint multe 
transformări și ele se 
în viitor. Probabil, in 
noastre, împreună cu 
europene, vor participa 
a conferinței gencral-europene, 
după aceea va trebui să acționăm 
pentru înfăptuirea in viață a înțele
gerilor ce se realizează. Sînt multe 
probleme internaționale, inclusiv pro
bleme economice, in care țările noas
tre au interesul de a colabora in 
luționarea lor.

în cadrul convorbirilor avute 
aceste zile s-a evidențiat dorința 
mună de a intări colaborarea în toate 
domeniile. De aceea apreciez că 
există posibilități tot mai mari pen
tru dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare între popoarele 
noastre. în ce privește România, ea 
este hotărîtă să facă totul în această 
direcție !

înalt 
marcat 
impor- 

relaț iilor 
dori

vor accentua 
curind. țările 
toate statele 

la ultima fază 
iar

so-

în 
co-

celor convenite în cadrul recentelor 
convorbiri româno-austriece la nivel 
înalt.

Lucrările sesiunii sînt conduse de 
copreședinții comisiei, loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini grele, și Josef Staribacher, 
ministrul federal al comerțului, in
dustriei și meșteșugurilor.

(Agerpres)

18,25
18.30

21,45

22,00

20,00
20,45
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Inscripții pe celuloid. 
Tineri interpretl 
populară.
Teleglob : Irak 
1001 de seri . 
Telejurnal. 
Seară de teatru, 
meni al zilelor 
,,Cind trăiești mai 
de Paul Everac. 
Misiunea comună 
polio. Transmisiune 
Bijuterii muzicale.

PROGRAMUL II

de muzică

Ciclul „Oa- 
noastre" : 
adevărat"

Soiuz-A- 
dlrectă.

Film serial : „Emma" 
Tezaur de ctntec românesc, 
în transmisiune directă. 
Dealul Piscului.
Din filmoteca TV i

sfirșitul săptămînii trecute, la Buda
pesta in cadrul semifinalelor compe
tiției. Echipa României — din rin- 
dul căreia s-au remarcat Mariana 
Suman. Natalia Andrei, Virginia Ioan 
(cîștigătoare in probele respective), 
Dorina Cătineanu si Valentina Ciol- 
tan — a totalizat 50 de puncte, ocu- 
pind locul doi in clasamentul final, 
după U.R.S.S. (68 p) și înaintea Un
gariei (46 p). Franței (37 p), Austriei 
(36 p) și Belgiei (34 p).

O comportare frumoasă în semi
finalele aceleiași competiții au avut, 
la Torino, și atleții români. Ilie Flo- 
roiu a fost imbatabil în probele de 
fond (in cursa de 5 000 depășindu-1 
detașat pe binecunoscutul atlet bel
gian Puttemans !). Gheorghe Megelea 
a ciștigat proba de aruncare a su
liței (cu 83.64 m — nou record na
țional). întrecindu-1 pe recordmanul 
mondial, vest-germanul Wolfermann, 
iar Gheorghe Ghipu s-a clasat pri
mul la 1 500 m. Echipa României a 
ocupat finalmente locul al treilea (cu 
65 p), pentru finală califieîndu-se

Actualitatea
Pe velodromul Dinamo din Capi

tală s-a disputat competiția interna
țională de ciclism pentru „Cupa 
Sportul", la startul căreia au fost 
prezenți sportivi din Bulgaria. Po
lonia. Ungaria și România.

în cursa de semifond cu adițiune 
de puncte, victoria a revenit pistar- 
dului român Petre Dolofan (patru

ÎNTREBARE (PETER MAR
TOS — „Die Presse") : Secreta
rul C.A.E.R., în urma sesiunii 
de la Budapesta, a propus crea
rea unui sistem energetic comun 
pentru toate țările.

tntr-o poziție luată de un ziar 
din (ara dumneavoastră, atit in 
legătură cu această propunere, 
cit si in general in ce privește 
activitatea in cadrul C.A.E.R., 
s-a exprimat că actualul stadiu 
al integrării este satisfăcător 
pentru România. Cum vedeți, 
domnule președinte, realizarea 
acestei propuneri de creare a. 
unui sistem energetic pentru 
toate țările C.A.E.R. ?

Președintele NICOLAE CEAUȘESCU:
încă de mulți ani funcționează un 

dispecerat comun al țărilor din 
C.A.E.R. pentru energia electrică. 
Acesta asigură o conectare și o cola
borare a sistemelor energetice națio
nale.

In ce privește alte forme de cola
borare in domeniul energiei sau în 
alte domenii, acestea vor fi realizate 
pornind de Ia principiile care stau 
la baza colaborării in C.A.E.R. ; și 
anume, ca această colaborare să 
contribuie la dezvoltarea puternică a 
fiecărei economii naționale, să nu a- 
fecteze planul national unic și atri
butele guvernelor și partidelor care 
au răspunderea în fața popoarelor 
respective. Pornind de la ‘aceste prin
cipii, care sînt adoptate in comun de 
țările socialiste, vom acționa pentru 
extinderea cooperării în toate dome
niile. Considerăm că pe această cale 
se vor putea realiza in mai bune 
condiții obiectivele de dezvoltare 
economico-socială a fiecărui stat, 
creșterea bunăstării popoarelor res
pective și ca rezultat intărirea fiecă
rei țări socialiste și a socialismului 
în general, ceea ce va permite o co
laborare mai largă și cu alte state ale 
lumii, fără deosebire de orinduire 
socială, cu influente pozitive și asu
pra vieții 
a

economice internaționale, 
păcii și cooperării în lume.

ÎNTREBARE : (CRINA SÎR- 
BU — „România liberă") : Ță
rile noastre acordă o deosebită 
importanță istaurării unui sis
tem de securitate și cooperare 
in Europa. Cum apreciați. dom
nule cancelar, desfășurarea ce
lei de-a doua etape de la Gene
va și perspectiva reuniunii de la 
Helsinki ?

Cancelarul federal BRUNO 
KREISKY :

Am impresia că la ora actuală s-ar 
putea termina lucrările celei de-a 
doua faze, astfel incit cea de-a treia 
fază să aibă loc totuși pină la sfirși
tul lunii iulie. Trebuie însă să ne 
clarificăm asupra unui lucru. Pre
misele pentru întîlnirea la nivel inalt 
se creează in această perioadă — a 
doua fază a conferinței. Am impre
sia că abia după ce se va termina 
și cea de-a treia fază a acestei con
ferințe va trebui desfășurată o acti
vitate deosebit de intensă pentru ca 
in timp de un an. un an și jumătate 
să putem constata rezultate pozitive 
și concrete pe calea destinderii, pe 
calea înțelegerii.

VIZITA PE
Cancelarul federal al Republicii 

Austria, Bruno Kreisky, împreună 
cu soția, doamna Vera Kreisky, și 
persoanele oficiale care îl însoțesc 
au făcut duminică seara o scurtă vi
zită prin unele stațiuni de pe litoral.

Făcînd un popas in stațiunile Sa
turn și Olimp, oaspeții au avut posi
bilitatea să admire, de pe terasele 
hotelurilor „Hora“ și „Amfiteatru", 
panorama lncintătoare a cadrului 

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Părăsind România, îmi aduc aminte cu plăcere de primirea cordială si 
prietenească rezervată însoțitorilor mei și mie. Convorbirile avute, care s-au 
desfășurat in spiritul înțelegerii reciproce și din acest motiv au fost fruc
tuoase, vor contribui substantial la consolidarea în continuare a prieteniei, 
la extinderea relațiilor economice. Odată cu mulțumirile mele 
primire ospitalieră, vă exprim cele mai bune urări pentru 
neavoastră personală și pentru un viitor fericit al poporului

Dr. BRUNO
Cancelar federal 

al Republicii Austria

formațiile R. F. Germania (101 p) 
Italiei (83 p).

Și

Jucătoarele de tenis, 
în turneul final 

al „Cupei Annie Soisbault"
Turneul zonal (grupa D) al „Cupei 

Annie Soisbault" — desfășurat in Ca
pitală și reunind echipele feminine 
de tineret ale României, Australiei, 
Belgiei și Olandei — a fost ciștigat 
de sportivele noastre. După ce in 

Olanda cu 3—0. 
intilnit in finala

Australiei, pe 
același scor. în

prima zi a întrecut 
echipa României a 
grupei selecționata 
care a invins-o cu
intilnirea pentru locurile 3 și 4, Bel
gia — Olanda : 2—1.

în urma acestui frumos succes, ti
nerele noastre jucătoare de tenis 
s-au calificat pentru turneul final al 
competiției.' programat pentru sfirși
tul acestei sftptâmini in localitatea 
franceză Le Touquet.

la ciclism
ture avans: și 23 de puncte), secon
dat de polonezul Faltyn. Proba de 
viteză a fost ciștigată de sportivul 
român Anton Neagoe. cronometrat 
pe ultimii 200 m in U'‘9/10. în cursa 
italiană, prima s-a clasat echipa Po
loniei (2'14i"9/10). urmată de forma
ția României (2'15”6/10).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, dumi
nică dimineața, în stațiunea Neptun, 
pe Gunter Schmidt, șeful Secției de

Semnarea unor importante acorduri
româno-austrieceA.

stimă și respect reci-

rodnice pe care le-ați 
cancelar federal, cu 

ac- 
pentru extinderea 

de colaborare priete- 
și

Primul ministru, tovarășul Manea 
Mănescu. și cancelarul federal al Re
publicii Austria, dr. Bruno Kreisky, 
au semnat, luni dimineața. Acordul 
de colaborare economică și cooperare 
industrială și tehnică pe termen lung 
și Acordul privind transporturile ae
riene civile.

în cadrul aceleiași ceremonii. Ion 
Pătan. viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționa
le. și Josef Staribacher. ministrul fe
deral al comerțului, industriei și 
meșteșugurilor, au semnat Acordul 
privind recunoașterea certificatelor 
ca.re să ateste originea și confecționa
rea manuală a mărfurilor in scopul 
importurilor în scutire sau cu redu
cerea taxelor vamale in Austria.

Semnarea acestor documente — a 
spus primul ministru al guvernului 
român — este un prilej de a expri
ma .satisfacția pentru rezultatele 
bune cu care se încheie vizita dum
neavoastră. pentru dezvoltarea cu 
succes a relațiilor româno-austriece. 
întemeiate pe
proc.

Convorbirile 
avut, domnule 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
tiunile convenite 
raporturilor 
nesscă. de cooperare economică 
tehnico-științifică vor marca un mo
ment nou in istoria relațiilor fecunde 
dintre România și Austria.

Permiteti-mi. domnule cancelar 
federal, să exprim convingerea că 
obiectivele înscrise in documentele 
pe care le-am semnat vor fi transpu
se integral in viată, contribuind ast
fel la intensificarea relațiilor de prie
tenie dintre popoarele și tarile noas
tre.

Discuțiile pe care le-am purtat — 
a spus cancelarul federal al Austriei 
— au fost de mare folos ; ele vor 
fi continuate in cadrul comisiei mix
te. ale cărei lucrări incep acum. Cel 
mai important lucru este ca aceste 
negocieri să realizeze in mod con
cret. in spiritul discuțiilor pc care 
le-am purtat, al relațiilor prietenești 
româno-austriece. posibilitatea de a 
intensifica mai departe aceste rapor
turi intr-o atmosferă pe care noi. 
împreună, o dorim relațiilor dintre 
cele două țări, fără deosebire de re
gim politic. Noi credem, deci, că o- 
ferim prin aceasta un excmolu foar
te impresionant, demonstrind că exis
tă posibilitatea de a dezvolta intr-o 
măsură mult mai mare colaborarea 
economică și conlucrarea in diferite 
probleme internaționale de mare im
portanță. Toate acestea caracterizea
ză dorința noastră de a menține pa-

LITORAL
natural, originalitatea construcțiilor 
și arhitectura variată a edificiilor de 
pe litoral, care găzduiesc anual a- 
proximativ 2 000 000 de turiști ro
mâni și străini.

★
Președintele Consiliului Popular al 

județului Constanta, Vasile Vilcu, a 
oferit duminică un dineu in onoarea 
cancelarului federal al Austriei și a 
soției sale.

pentru această 
fericirea dum- 
român.

KREISKY

La Ploiești au avut loc, în 
meciurile amicale de handbal 
nia — Bulgaria (feminin) și 
nia — Ungaria (masculin). în 
le partide victoria a revenit for
mațiilor noastre : cu 24—14 și. res
pectiv, 21—13. Astăzi, de asemenea, 
în cuplaj, se dispută, la Bacău, parti
dele revanșă.

cuplaj, 
Româ- 
Româ- 
ambe-

la Constanta, în cadrul tur-Ieri
neului internațional de rugbi, echipa 
Farul, ................ ..
chipa
români au terminat învingători 
scorul de 28—7 (15—4).

campioana țării, a intilnit e- 
galeză Bonymaen. Rugbiștii 

cu

Competiția internațională de box 
pentru tineret „Turneul Prietenia" 
a luat sfirșit la Halle (R.D.G.). Din
tre pugiliștii români, cel mai bine s-a 
comportat Dumitru Cipere, clasat pe 
primul loc la categoria semimuscă, 
după ce l-a întrecut in finală pe 
Hentschel (R.D. Germană).

Ciclistul francez Bernard Thevenet 
iși consolidează poziția de lider in 
„Turul Franței". în mare formă, 
Thevenet a ciștigat luni și etapa a 
16-a (Pra Loup — Serie Chevalier. 106 
km). El a sosit cu un avans de 2'20" 
față de belgianul Eddy Merckx, 
clasamentul general. Thevenet 
acum un avantaj de 3'20” asupra 
Eddy Merckx.

tn 
are 
lui

în

în

Clubul sportiv școlar anunță că 
cadrul Centrului de inițiere in sport 
pe care ii organizează la Stadionul 
tineretului, in timpul vacanței de 
vară a elevilor, vor avea loc 
zilele dc joi ia ora 9 concursuri de 
preșelecție la următoarele ramuri de 
sport olimpice : atletism, gimnastică; 
handbal fete, scrimă, sărituri in 
apă, polo, canotaj, caiac-canoe. 

politică externă de la Radiotelevizi- 
unea austriacă.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu fil
mat pentru Radioteleviziunea aus
triacă.

cea. Acestor obiective le-au servit 
și discuțiile purtate sîmbătă dupâ-a- 
miază in mod foarte detaliat și foarte 
sincer : pentru aceasta, domnule 
prim-ministru. vă rog foarte mult să 
transmiteți mulțumirile mele 
duroase președintelui 
Ceaușescu.

La solemnitatea semnării 
montelor româno-austriece 
parte George Macovescu. 
afacerilor externe, loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini grele. Florea Dumitrescu, mi- 

Ani- 
Vie-

căl-
Nicolae

docu- 
au luat 

ministrul

nistrul finanțelor, Dumitru 
noiu. ambasadorul României la 
na. alte persoane oficiale.

Au luat. de asemenea, parte 
sonalitățile oficiale care l-au insoțit 
pe cancelarul Republicii Austria, dr. 
Bruno Kreisky. in vizita in România, 
precum și dr. Werner Sautter, am
basadorul Austriei la București.

per-

(Agcrpres)

COMUNICAT COMUN
privind vizita oficială în Republica Socialistă România

caritceîarulu! federal al Republicii Austria, dr. Bruno Kreiskya
La invitația primului ministru al 

Guvernului Republicii Socialiste 
România. Manea Mănescu. cancela
rul federal al Republicii Austria, dr. 
Bruno Kreisky, a făcut o vizită ofi
cială in Republica Socialistă Româ
nia in perioada 10—14 iulie 1975.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. a pri
mit și a avut convorbiri oficiale cu 
cancelarul federal al Republicii 
Austria, dr. Bruno Kreisky, la care 
a luat parte primul ministru al gu
vernului român. Manea Mănescu.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă cordială, 
prietenească, a avut loc un larg 
schimb de păreri referitor la dezvol
tarea cooperării româno-austriece și 
asupra unor probleme internaționale 
de interes comun.

La convorbirile oficiale au luat 
parte, de asemenea :

Din partea română : Ion Pătan, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și co
operării economice internaționale ; 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele ; Va
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe ; Constantin Stan- 
ciu, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale ; Cornel Hidoș, ad
junct al ministrului muncii ; Dumi
tru Aninoiu, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România in Austria ; Iuliu 
Dobroiu, director a.i. in Ministerul 
Afacerilor Externe.

Din partea austriacă : dr. Josef 
Staribacher, ministrul federal al co
merțului, industriei și meșteșuguri
lor ; dr. Werner Sautter, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Austria in România ; ing. 
Wilhelm Hrdlitschka, președintele 
Camerei de Muncă ; Gustav Zeillin- 
ger, deputat în Consiliul Național, 
vicepreședinte al Partidului Liberal ; 
dr. Arthur Mussil, deputat în Consi
liul Național, secretar general al 
Camerei Federale de Comerț ; dr. 
Otto Gatscha, șeful Secției a IV-a 
— întreprinderi etatizate, de la Can
celaria federală ; dr. Ludwig Stei
ner, ambasador, secretar general ad
junct și șeful Direcției Politice din 
Ministerul Federal al Afacerilor Ex
terne; Otto Libal, deputat în Consiliul 
Național, președintele Grupului parla
mentar de prietenie Austria-Roma
nia ; dr. ing. Franz Geist, director 
general, președintele Consiliului So
cietății Anonime Austriece de Admi
nistrație Industrială ; dr. Maximilian 
Fălbl, . consilier ministerial, șef de 
secție in Ministerul Federal pentru 
Comerț, Industrie și Meșteșuguri ; 
I-Ians Nighisch, locțiitorul șefului Di
recției prezidiale și de protocol din 
Cancelaria federală, Wolfgang Mayer, 
secretar al cancelarului federal.

Părțile s-au informat reciproc asu
pra evoluției economice și sociale a 
țărilor lor și au făcut un amplu 
schimb de păreri cu privire la sta
diul actual al relațiilor româno-aus
triece.

Ele au constatat cu satisfacție câ 
relațiile dintre cele două țări — ba
zate pe prietenie și colaborare re
ciprocă — au cunoscut o dezvoltare 
continuă in 
după vizita 
președintelui
Jonas, in 1969, și a președintelui Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, in Austria, in 1970.

Au fost apreciate deosebit de po
zitiv progresele înregistrate in dome
niul economic pe baza acordurilor și 
Înțelegerilor încheiate, ca și activi
tatea desfășurată de Comisia mixtă 
guvernamentală. Schimburile comer
ciale dintre cele două țări au cu
noscut o creștere substanțială în ul
timii ani. S-au înregistrat, de ase
menea, progrese importante in dome
niul cooperării tehnico-industriale. 
Părțile și-au exprimat satisfacția in 
legătură cu semnarea unui acord pri
vind constituirea Societății mixte ro
mâno-austriece de producție și co
mercializare a lanțurilor industriale, 
pentru finalizarea unor acțiuni do 
cooperare in sectoarele construcțiilor 
de mașini, industriei chimice și in 
alte domenii.

în dorința de a adinei și a dezvolta 
colaborarea economică, cele două 
părți au convenit să se acorde, de 
către Comisia mixtă româno-austria- 
că, o atenție sporită cooperării, pe 
baze reciproc avantajoase, in produc
ție ca și in domeniul tehnico-știin- 
tific.

Părțile au convenit, de asemenea, 
să intensifice colaborarea pe terțe 
piețe prin livrări de echipamente, a- 
sisțență tehnică și know-how. ca și 
pentru proiecte in domeniile chimiei, 
petrochimiei, energeticii, precum și 
pentru punerea in valoare a unor ză
căminte de minereuri feroase și 
neferoase, cărbuni cocsificabili etc.

ultimii ani. indeosebi 
oficială in România a 
Austriei, dr. Franz

Referindu-se la convorbirile pur
tate cu președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
cancelarul federal al Austriei. Bruno 
Kreisky, a declarat, în cadrul unei 
conferințe de presă organizate luni 
la amiază, la București. înainte de 
plecarea sa în patrie, că ele „au fost 
foarte prețioase, foarte importante, 
foarte interesante".

Evocind istoria raporturilor româ
no-austriece, cancelarul federal a 
subliniat că România a fost printre 
primele state cu care Austria și-a 
normalizat relațiile, relevînd totoda
tă că cele două țări conlucrează cu 
succes in cadrul unor organisme in
ternaționale și mai ales în cadrul 
O.N.U. „Istoria relațiilor noastre este 
fără îndoială o istorie deosebită" — 
a spus cancelarul Bruno Kreisky. 
„Cred că tocmai de aceea și întîlni- 
rile noastre au fost atit de cordiale".

Abordind problema intensificării 
relațiilor de cooperare economică și 
dezvoltării schimburilor comerciale 
bilaterale asupra cărora s-a convenit 
în cadrul convorbirilor la nivel înalt 
româno-austriece. cancelarul Bruno 
Kreisky a arătat că sesiunea Comi
siei mixte guvernamentale de coo
perare industrială, economică și teh
nică. care iși începe lucrările în 
cursul zilei de luni, va identifica mo
dalitățile concrete de realizare a 
obiectivelor stabilite. „Austria este 
interesată in realizarea in comun a 
unor obiective economice : o serie de 
firme austriece sint. la rindul lor, 
interesate să participe la realizarea 
unor asemenea unități".

După ce a relevat cu satisfacție

convenit, de asemenea, elabo- 
unui acord comercial pe ter- 

lung.
acord privind evitarea dublei

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Manea 
Mănescu, și cancelarul federal al Re
publicii Austria, dr. Bruno Kreisky, 
au semnat un acord de colaborare 
economică și cooperare tehnică și in
dustrială pe termen lung și un acord 
privind transporturile aeriene.

Viceprim-ministrul și ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Ion Pățan, și 
ministrul federal al comerțului, in
dustriei și meșteșugurilor din Aus
tria, dr. .Josef Staribacher, au semnat 
un acord privind recunoașterea certi
ficatelor care să ateste originea și 
confecționarea manuală a mărfurilor 
în scopul importurilor in scutire sau 
cu reducerea de taxe vamale in Aus
tria.

S-a 
rarea 
men

Un 
impozitări pe venituri și avere este 
in stadiu avansat de negociere și va 
putea fi semnat in viitorul apropiat.

S-a luat cunoștință cu satisfac
ție de tratativele purtate pină acum 
in legătură cu incheierea mai multor 
acorduri și s-a convenit ca organele 
competente ale celor 
intensifice eforturile 
rea lor.

Cele două părți 
dorința de a începe 
gătură cu incheierea unui acord de 
promovare reciprocă și garantare a 
investițiilor.

în vederea promovării colaborării 
pe tărimul științei și cercetării s-a 
convenit ca cele două țări să reali
zeze in comun programe de cercetare 
pe obiective concrete de interes reci
proc și să înceapă tratativele cu pri
vire la realizarea de acorduri cores
punzătoare intre România și Austria. 
Se are in vedere, astfel, incheierea 
unui acord de cooperare in domeniul 
fizicii nucleare și aplicațiilor acesteia 
între Centrul austriac de cercetări 
nucleare Seibersdorf și Comitetul de 
Stat pentru Energia Nucleară.

Părțile au constatat cu satisfacție 
că prevederile acordului privind co
laborarea culturală se realizează in 
practică cu succes și că relațiile din
tre cele două țări pe acest tărim, ca 
și în domeniul invățămintului se dez
voltă pozitiv.

S-a discutat posibilitatea intensifi
cării schimburilor dintre instituțiile 
de radioteleviziune, organele de pre
să și editurile din cele două țări și 
s-a examinat problema încheierii u- 
nor înțelegeri in acest sens.

Părțile și-au exprimat intenția să 
intensifice contactele în domeniul 
culturii, științei, educației, sportului 
și turismului în interesul cunoașterii 
reciproce a celor două popoare și să 
acorde atenție corespunzătoare pro
blemelor din domeniul

Părțile au procedat, 
la un larg schimb de 
principalelor probleme 
și au constatat cu satisfacție concor
danța punctelor lor de vedere asupra 
unui mare număr de probleme.

Partea română și partea austriacă 
au exprimat satisfacția in legătură 
cu importantele mutații din ultimii 
ani în favoarea păcii și destinderii 
internaționale și au afirmat hotări- 
rea ca și în viitor ele să acționeze 
pentru dezvoltarea colaborării fruc
tuoase intre toate statele Europei, in
diferent de sistemele lor sociale și e- 
conomice.

A fost exprimată părerea comună 
că procesul destinderii internaționa
le poate fi continuat numai dacă toa
te statele — indiferent de mărimea 
lor — depun eforturi pentru ca acest 
proces să devină in sfirșit durabil și 
ireversibil.

Părțile și-au exprimat convingerea 
că relațiile dintre state, bazate pe 
respectarea strictă a independentei și 
suveranității naționale, egalității in 
drepturi, avantajului reciproc, nea
mestecului in treburile interne, ne- 
recurgerii Ia forță sau la amenința
rea cu forța reprezintă o premisă 
esențială pentru asigurarea unei păci 
trainice în Europa Și în lume.

în convorbiri s-a acordat o atenție 
deosebită Conferinței de securitate și 
cooperare în Europa. Ambele părți 
speră că se va reuși să se țină cea 
de-a treia fază a conferinței, la cel 
mai inalt nivel, in viitorul cel 
apropiat.

Ele și-au manifestat voința să 
totul pentru ca lucrările celei 
doua faze a conferinței să fie în
cheiate la timp și cu succes.

Cele două părți sint convinse că 
aplicarea in practică a conținutului 
documentelor adoptate de conferință 
va influenta favorabil securitatea in 
Europa și in lume și va servi la îm
bunătățirea durabilă a relațiilor din
tre statele particioante.

în acest sens sint necesare in vii
tor eforturi neobosite, ca obiectivele 

două părți să-și 
pentru finaliza-
și-au exprimat 
negocieri in le-

umanitar.
de asemenea, 
păreri asupra 
internaționale

mai

facă 
de-a

cursul continuu ascendent al rela
țiilor româno-austriece, cancelarul 
federal a evidențiat poziția adoptată 
de România in legătură cu rezolvarea 
unor importante probleme interna
ționale actuale, cum ar fi conflictul 
din Orientul Apropiat, și a subliniat 
faptul că țările mici și’ mijlocii pot 
să joace un rol mai important in so
luționarea multor probleme ale vieții 
internaționale contemporane.

în legătură cu problema Orientu
lui Apropiat. cancelarul Bruno 
Kreisky a apreciat că de la intilnirea 
care a avut loc la Salzburg intre 
președinții Statelor Unite ale Ame
rică și Republicii Arabe Egipt a in
tervenit o anumită schimbare. „Eu 
cred că există o șansă reală pentru 
a începe dialogul" — â spus cancela
rul federal, subliniind necesitatea de 
a se întreprinde măsuri concrete in 
această direcție.

Cu privire la problema securității 
europene, cancelarul federal a! Aus
triei a subliniat că atunci cind „va 
avea loc conferința la nivel inalt, va 
veni foarte repede și ora adevăru
lui. Trebuie să ajungem la soluții noi 
și concrete, să trecem la fapte. Și 
țările mici și mijlocii sint interesate 
in rezultate concrete, concrete in cea 
mai mare măsură".

în incheierea conferinței de presă, 
la care au participat ziariști români 
și austrieci, corespondenți ai preSei 
străine acreditați la București, can
celarul federal al Austriei. Bruno 
Kreisky. a exprimat mulțumiri pentru 
cordialitatea primirii de care s-a 
bucurat in țara noastră.

Cipru, 
pot 

mod fructuos tratativele 
două comunități de pe 
vor fi reluate in curind
fost de acord că destin

să 
In

di- 
ge-
de- 
pu-

Conferinței de securitate și cooperare 
in Europa să fie transpuse in fapte 
și astfel să fie continuat protesul de 
destindere promovat in mod eficient 
de conferință.

S-a evidențiat, de asemenea, cola
borarea excelentă dintre delegațiile 
română și austriacă la tratativele de 
la Geneva.

Părțile au fost de părere că. in ca
drul realizării securității europene, 
este, de asemenea, util să fie promo
vată cu toată hotărîrea colaborarea 
și înțelegerea dintre statele balcani
ce. mentinind in acest fel pacea în 
această regiune a Europei. |

In legătură cu situația din Orientul 
Mijlociu, ambele părți au subliniat 
câ o pace justă și durabilă in aceas
tă zonă poate fi realizată pe baza 
rezoluțiilor 242 și 338 ale Consiliului 
de Securitate al Organizației Națiu
nilor Unite. Prin aceasta ar fi asigu
rate securitatea și recunoașterea 
drepturilor legitime ale tuturor sta
telor și tuturor popoarelor din a- 
ceastă regiune.

în continuare, ele au subliniat im
portanța intensificării activității poli- 
tico-diplomatice menite să favorizeze 
soluționarea pașnică a tuturor aspec
telor problematicii Orientului Apro
piat și a convocării cit mai curind 
posibil a Conferinței de pace de la 
Geneva.

în legătură cu situația politică din 
Cipru, părțile s-au pronunțat pentru 
o soluționare pe baza respectării su
veranității, independentei și integri
tății teritoriale a Reoublicii r' 
La rezolvarea acestui conflict 
contribui in 
dintre cele 
insulă, care 
la Viena.

Părțile au 
derea pe tărimul politic trebuie 
fie însoțită de măsuri concrete 
domeniul militar. Partea română și 
partea austriacă s-au pronunțat pen
tru intensificarea eforturilor in 
rectia realizării unei dezarmări 
nerale. pentru o convocare rapidă a 
unei conferințe internaționale de 
zarmare cu participarea tuturor 
terilor nucleare, ca și pentru o redu
cere pe plan mondial a cheltuielilor 
în scopuri militare. în legătură cu 
aceasta, ambele părți au subliniat că 
o importantă deosebită revine redu
cerii potențialului nuclear.

Părțile și-au exprimat convingerea 
că folosirea în scopuri pașnice a u- 
riașelor resurse materiale și umane, 
angajate astăzi in cursa înarmărilor, 
ar contribui substantial la îmbună
tățirea condițiilor materiale și socia
le de trai ale omenirii și. prin aceas
ta. ar contribui la îmbunătățirea cli
matului internațional general.

Cele două părți au constatat că 
reducerea decalajului crescînd dintre 
țările dezvoltate și cele in curs de 
dezvoltare constituie unul dintre 
scopurile primordiale ale lumii con
temporane și că trebuie luate măsuri 
urgente pentru asigurarea progresu
lui economic al tarilor lumii a treia.

Părțile au fost de părere că rezol
varea problemelor complexe econo
mice și politice, cu care se con
fruntă azi omenirea, reclamă colabo
rarea tuturor statelor, pe bază de 
deplină egalitate, un rol deosebit re
venind țărilor mici și mijlocii, țări
lor in curs de dezvoltare și statelor 
nealiniate.

Republica Socialistă România 
Republica Austria 
hotărirea lor de 
toate forțele la 
lui Organizației 1 .
la creșterea eficacității ei in regle
mentarea problemelor și în menți
nerea păcii internaționale. S-a con
statat cu satisfacție că delegațiile 
României și Austriei la Organizația 
Națiunilor Unite, ca și in cadrul al
tor organisme internaționale, cola
borează deosebit de strins și fruc
tuos și s-a exprimat dorința ca 
această colaborare să se realizeze și 
in viitor.

Părțile au apreciat convorbirile 
purtate cu prilejul vizitei cancelaru
lui federal al Austriei, dr. Bruno 
Kreisky. in Republica Socialistă 
România, care s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă, ca o contribuție impor
tantă la dezvoltarea pe mai departe 
a relațiilor româno-austriece. Ele 
au subliniat importanța continuării 
acestor contacte la toate nivelurile, 
a schimbului de păreri intre repre
zentanții României și Austriei, in 
interesul colaborării dintre cele două 
popoare, pentru menținerea păcii și 
securității in Europa.

Cancelarul federal dr. 
Kreisky a transmis primului ......._
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România. Manea Mănescu. in
vitația de a face o vizită oficială in 
Austria. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere. Data exactă a vizitei va fi 
stabilită pe cale diplomatică.

»i
i și-au exprimat 

a contribui cu 
întărirea rolu- 

Națiunilor Unite,

Bruno 
minis-
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Șl COOPERARE ÎN EUROPA unei nos
economsce

azi în țara noastră înțelegere privind reuniunea șefilor de stat și guvern
Ea 30 iulie la Helsinki

Astăzi sosește în Capitală Alteța 
Sa regală Hassan Ibn Talal. prințul 
moștenitor al Regatului Hașemit al 
Iordaniei, care, la invitația vicepre
ședintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România. Emil 
Bobu, va face o vizită oficială în ta
ra noastră.

înaltul oaspete s-a născut la 
martie 1948. la Amman. Din 
1965 studiază la Universitatea Ox
ford științele politice și istoria, ob- 
ținînd, în 1969. titlul de doctor. La 1 
aprilie 1965 este numit prinț moște
nitor prin Decret regal și printr-un 
act al Parlamentului.

în ultimii ani a desfășurat o sus
ținută activitate în exercitarea atri
buțiilor sale oficiale, a însoțit pe re
gele Hussein al Iordaniei în misiuni 
oficiale în numeroase țări, a partici
pat la lucrările primelor conferințe 
arabe la nivel înalt. Pe perioada ab
senței din țară a regelui Hussein, a 
îndeplinit funcția de regent.

Este autorul lucrării „Problema 
palestineană".

Vizita distinsului oaspete în țara 
noastră are loc într-un moment în 
care relațiile româno-iordaniene cu
nosc o dezvoltare ascendentă. în fo
losul ambelor popoare, al cauzei coo
perării și păcii in întreaga lume. 
Momente de referință, de o excep
țională însemnătate, în evoluția a- 
cestor relații, care au deschis noi 
perspective colaborării și prieteniei 
dintre cele două țări, constituie vi
zita președintelui Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, în

aprilie 1975 în Iordania, și vizita re
gelui Hussein în România, în ianua
rie 1974, înțelegerile și documentele 
semnate cu aceste prilejuri.

Opinia publică din țara noastră, 
care salută cu interes și satisfacție 
dezvoltarea pozitivă a relațiilor ro- 
mâno-iordaniene. adresează prințu
lui Hassan Ibn Talal tradiționala 
urare de bun venit în Republica So
cialistă România.

® Egiptul se pronunță pentru reluarea lucrărilor Conte 
riniei de la Geneva ® Reuniunea guvernului israelian

CAIRO 14 (Agerpres). — Egiptul 
se pronunță pentru reluarea lucrări
lor Conferinței de la Geneva pentru 
pace în Orientul Apropiat — scrie, 
în numărul său din 14 iulie, cotidia
nul „Al Ahram", citat de agenția 
United Press International. Referin- 
du-se la știrile difuzate în legătură 
cu o eventuală posibilitate de a se 
realiza un acord interimar, care să 
fie urmat de o retragere parțială din 
zona Sinai, „AI Ahram" arată că 
„cercurile responsabile egiptene de
clară că Egiptul preferă să meargă 
la Geneva pentru a discuta problema 
Orientului Apropiat în ansamblu, în 
cadrul conferinței".

sare alte reuniuni ale guvernului, noi 
clarificări și schimburi de vederi cu 
Washingtonul, înainte de a se lua o 
decizie" — relatează France Presse, 
menționînd aceleași surse israeliene.

TEL AVIV 14 (Agerpres). Mai 
multe rachete au fost lansate asupra 
localităților israeliene Roh Hanikra 
și Nahariah, situate pe coasta Me- 
diteranei și asupra localității Mal- 
kieh — a anunțat un purtător de cu- 
vint militar de la Tel Aviv.

TEL AVIV 14 (Agerpres). — Reîn
tors la Tel Aviv după vizita oficială 
întreprinsă la Bonn, primul ministru 
Yitzhak Rabin a prezentat un raport 
în fața cabinetului israelian în legă
tură cu convorbirile pe care le-a 
avut cu oficialitățile vest-germane și 
cu secretarul de stat american, pe 
care l-a întilnit, sîmbătă, în capitala 
R.F.G.

Agenția France Presse. citind surse 
autorizate israeliene, arată că. deși a 
durat timp de cinci ore, reuniunea 
guvernului israelian de duminică nu a 
făcut un bilanț definitiv al perspec
tivelor de reglementare a situației 
din Orientul Apropiat. „Vor fi nece-

BEIRUT 14 (Agerpres). în legătură 
cu tirurile de rachete asupra locali
tăților amintite, un comunicat al Co
mandamentului militar palestinean, 
difuzat de agenția W.A.F.A., arată că 
„instalațiilor inamice le-au fost pro
vocate pierderi", subliniind că acțiu
nea a fost efectuată de'unități ale 
rezistentei palestinene care acționea
ză în interiorul teritoriilor ocupate.

BEIRUT 14 (Agerpres). — în urma 
raidurilor aviației israeliene efec
tuate în cursul zilei de duminică a- 
supra taberei de refugiați palesti- 
neni din apropiere de orașul Saida, 
din sudul Libanului, patru persoane 
au fost omorite, 26 rănite și aproa
pe 300 de case distruse — anunță 
agenția palestineană de știri — 
W.A.F.A.

Dinamica economiei poloneze
VARȘOVIA 14. — Corespondentul 

Agerpres transmite : Micul anuar 
statistic, publicat de Comisia de stat 
a planificării, cuprinde o serie de date 
privind dezvoltarea Poloniei pe anul 
1974.

în economia socialistă au fost an
gajate 
400 000 
totalul 
lucrat 
strucții, 9,1 — în transporturi și co
municații, 9,9 — în comerț.

Venitul național a crescut în pe
rioada respectivă cu 10 la sută. în 
comparație cu anul precedent, iar

11,4 milioane de persoane, cu 
mai mult decît in 1973. Din 
lucrătorilor, 40,4 la sută au 

în industrie, 11,6 — în con-

față de 1970, cu 46 la sută. Industriei 
i-a revenit 51,3 la sută din valoarea 
totală a venitului național.

Valoarea producției globale indus
triale s-a ridicat la 1 598.9 miliarde 
zloți, industriei energetice și con
structoare de mașini revenindu-i 29,5 
la sută, industriei alimentare — 16,8 
la sută, industriei ușoare — 12.7 la 
sută. Valoarea globală a producției 
agrare s-a ridicat, la preturile cu
rente. la 466 miliarde zloți.

în 1974 au fost construite 247 900 
apartamente, cele mai multe (117 800) 
fiind date în folosință în voievodatul 
Katowice.

GENEVA 14 — Corespondentul
nostru transmite : La capătul unor 
dezbateri care durează, practic, fă
ră întrerupere de la începutul săptă- 
minii trecute, reprezentanții celor 35 
de state participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare in 
Europa au convenit ca reuniunea șe
filor de stat și guvern, menită să 
consacre la nivelul cel mai înalt do
cumentele elaborate asupra securită
ții și cooperării pe continent, să în
ceapă la 30 iulie, la Helsinki. Hotă
rîrea adoptată în acest sens este con
diționată de soluționarea tuturor 
problemelor care au mai rămas pe 
agenda de lucru a fazei a doua a 
conferinței, pînă la 15 iulie, cînd ar 
urma ca data stabilită să fie confir
mată definitiv.

Progresele realizate în zilele șl 
orele imediat premergătoare luării a- 
cestei hotărîri îndreptățesc convin
gerea delegaților și observatorilor la 
conferință că data convenită va pu
tea fi definitivată în termenul sta
bilit. Astfel, în cadrul negocierilor 
a fost înregistrat în totalitatea sa 
documentul privind urmările institu
ționale, care prevede continuarea 
procesului multilateral inițiat de 
conferință, prin reuniuni ale statelor 
participante, prima din ele. la ni
velul reprezentanților miniștrilor de 
externe ai țărilor respective, fiind 
fixată pentru anul 1977.

Toate reuniunile prevăzute să aibă 
loc în cadrul urmărilor instituționale 
ale conferinței vor fi organizate 
își vor desfășura lucrările 
regulilor de procedură ale 
conferințe care, între altele, prevăd 
că ele se țin în afara alianțelor mi
litare, pe baza regulei consensului, 
rotației la conducerea 
participării tuturor la toate 
de negocieri etc.

Luarea hotăririi privind 
datei celei de-a treia faze 
posibilă datorită faptului că 
panții au soluționat unele probleme 
legate de definitivarea documentului 
asupra principiilor care trebuie să 
guverneze relațiile dintre state, a do
cumentului privind cooperarea dintre 
țările participante la conferință și 
țările neparticipante riverane Me- 
diteranei. Un rol important în re
zolvarea acestei probleme ce mai 
bloca încă lucrările a revenit 
României, care, prin acțiuni prompte, 
a reușit să asigure acordul tuturor 
asupra unei propuneri elaborate îm
preună cu alte țări, propunere ce dă 
satisfacție tuturor părților interesate, 
în acest sens, acordul realizat pre
vede amplificarea contactelor și a 
dialogului inițiat de conferință cu ță
rile neparticipante din zona 
teranei. în scopul de a contribui 
pacea în această regiune, 
cerea forțelor armate, la 
securității, la diminuarea 
și extinderea colaborării 
zonă.

Și

Rămîn încă de definitivat condi
țiile in care vor fi notificate mane
vrele militare pentru ca această mă
sură să-și atingă scopul propus — de 
creștere a încrederii și întărire a 
stabilității in Europa. Mai sînt, de 
asemenea, în suspensie și fac obiec
tul unor negocieri intense programul 
de desfășurare a celei de-a treia faze, 
precum și structura documentelor 
elaborate la conferință pe baza înțe
legerii că textele respective vor face 
obiectul unui act final coerent, ce va 
purta semnătura șefilor de stat 
guvern ai statelor participante.

Hotărîrea luată în legătură cu fixa
rea datei convocării fazei a treia este 
apreciată la conferință ca un element 
de importanță majoră, menit să sti
muleze efortul delegațiilor statelor 
participante de a soluționa în mod co
respunzător, în termenul stabilit, cu 
respectarea intereselor tuturor, pro
blemele care își așteaptă încă rezol
varea.

Delegația României, alături de 
delegațiile altor state participante, își 
aduce în continuare o contribuție 
constructivă majoră, prin propuneri 
și inițiative concrete, în ce privește 
soluționarea problemelor care mai 
fac încă obiectul negocierilor fazei a 
doua.

• •

Și 
conform 
actualei

lucrărilor, 
formele

fixarea 
a fost 
partici-

Medi- 
la 

la redu- 
întărirea 
tensiunii 

în această

PARIS 14. — Corespondentul nostru 
transmite : Poporul francez a săr
bătorit Ziua sa națională, aniversa
rea a 186 de ani de la căderea Bâs- 
tiliei, eveniment care a marcat în
ceputul revoluției din 1789.

în prezenta președintelui Republi
cii Franceze. Valery Giscard d’Es- 
taing. a membrilor guvernului, a nu
meroase personalități ale vieții pu
blice din Franța, precum și a amba
sadorilor acreditați la Paris, a avut 
loc. pe Calea Vincennes, tradiționala 
paradă a forțelor armate franceze. 
După defilare, șeful statului francez 
a oferit o recepție la Palatul Elysâe.

La ambele manifestări a fost pre
zent ambasadorul țării noastre la 
Paris. Constantin Flitan.

în 
rile 
din 
fost
serbări populare.

cursul serii. în piețele și parcu- 
Parisului și ale celorlalte orașe 
Franța, aniversarea revoluției a 
sărbătorită prin spectacole și

Largă deschidere relațiilor de colaborare

Calendarul atît de dens și cuprin
zător al activității politico-diploma- 
tice a României socialiste s-a îm
bogățit, în ultimele zile, cu o nouă 
filă, prin convorbirile și acordurile 
prilejuite de vizita primului minis
tru al statului Trinidad-Tobago, 
Eric Eustace Williams, întreprinsă 
în țara noastră. Marcînd o nouă des
chidere spre zonele Americii Latine, 
ale Mării Caraibilor, vizita s-a în
scris ca o vie și concludentă con
firmare a faptului că în zilele noas
tre distanțele, deosebirile de mărime 
sau de sistem social-politic nu pot 
reprezenta un impediment în calea 
apropierii între popoarele dornice 
să se dezvolte de sine stătător, să 
promoveze legături trainice de prie
tenie și cooperare.

Aceasta este concluzia principală 
ce s-a desprins cu prilejul convor
birilor oaspetului cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, schimbul larg 
de vederi reliefind satisfacția pen
tru raporturile de colaborare stator
nicite între cele două țări, interesul 
comun de a le dezvolta în viitor.

Examinarea, atit în cadrul acestor 
convorbiri, cit și în cursul discuți
ilor cu primul ministru al guvernu
lui român. Manea Mănescu. a diver
selor aspecte ale relațiilor bila
terale a evidențiat posibilitățile largi 
de amplificare și diversificare, pe 
multiple planuri — politic, economic, 
tehnico-științific — a colaborării 
prietenești dintre România și Trini
dad-Tobago, în acest sens închein- 
du-se un șir de acorduri și înțele
geri de certă însemnătate.

Solidaritatea fermă și nedezmințită 
a țării noastre cu lupta și eforturile 
tinerelor state independente, aspirația 
profundă a celor două popoare de a 
păși mai departe în condiții de li
bertate, demnitate și securitate, pe 
calea progresului, faptul că ambele 
țări sînt interesate în instituirea unui 
climat internațional de destindere și 
înțelegere și se pronunță pentru o 
contribuție sporită a țărilor mici și

mijlocii la rezolvarea problemelor 
lumii contemporane — sînt tot ati- 
tea elemente comune care favorizea
ză strîngerea legăturilor 
nie și colaborare între 
noastre.

„Schimbările care s-au 
lume — sublinia tovarășul 
Ceaușescu adresîndu-se oaspetelui — 
deschid pentru prima dată perspec
tiva ca popoarele să-și făurească 
viața așa cum o doresc. Și țările 
mici și mijlocii, țările în curs de 
dezvoltare, țările nealiniate pot și 
trebuie să acționeze într-o deplină 
solidaritate pentru a asigura aceas
tă dezvoltare nouă. în acest spirit, 
dorim ca dezvoltarea colaborării din
tre România și Trinidad-Tobago să 
se,înscrie în lupta generală pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună".

O importantă premisă a dezvoltării 
legăturilor bilaterale o constituie 
succesele însemnate ale României în 
edificarea unei economii moderne, 
pașii înainte întreprinși de poporul 
din Trinidad-Tobago pe calea dez
voltării. în cursul vizitei, premierul 
tînărului stat a putut cunoaște ne
mijlocit o parte din realizările re
marcabile obținute de țara noastră, 
apreciindu-le in termeni elogioși. 
„Am avut posibilitatea să ne inspi
răm din dezvoltarea impresionantă, 
impetuoasă a României — declara 
primul ministru Eric Williams. 
...Mulțumim că ni s-a dat posibili
tatea să aflăm că este posibil ca două 
țări — dintre care una de cîteva ori 
mai mare decît cealaltă — să tra
teze împreună pe bază de respect 
și înțelegere, de egalitate".

In cadrul schimbului de opinii a- 
supra problematicii internaționale, 
dialogul de la București a reliefat 
numeroase puncte convergente, por- 
nindu-se de la aprecierea că în zilele 
noastre se afirmă, mai puternic ca 
orieînd. voința popoarelor de a asi
gura instaurarea în lume a unei noi 
ordini economice și politice, înte-

de priete- 
popoarele

produs în
Nicolae

meiată pe principiile noi de egali
tate și respect reciproc ale relațiilor 
dintre state, pe dreptul sacru al fie
cărei națiuni de a-și hotărî de sine 
stătător căile dezvoltării economico- 
sociale — principii pentru a căror 
înrădăcinare trainică în întreaga 
viață internațională România socia
listă a militat și militează cu ne
abătută consecvență. în acest sens, 
a fost reafirmată solidaritatea cu 
lupta statelor și popoarelor din Ame
rica Latină și zona Caraibilor pentru 
consolidarea independenței, pentru 
utilizarea resurselor lor naturale co
respunzător intereselor naționale.

Convorbirile au reliefat, o dată în 
plus, cit de stringentă este necesi
tatea abolirii totale a politicii im
perialiste, colonialiste și neocolonia- 
liste, a eliminării stării de subdez
voltare și a marilor decalaje generate 
de această politică, abordării con
structive și soluționării corespun
zător intereselor popoarelor a mari
lor probleme care frămintă lumea 
contemporană, in special celor legate 
de marile concentrări de mijloace de 
distrugere și înfăptuirea dezarmării, 
de stingerea focarelor de încordare. 
Analiza și discutarea unor asemenea 
probleme au prilejuit 
o concluzie generală, 
lui unirii eforturilor 
lor și popoarelor în 
soluționări conforme 
destinderii și colaborării, cu intere
sele dezvoltării independente, ale 
păcii și progresului tuturor țărilor.

Prin rezultatele lor fructuoase, 
prin documentele 
ambianta de cordialitate 
tenie în care s-au 
șurat, convorbirile de la București 
se înscriu ca un aport remarcabil 
la promovarea cooperării dintre 
România și Trinidad-Tobago, des- 
chizîndu-i noi și ample orizonturi, 
atit in interesul reciproc, cit și in 
interesul înțelegerii și conlucrării 
în lume.

reafirmarea, ca 
a imperativu- 
tuturor state- 
vederea unor 

cu cerințele

lor 
semnate,

Și
prin 

prie- 
desfă-

V. OROS

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața Sctntell Tel 
presă. București,

Excelenței Sale
Domnului AHMED HASSAN AL-BAKR

Republicii Irak
_ _____  ________  r________  Republicii Irak și a Zilelor Revoluției 

Naționale, imi este deosebit de plăcut să vă adresez. în numele Consiliului 
de Stat, al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și 
al meu personal, cele mai călduroase felicitări și cele mai sincere urări de 
sănătate și fericire pentru dumneavoastră, de pace și progres pentru poporul 
irakian prieten.

Salutind cu multă satisfacție dezvoltarea rapidă a relațiilor de prietenie 
și colaborare româno-irakiene. în urma convorbirilor avute cu dumneavoastră 
cu prilejul vizitei pe care am efectuat-o in februarie 1974 in frumoasa și 
ospitaliera dumneavoastră țară, imi exprim convingerea că raporturile poli
tice, economice, tehnico-științifice și în alte domenii dintre statele noastre 
se vor adinei și extinde continuu. în interesul popoarelor român și irakian, 
pentru triumful luptei pentru pace, independentă națională și progres. îm
potriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului. pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă.

einterna,
Comunicat la încheierea vizitei 

în Senegal 
a președintelui Mexicului

Președintele
Cu ocazia aniversării proclamării

DAKAR 14 (Agerpres). — Comuni
catul comun dat publicității la Dakar, 
la încheierea vizitei în Senegal a 
președintelui Mexicului, Luis Eche
verria, subliniază necesitatea „instau
rării unei noi ordini economice și 
monetare bazate pe echitate, justiție 
și cooperare între state, de natură să 
ofere soluții viabile, de durată și pe 
plan general unor probleme cu care 
este confruntată în prezent comuni
tatea internațională".

Cei doi șefi de stat, 
municat. au procedat 
de vederi cu privire 
relațiilor bilaterale și
bleme internaționale de 
mun. Mexicul și Senegalul sint gata să 
depună eforturi susținute pentru o 
mai strinsă unitate între țările lumii 
a treia, care trebuie să acționeze con
certat în vederea dezvoltării acțiu
nilor comune, să-și coordoneze acti
vitățile în domeniile materiilor pri
me. în acest sens, comunicatul afir
mă dreptul statelor de a dispune li
ber și 
turale, 
reselor

se arată în co
la 
la 
la

un schimb 
dezvoltarea 
unele pro- 
interes co-

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

suveran de resursele lor na- 
conform necesităților și inte- 
propriilor popoare.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT

Secretara! general al C.C. 
al Partidului Muncii din 
Coreea, Președintele R.P.D. 
reene, Kim Ir Sen, a primit 
legație a ~ 
Partidului Socialist din Japonia pen
tru măsurile privind problema co
reeană, condusă de Date Kanejiro, 
președintele acestui comitet, membru 
al Camerei Reprezentanților a Die
tei japoneze. întrevederea s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, relatează agenția ACTC.

o
Comitetului special

Co-
de

al

Convorbiri tanzaniano— 
iugoslave. Președintele Tanza
niei. Julius Nyerere. a primit pe 
Stane Dolanț. secretar al Comitetu
lui Executiv al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., care se află într-o vizită la 
Dar es Salaam. Stane Dolanț a în- 
minat președintelui Nyerere un me
saj personal din partea președinte
lui Iosip Broz Tito. S-a procedat la 
un schimb de păreri asupra situa
ției internaționale, activității țărilor 
nealiniate, precum și asupra ultime
lor mutații politice care au avut loc 
în Africa și Asia

Guvernul peruan a abrogat 
legea care limita creșterea salariu
lui minim și unele drepturi ale fe
meilor angajate. Măsura a fost lua
tă in conformitate cu programul de 
transformări sociale și economice 
care preconizează. între altele, lichi
darea discriminărilor față de femei 
în societatea peruană.

® în decursul a 12 luni, pînă 
în mai 1975, prețurile la bunurile 
de consum în țările Organizației 
pentru Cooperare Economică și 
Dezvoltare au crescut cu 12 la 
sută. In Marea Britanie s-a 
înregistrat o creștere de 25 la 
sută, iar în Islanda de 47,4 la 
sută.

® în Danemarca au fost ma
jorate chiriile, în cursul acestei 
luni, în medie cu 30—40 la sută, 
în același timp, au intrat în vi
goare importante sporiri de pre
țuri la unele servicii către popu
lație. Au fost ridicate prețurile 
unor produse farmaceutice cu a- 
proape 50 la sută. Pe de altă 
parte, numeroase firme indus
triale și-au închis porțile ori 
și-au redus substanțial persona
lul, ceea ce a dus la creșterea 
numărului șomerilor. La sfîrși- 
tul lunii aprilie, procentul a- 
cestora era de 11,4 la sută din 
populația activă — după cum 
informează ziarul „Land og 
Folk". Presa daneză relatează 
că. în primele trei luni ale a- 
cestui an, rezervele valutare 
ale tării au scăzut cu 147 milioa
ne coroane, reducerea acestora 
fiind. în perioada aprilie 1974— 
aprilie 1975, de aproximativ un 
miliard de coroane, ceea ce re
prezintă 14 la sută.

• în anul 1974, în Turcia, pre
turile bunurilor de larg consum 
au crescut cu peste 23 la sută.

® în Berlinul occidental, in
dicele costului vieții a fost în 
iunie a.c. cu 5,4 la sută mai ridi
cat decît în aceeași lună 
lui trecut.

a anu-

cu a-
Italia,

® Indicele preturilor 
mănuntul a crescut în 
în mai. cu 19.7 la sută față de 
luna mai 1974 — informează
Institutul Central de Statistică 
(ISTAT) din Roma. în contex
tul creșterii generale a preturi
lor bunurilor de consum si ale 
serviciilor 
ultimele 
scumpit 
carne și 
tare, au

către populație. în 
luni în Italia s-au 

masiv produsele din 
alte produse alimen- 
fost maiorate cu 50 la 

sută. începînd din martie, tari
fele convorbirilor telefonice și 

poștale și cu 15 la sută fa
de circulație ne ant.ostră- 

administrate de I.R.T. (In-zue
stitutul neutru reconstrucție in
dustrială). Tndîcele costului vie
ții s-a majorat cu 21.2 la sută 
— indică datele publicate de 
ISTAT. în același timp, nu
mărul persoanelor înscrise pe 
listele de somai s-a cifrat la 
1 100 000. în luna aprilie, cifră 
menționată si d» ministrul ita
lian al muncii. Marin Toros. în
tr-un discurs rostit recent.
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Excelenței Sale
Domnului SADDAM HUSSEIN

Vicepreședintele Consiliului Comandamentului Revoluției 
al Republicii Irak

Cu ocazia aniversării proclamării Republicii Irak și a Zilelor Revolu
ției Naționale. îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre cele 
mai cordiale felicitări și urări de fericire personală, precum și urări de pros
peritate pentru poporul irakian prieten. p

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Slice Varșovia au început luni, 
convorbirile oficiale între Stefan 
Olszowski, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Polone, și ministrul 
de externe britanic, James Callaghan. 
Ele se referă la stadiul relațiilor 
bilaterale și la situația internaționa
lă actuală, îndeosebi cea din Europa.

formalizarea relațiilor 
dintre Franța și Guineea, 
într-un comunicat dat publicității 
simultan Ia Paris. Conakry și sediul 
O.N.U. din New York se anunță nor
malizarea relațiilor dintre Franța și 
Republica Guineea, care au fost în
trerupte în anul 1965. Guvernele celor 
două țări — se menționează — ur
mează să studieze problemele răma
se in suspensie, care se referă îndeo
sebi la chestiuni economice și finan
ciare.

Lideraî ciprâtilor tarei,
Rauf Denktaș. care efectuează un 
turneu prin mai multe capitale a- 
rabe. a sosit la Djeddah, 
lua cuvîntul la conferința 
lor de externe ai țărilor 
El va avea, de asemenea.
deri cu oficialitățile saudite asupra 
unor probleme internaționale ac
tuale.

unde va 
miniștri- 
islamice. 
întreve-

Comisia Executivă a Fâș
iei comune _ s_a anuntat la 
Bruxelles — a solicitat Consiliului 
Ministerial al C.E.E. aprobarea de a 
examina posibilitățile de cooperare 
pe plan financiar cu R.S.F. Iugosla
via.

Vizitind Irakul de azi — țară în
tinsă pe 446 713 kmp, cu circa 10 
milioane de locuitori, masați îndeo
sebi în zona fertilă dintre marile 
fluvii Tigru și Eufrat — deslușești 
încă de la primele contacte efortu
rile constructive ale poporului pen
tru dezvoltarea economică și socia
lă. Bagdadul, frumoasa capitală in 
care 
lația 
oraș 
lele 
pretutindeni, pe zeci de kilometri, 
cit se întinde orașul, de-o parte și 
de alta a fluviului. Naționalizarea 
bogățiilor naturale și punerea lor 
în valoare pe scară largă, așa 
cum s-a procedat cu zăcămin
tele petrolifere a căror produc
ție anuală a depășit o sută de 
milioane de tone, au 
sele materiale pentru 
economiei naționale ! 
ei. Pe harta Irakului . 
ultimii ani numeroase 
dustriale 
cum sînt 
structoare de mașini de_ la Iskan- 
deria. din 
fabrici textile, cimentării și diver
se alte întreprinderi, realizate în 
decursul planului cincinal încheiat 
anul trecut. Actualul plan cincinal 
prevede, de asemenea, importante 
proiecte de dezvoltare, printre care 
construirea unei noi zone indus
triale la Suwaira. cu mari uzine de 
asamblare a autoturismelor și auto
camioanelor de tonaje diferite, o 
oțelărie și o uzină de aluminiu.

Poporul irakian, care sărbătorește 
în aceste zile două evenimente me-

trăiește o cincime din popu- 
țării, se înfățișează ca un 
în plină transformare. Sche- 
noilor clădiri pot fi intîlnite

creat premi- 
dezvoltarea 

în ansamblul 
au apărut în 

: unități in- 
proprietate de stat — 

de pildă uzinele con-

apropierea Bagdadului,

morabile din istoria sa — doborîrea 
monarhiei și instaurarea Republicii, 
la 14 iulie 1958, și revoluția din 17 
iulie 1968. cind puterea a fost pre
luată de Partidul Socialist Arab 
Baas — are motive să se mîndrească 
cu realizările sale din ultimii ani. 
Dubla sărbătoare, din acest an. are 
loc în condițiile normalizării vieții 
din zona nordică, cu populație 
kurdă, unde in prezent se depun 
eforturi, în condiții de pace, pentru 
dezvoltarea economică a regiunii, 
în ritm cu întreaga țară.

Succesele poporului irakian sint 
urmărite cu deosebit interes și sim- , 
patie de poporul român. între ță
rile și popoarele noastre s-au dez
voltat in acești ani relații de trai
nică prietenie și rodnică colaborare. I 
O contribuție de cea mai mare im
portantă la extinderea legăturilor 
româno-irakiene și ridicarea lor pe 
o treaptă superioară a avut-o vizi
ta întreprinsă în Irak, în februarie 
1974. de către președintele Nicolae 
Ceaușescu, la invitația președinte
lui Republicii Irak, Ahmed Hassan 
Al-Bakr. Totodată, în luna mai, in 
acest an, țara noastră a avut oas
pete pe Saddam Hussein, vicepre
ședinte al Consiliului Comandamen
tului Revoluției. Convorbirile pur
tate cu acest prilej, acordurile și 
înțelegerile la care s-a ajuns au 
deschis noi perspective extinderii și

• adîncirii relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-irakiene, în in
teresul reciproc, al cauzei generale 
a păcii și progresului.

Crăciun IONESCU

Savanții japonezi cer interzicerea totală

a armelor nucleare
TOKIO 14 (Agerpres). — Dumini

că s-au încheiat lucrările Forumului 
oamenilor de știință japonezi privind 
armele nucleare, la care au partici
pat peste 70 de savanți și cercetători 
niponi. Este prima manifestare din 
seria acțiunilor care vor fi organi
zate, în Japonia și în alte țări, în 
legătură cu împlinirea a 30 de ani

de la bombardamentul atomic asu
pra orașelor Hiroșima și Nagasaki.

Participanții au adoptat o declara
ție prin care cer interzicerea totală 
a armelor nucleare. Totodată, oame
nii de știință își exprimă „grava în
grijorare" față de proliferarea arme
lor nucleare în lume.

Ravagiile inundațiilor în lume
în mare parte, lăsînd în urma lor 
distrugeri de circa 2 miliarde dolari. 
Majoritatea covirșitoare a culturilor 
de pe aceste păminturi, considerate 
a fi cele mai 
Unite, au fost

* DESCOPERIRE VA
LOROASĂ. într-o bibliotecă 
din Tașkent a fost descoperit, 
întîmplător, un dicționar de 
persană din sec. XIV. Valoroasa 
lucrare cuprinde circa 5000 de 
cuvinte, multe dintre acestea 
puțind fi intîlnite și azi in' do
menii ca medicina, botanica, 
geografia, agricultura.

UNGARIA
BUDAPESTA 14 (Agerpres). — Po

trivit unui comunicat difuzat de a- 
genția M.T.I., nivelul maxim al ape
lor — 921 cm, a fost atins pe por
țiunea ungară a Dunării la Mohacs.

în prezent, starea de urgență pen
tru apărarea împotriva inundațiilor 
se menține pe o distanță de 763 kilo
metri de-a lungul Dunării și afluen
ților ei. Precipitațiile căzute au făcut 
ca suprafața inundată să crească la 
107 000 ha.

mănoase din Statele 
distruse.

ANGLIA
LONDRA 14 (Agerpres). — Locui

torii Londrei sînt amenințați de inun
dații, ca urmare a creșterii alarman
te a nivelului Tamisei. în cazul în 
care apele Tamisei se vor revărsa, 
vor fi afectate o zonă de circa 80 de 
kilometri pătrați și un număr de 
600 000 de locuitori. „Acest lucru s-ar 
putea produce săptămîna viitoare — 
a declarat presei unul dintre respon
sabilii acțiunii de protejare a Londrei. 
Fenomenul s-ar putea datora prezen
ței simultane a unor asemenea fac
tori cum sînt înrăutățirea vremii în 
zona Atlanticului, 
rile puternice".

mareele și vîntu-

S.U.A.
14 (Agerpres). —

New York, New
WASHINGTON

Asupra statelor
Jersey și Connecticut s-au abătut, du
minică și luni, ploi torențiale însoțite 
de furtuni. în unele zone din New 
York vîntul a atins 150 km pe oră, 
distrugînd numeroase case, linii tele
grafice, electrice și telefonice și dezră- 
dăcinînd sute de pomi fructiferi și ar
buști. Multe regiuni au fost brusc 
inundate. Zona Paramus din New Jer
sey a fost declarată „regiune sinistra
tă". „Pomii zburau ca bucățile de hîr- 
tie. N-am văzut în viața mea un spec
tacol mai înfricoșător" — spunea 
John Nicolas, șeful postului de po
liție din Paramus în unele dis
tricte din New Jersey și Connecticut, 
numeroase cartiere au rămas fără e- 
nergie electrică.

în statele Dakota de Nord și Minne
sota. apele, care la 13 iulie au 
inundat milioane de hectare de 
lanuri, vii și plantații, s-au retras

CHILE
DE CHILE 14 (Ager-SANTIAGO 

preș). — Peste 2 000 de sinistrați. a- 
proape 20 de morți sau dispăruți, căi 
de comunicații întrerupte — acesta 
este bilanțul provizoriu al violentelor 
tornade care s-au abătut asupra unei 
mari părți din teritoriul chilian, in 
cursul ultimelor trei zile — a anun
țat ministrul de interne al acestei 
țări. Două treimi din teritoriul na
țional au fost afectate de aceste tor
nade, în special 
de coastă, de la 
nord de capitală, 
hipelagul Chiloe

în portul Valparaiso, situat 
km nord-vest de Santiago de 
inundațiile mari au făcut adevărate 
ravagii, centrul orașului fiind în pre
zent o veritabilă

regiunile andine și
Serena, la 500 
pînă în sud. 
(2 000 km).

la

la

JAPONIA

km
Ar-

140
Chile.

mare de noroi.

TOKIO 14 (Agerpres). — Ploile to
rențiale abătute în ultimele zile asu
pra prefecturii Shimane. din vestul 
Japoniei, au provocat inundații, mai 
multe zone cultivate fiind distruse. 
Circulația pe 14 drumuri a fost în
treruptă. Mai multe case au fost dis
truse sau grav avariate, peste 2 000 
de locuințe fiind inundate. Potrivit 
primelor informații, pină în prezent 
patru persoane și-au pierdut viața, 
iar alte cinci sint date dispărute.

INDIA
DELHI 14 (Agerpres). — Ploile care 

s-au abătut, odată cu începerea sezo
nului ploios, asupra statelor din nord- 
estul Indiei au produs mari inunda
ții. Numai în statul Uttar-Pradesh, 
în cursul unei singure luni au avut 
de suferit de pe urma inundațiilor 
peste 2 milioane de oameni. în pre
zent, 
viile 
la o 
ricol 
flate

nivelul apelor din rîuriie și flu- 
care traversează acest stat sînt 
cotă amenințătoare. Sînt in pe- 
de inundații toate statele a- 
in bazinul rîului Brahmaputra.

• CANCERUL Șl FAC
TORII LOCALI. In legătură 
cu fenomenul cancerului, me
dicina modernă nu a putut elu
cida încă în ce măsură factorii 
locali contribuie la apariția mul
tiplelor forme ale bolii. E cu
noscut că acestea diferă nu nu
mai de la o zonă geografică la 
alta, dar chiar de la o regiune 
la alta, în interiorul aceleiași 
țări. Urmărind manifestările 
cancerului esofagului, cercetă
tori de la Institutul internațio
nal pentru combaterea canceru
lui, de la Lyon, au constatat 
frecvența respectivei forme în 
diverse zone de pe glob, intre 
care, mai ales, intr-un district 
din Iran, in apropierea Mării 
Caspice și în peninsula france
ză Bretagne. Faptul s-ar da
tora — a fost concluzia specia
liștilor — unor proprietăți aparte 
ale apei și solului din respecti
vele părți, care favorizează in
stalarea bolii.

• FUMATUL - SURSA 
A POLUĂRII, „Intrucit fu
matul cauzează, în diverse 
duri, decesul a circa 100 000 
persoane anual, el ar trebui 
vit ca cea mai gravă formă de 
poluare a aerului" — este păre
rea profesorului britanic Patrick 
Lawther, președintele Societății 
naționale pentru purificarea ae
rului. Dacă se depun eforturi 
de combatere a infestării aeru
lui cu emanațiile nocive de ga
ze, atunci — subliniază P. Law
ther — ar trebui penalizată și 
poluarea cu fumul de țigări.

mo- 
de 

pri-

• INTERVENȚIE SAL
VATOARE. Surprinși de ma
ree în timp ce se aflau pe 
bancurile de nisip din împreju
rimile localității balneare Schil- 
lig. din Marea Nordului. 20 de 
copii dintr-o tabără de vacanță 
au fost salvați de la înec dato
rită intervenției prompte a unor 
elicoptere ale forțelor aeriene 
vest-germane. Opt copii au fost 
salvați în ultimul moment. Com
plet epuizați, ei au fost trans
portați de urgență la spital, unde 
au primit îngrijirile necesare.
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