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Măsurile privind
majorarea suplimentară

Interviul acordat de tovarășul
a retribuției tarifare Nicolae Ceaușescu
a tuturor categoriilor televiziunii austriece

de personal și
corectarea unor prețuri

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit la 13 iulie pe Gunter Schmidt, șeful sec
ției de politică externă de la Radioteleviziunea austriacă, și a acor
dat un interviu televiziunii austriece.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a primit pe prințul moștenitor al Regatului 

Hașemit al Iordaniei, Hassan Ibn Talal

Expresii de unei 
politici realiste 
si eficiente, eon-
J> B

semsrt orienta
te spre înflo
rire® economiei

ÎNTREBARE : Unul din telu
rile principale ale Conferinței 
pentru securitate este garanta
rea frontierelor actuale in Eu
ropa, aceasta urmind să contri
buie la destindere intre Est Și 
Vest, 
insă 
tatea 
fost practic periclitată. Sinteti 
de părere că. in această pro
blemă, Conferința pentrii secu
ritate va aduce o îmbunătățire?

aceasta urmind să coniri-

In ultimii ani au existat 
situații in care suverani- 
statelor mici și mijlocii a

si ridiearea ni- 
veldd de trai
d popordui
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RĂSPUNS : România apreciază că 
securitatea europeană trebuie să du
că la realizarea unor relații noi între 
statele continentului, bazate pe de
plina egalitate în drepturi, respectul 
independenței și suveranității națio
nale. neamestecul in treburile inter
ne. pe renunțarea cu desăvîrșire la 
forță sau la amenințarea cu forța în 
soluționarea diverselor probleme 
dintre state. Apreciem că rezultatele 
obținute pînă acum in elaborarea do
cumentelor. in cadrul fazei a doua a 
reuniunii de la •'Geneva, sînt pozitive, 
că există reale posibilități ca această 
conferință să se încheie în cel mai 
scurt timp, la nivelul cel mai înalt.

Pornind de la rezultatele obținute, 
considerăm că succesul Conferinței 
general-europene va exercita o pu
ternică influență in direcția destin-

derii, a colaborării multilaterale din
tre statele europene și in întreaga 
lume.

în acest cadru, fără nici o îndoială 
că se vor crea condiții mai bune pen
tru garantarea independenței 
statelor, și in primul rind a 
mici și mijlocii. Dar aș dori 
prim deschis părerea mea. și 
că nu trebuie să ne creăm iluzii 
lucrurile sint deja soluționate. în Eu
ropa râmîn încă multe probleme care 
vor trebui rezolvate pentru a asi
gura o deplină securitate tuturor sta
telor. Am in vedere faptul că rămin 
blocurile militare, rămin bazele mi
litare și trupele străine pe teritoriile 
altor state, că în Europa continuă să 
fie concentrate cele mai puternice 
forțe militare, cele mai puternice ar
mamente, inclusiv armamentul nu
clear. De aceea, după încheierea pri
mei Conferințe general-europene vor 
trebui intensificate eforturile pentru 
soluționarea problemelor complexe, 
pentru aplicarea in viață a documen
telor ce vor fi adoptate, pentru în
făptuirea unei reale securități, a pă
cii și colaborării între toate popoa
rele europene.

organ permanent care să su
pravegheze respectarea acordu
rilor.

Ce scopuri urmăriți prin a- 
ceastă propunere ?

Nu. credeți că in acest organ 
marile puteri vor fi preponde
rente ?

tuturor 
țârilor 
sâ ex- 
anurne 

că

ÎNTREBARE : In cadrul Con
ferinței pentru securitate, 
România a cerut crearea unui

RĂSPUNS : Intr-adevăr, România 
acordă o atenție deosebită continui
tății Conferinței general-europene, 
pornind de la ceea ce am menționat 
anterior, și anume că rămin multe 
probleme de soluționat, că de fapt 
actuala reuniune nu înseamnă înche
ierea. ci începutul luptei pentru secu
ritate. De aceea, ne pronunțăm pen
tru un organism permanent care să 
asigure contactele dintre statele eu
ropene și continuarea eforturilor in 
direcția securității. Nu am avut și nu 
avem însă in vedere 
supranational care ar avea dreptul 
sau posibilitatea să se amestece in 
treburile statelor, ci un organism de 
coordonare a eforturilor statelor pe 
principiul deplinei egalități și acțio- 
nînd pe baza consensului, principiu 
care a acționat tot timpul în desfă
șurarea lucrărilor Conferinței gene
ral-europene. In acest sens nu se 
poate spune că realizarea continui
tății conferinței printr-un organism 
permanent ar crea posibilitatea vre
unui stat, inclusiv pentru marile pu
teri. să se amestece în treburile altor 
țări sau să aibă un rol preponderent 
in acest organism.

un organism

(Continuare în pag. a V-a)

fo frunte, unde este greu,
unde este hotărîtor - COMUNIȘTII /

muncii

Republicii Socialis- 
tovarășul Nicolae 

primit, marți dupâ-

Președintele 
te România, 
Ceaușescu, a . 
amiază, pe prințul moștenitor al Re
gatului Hașemit al Iordaniei. Alteța 
Sa Regală Hassan Ibn Talal.

Cu acest prilej, inaltul oaspete 
a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu. din partea Maiestății Sale 
regele Hussein. un cordial mesaj de 
prietenie și cele mai bune urări de 
prosperitate și noi succese poporului 
român.

Mulțumind, 
Ceaușescu a 
un călduros

președintele Nicolae 
rugat să se transmită' 

salut Maiestății Sale

regele Hussein, împreună cu urări 
de fericire, bunăstare și pace po-. 
porului iordanian prieten.

In cadrul întrevederii, de ambele 
părți s-a exprimat hotărirea de 
a acționa in vederea transpunerii 
in fapt a acordurilor și înțelegerilor 
stabilite cu prilejul schimbului de 
vizite la cel mai inalt nivel, precum, 
și a identificării unor noi domenii și 
forme de colaborare, atit pe plan 
bilateral, cit și pe tărimul vieții in- 

. ternaționale.
Au fost examinate, totodată, pro

bleme ale actualității politice inter
naționale, subliniindu-se necesita-

tea de a se întreprinde noi eforturi 
pentru democratizarea relațiilor in
ternaționale, pentru eliminarea pe 
cale politică a surselor de încorda
re și conflict existente, pentru înfăp
tuirea unui sistem de securitate și 
cooperare pe baze noi in Europa, 
pentru realizarea unei păci juste și 
durabile in Orientul Mijlociu, pen
tru edificarea unei noi ordini politi
ce și economice internaționale, care 
să asigure dreptul fiecărei națiuni de 
a se dezvolta liber și independent, 
fără nici un amestec di.n afară.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Socia-
Nicolae

Președintele Republicii 
liste România, tovarășul 
Ceaușescu, a oferit, marți, un dineu 
in onoarea prințului moștenitor al 
Regatului Hașemit al Iordaniei. Al
teța Sa Regală Hassan Ibn Talal.

Au participat tovarășii Emil Bobii, 
Manea Mănescu. Gbeorghe Cioară, 
Ion Pățan. Ștefan Andrei. Mihai Ma
rinescu, viceprim-ministru al guver-

PREȘEDINTELE NICOIAE CEAUSESCU
nului. Constantin Stătescu. secretar 
prezidențial și al Consiliului de Stat, 
George Macovescu. ministrul aface
rilor externe, alte persoane oficiale.

Au luat parte Salem Ma’Sade. mi
nistru de finanțe, Ishaq Farhan. di
rector general al Societății 
de Științe. Hana 
te al Consiliului 
ficării. celelalte

Regale
Odch. vicepreședin- 
National al Plani- 
persoane oficiale

pe înaltul oaspete 
tara rioas-

care îl însoțesc 
iordanian în vizita sa în 
tră.

în timpul dineului, care 
într-o ambianță de caldă 
te, președintele Nicolae 
și prințul Hassan Ibn Talal au ros
tit toasturi.

a avut loc 
cordialita- 
Ceaușescu

(Agerpres)

ORGANIZAȚIILE DE PARTID conduc lupta oamenilor 
împotriva apelor, pentru activitate productivă cît mai rodnică

în marea bătălie desfășurată în aceste zile de întregul popor, or
ganizațiile de partid s-au aflat din primul moment in frunte, conducînd 
nemijlocit și mobilizînd masele largi ale celor ce muncesc la acțiuni 
energice șl eficiente împotriva inundațiilor, pentru salvarea recoltei, a- 
părarea avuției obștești și personale a cetățenilor. Din zori și pînă 
în noapte, străduindu-se să urmeze inaltul exemplu mobilizator oferit 
prin activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, comuniștii s-au aflat 
mereu acolo unde a fost mal greu, au săvîrșit vrednice fapte de eroism.

în prezent, spre a se asigura deplina și grabnica normalizare a si
tuației, recuperarea în întregime a pierderilor suferite, este necesară, 
în continuare, aceeași activitate politice organizatorică intensă din partea 
tuturor organizațiilor de partid; datoria lor este ca, folosind din plin 
toate forțele de care dispun, repartizînd judicios cadrele, să acționeze 
neobosit ca state majore aflate în mi|locul oamenilor muncii, să con
ducă direct și concret, să organizeze cît mai eficient întreaga acti
vitate — in întreprinderi pentru repunerea în funcțiune șl realizarea

producțiilor suplimentare necesare economiei naționale șl exportului — 
pe ogoare, pentru recoltarea griului, grăbirea insâmințârii culturilor suc
cesive, executarea lucrărilor de intreținere, stringerea furajelor — pe 
diguri, care trebuie consolidate și inălțate spre a se asigura preveni
rea unor noi revărsări de ape in viitor. Ca și pină acum, activiștii de 
partid, toți comuniștii trebuie 
de dăruire, să mobilizeze atit 
ceilalți oameni ai muncii.

Folosind din plin întreaga 
masă, organizațiile de partid 
țlunile recentelor măsuri prin 
națională a avut atit de greu de suferit de pe urma inundațiilor, se 
asigură oamenilor muncii o majorare suplimentară a retribuției șl spo
rirea veniturilor, să pună in evidență îndatorirea de a răspunde acestor 
măsuri muncind mal bine, îndeplinind exemplar sarcinile de plan, ob- 
țlnind noi succese in

sâ dea exemplu personal de muncă plina 
prin cuvintul, cit șl prin fapta lor pe

gamă a mijloacelor muncii politice de 
sînt chemate să explice conținutul și ra- 
care, chiar în condițiile in care economia

dezvoltarea economiei naționale.

Exemplul suprem
Este adevărat că 

traversăm o perioadă 
grea. Neîndoios că pa
gubele materiale sînt 
peste măsura acceptă
rii. Iar natura conti
nuă să ne surprindă 
cu teribile contrarie- 
tăți. S-ar crede că tai
nele ei și-au ieșit din 
țîțîni și dau năvală 
peste realități de in
comparabilă frumuse
țe. Ale economiei na
ționale și ale așezări
lor noastre de pace. 
Distrugerea ce ne-au 
pricinuit-o arată pe a- 
locuri halucinatorie. 
Adevărul cel mai cum
plit pe care-1 așteptam 
de la dușmănia taine
lor naturii. Dar la fel 
de adevărat este 
furia lor oarbă 
putut descumpăni 
ta umană. încă o 
ființa umană s-a
vedit mai puternică 
decit orice fatalitate.

Priviți zecile de mii 
de trupuri omenești 
care stăvilesc puhoaie
le cu osîrdia lor de zile 
si nopți fără somn. 
Luați seama la efortul 
supraomenesc al mun
citorilor de a-i smulge 
timpului energia su
plimentară pentru a-si 
respecta cifrele do 
plan. Urmăriți extra
ordinara solemnitate 
cu care țăranul culege 
din bălți năclăite firul 
de griu și-1 duce la 
uscat. Mai presus de 
orice acordați semni
ficația ce se cuvine 
prezentei peste ape și

că 
n-a 

fiin- 
dată 
do-

Toastul președintelui 
Meolae Ceaușesou

Alteța Voastră Regală,
Domnilor.
Prieteni și tovarăși,
Aș dori să exprim satisfacția mea. a Consiliului de 

Stat și a guvernului pentru relațiile tot mai bune ce se 
dezvoltă intre România și Iordania.

Vizita dumneavoastră in România și a colaboratorilor 
care vă însoțesc constituie o expresie a relațiilor bune 
inaugurate prin vizita in România a Maiestății Sale 
regele Hussein și dezvoltate prin vizita mea in Iordania, 
prin înțelegerile realizate cu privire la colaborarea mul- 

culturală. 
ascendent

Toastul prințului
Hassan Ibn Talal

între ape a Președinte
lui tării. Exemplu co
pleșitor de comandant 
suprem care știe de ce 
este absolut necesar să 
se afle in prima linie 
a bătăliei cu necruța- 
rea și absurdul advers. 
Pentru a mobiliza for
țele și pentru a decide 
fundamental. Pentru a 
cimenta conștiințele și 
pentru a împlînta în 
năpăstuit! speranța. 
Pentru a-i păstra des
tinului românesc neal-

însemnări de
Laurențiu FULGA

în
unortre-

terată vocația de a nu 
se lăsa niciodată în
genuncheat.

Fiindcă la acest ceas 
de mari încercări, mai 
ales de fermitate avem 
nevoie. De fermitate 
comunistă și de încre
dere neclătinată 
victoria asupra 
astfel de urgii.

Desigur că va
bui să vărsăm multă 
sudoare pînă ce pă- 
mîntul cu roadele lui 
tși va recăpăta splen
doarea și rațiunea. 
Este de la sine înțeles 
că. avînd în față e- 
xemplul mobilizator al 
comuniștilor, multe 
schimburi de mun
citori nu vor cunoaș
te odihna pină ce se 
va reintra in ritmul 
și ordinea atit de spe
cifice nouă. Rănile se

vor șterge anevoie și 
e limpede că bătălia 
va continua pe alte 
coordonate. Tocmai fi
indcă răspunderea nu 
privește doar conse
cințele vremelnice ale 
acestei tragedii. Răs
punderea este unani
mă și ea privește În
deosebi suma de certi
tudini ale viitorului 
tării. Nimic din ceea 
ce se află înscris în 
planurile capitale de 
dezvoltare a României 
nu trebuie sacrificat. 
Nici o clipă să nu ce
dăm „viiturilor" psiho
logice în conștiința u- 
manității românești.

Firește că nu este 
deloc ușor. Firește că 
vom avea încă multe 
opreliști de spulberat 
din calea noastră. Dar 
asta nu ne împiedică 
să fim optimiști. să 
respingem orice spe
culații pe marginea 
greului prin care tre
cem. Să stăm drepți și 
neclătinați, acționind 
cu energie în spiritul 
chemării

Sursa 
cerbicia 
tate tot
exemplară a Președin
telui tării. Tot in spi
ritul de ordine 
cere statuat în 
treburile de azi 
miine ale țării, 
expresia 
demnității
Să descoperim in mă
sura ei și măsura dem
nității fiecăruia dintre 
noi.

comitetelor de partid
mutat

zile pe ogoa-Aflindu-te în aceste 
rele si. in lanurile satelor și comu
nelor din județul Sibiu, cu p'este 
56 000 hectare terenuri agricole lovi
te de inundații, nu se poate să nu 
remarci faptul că în mijlocul celor 
peste 30 000 de oameni — țărani coo
peratori. mecanizatori, muncitori din 
întreprinderi. funcționari, elevi — 
care au dat și dau în continuare bă
tălia pentru recoltări și întreținerea 
culturilor — se află activiștii de par
tid si de stat, de la membrii birou
lui comitetului iudetean la secretarii 
comitetelor comunale de partid, de 
la președintele comitetului pentru 
cultură și educație socialistă la acti
viștii U.T.C.

Potrivit indicațiilor secretarului 
neral al partidului și, mai ales, 
asemenea condiții, organizațiile 
partid trebuie să conducă munca 
din birouri, ci direct de pe teren, 
rect din mijlocul oamenilor 
însuși exemplul 
de activitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți membri ai Co
mitetului Politic Executiv. Biroul co
mitetului iudetean de partid a adop
tat măsuri energice în acest sens încă 
din primele zile ale inundațiilor.

ge- 
în 
de 
nu 
di-

după 
personal constituit 

tovarășului

în lanuri
Tofi activiștii și-au mutat „sediul" 
in lanuri, printre oameni, coordonind 
și indrumînd direct activitățile de 
recoltare, evacuare a apelor. însă- 
mințare. Practic, dintre toate tele
foanele comitetului județean de par
tid nu răspund decît cele de la „co
mandamentul județean" la care se 
află, prin rotație, ca permanentă, un 
secretar al comitetului județean. La 
sediile 
șenești 
crurile 
putea 
cîmp poate efectiv „vedea cu ochii 
rolul conducător al organizațiilor de 
partid.

Aflați 
menilor, 
activiștii 
dind imediat îndrumările necesare, in 
funcție de problemele concrete de la 
fata locului. La acest aspect, de cea 
mai mare importantă pentru desfă
șurarea unei munci organizate și efi
ciente se adaugă încă unul, de ase
menea deosebit de important ca 
loare mobilizatoare. Este vorba 
exemplul personal al activistului

comitetelor municipale, oră- 
sau comunale de partid lu- 
se prezintă la fel. incit s-ar 
spune că oricine se află pe■ <<

tot timpul în mijlocul oa- 
cunoscînd exact situațiile, 
pot acționa cu operativitate,

(Continuare in pag. a III-a)

va-
de
de

tilaterală economică, tehnițo-științifică și 
Doresc să-mi exprim satisfacția pentru cursul 
al relațiilor și colaborării româno-iordaniene.

Intre țările noastre s-a dezvoltat, totodată, 
crare fructuoasă și intr-un șir de probleme 
internaționale. îndeosebi in problemele legate 
zarea unei păci drepte și trainice in Orientul Mijlociu. 
Nu doresc să intru in amănunte acum, dar nu aș putea 
să nu menționez și cu acest prilej necesitatea intensi
ficării eforturilor pentru realizarea cît mai grabnică a 
unei păci bazate pe retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate in 1967 și pe rezolvarea problemei pa- 
lestinene. pe asigurarea independenței, integrității și 
suveranității tuturor statelor din această regiune.

Trăim intr-o lume in care au Ioc transformări pro
funde. Raportul de forțe se schimbă in mod radical și 
deschide noi perspective afirmării voinței popoarelor de 
a trăi intr-o lume mai dreaptă și mai bună, de a-și 
făuri o viață așa cum o doresc, fără nici un amestec 
din afară.

în cadrul acestor schimbări doresc să menționez re
zultatele pozitive obținute pînă acum în desfășurarea 
lucrărilor Conferinței general-europene și perspectiva 
apropiată a încheierii la nivel înalt a acestei conferințe, 
ceea ce va deschide calea realizării unor relații noi in 
Europa, a unei politici noi de securitate și pace in în
treaga lume.

Omenirea trebuie . să facă față unor grave probleme 
economice legate de lichidarea subdezvoltării, de: criza 
economică, de necesitatea instaurării unei noi ordini 
economice ..internaționale, care.să asigure deplina egali
tate in drepturi, progresul rapid al națiunilor rămase in 
urmă, bunăstarea tuturor popoarelor lumii..

România consideră ,că la soluționarea tuturor acestor 
probleme complexe trebuie să participe activ toate, sta
tele. indiferent de mărime, acționind pe principiul de
plinei egalități, al respectului independenței, suverani
tății și neamestecului in treburile interne. In aceșt ca
dru. acordăm un rol deosebit țărilor-mici și mijlocii, 
țărilor în curs de dezvoltare, țărilor nealiniate, care sînt 
primele interesate intr-o nouă ordine economică și po
litică mondială, in democratizarea relațiilor internațio
nale. in excluderea forței și amenințării'cu forța la so
luționarea problemelor dintre state, în creșterea rolului 
Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme în viața . 
internațională. Mai mult ca oricînd, considerăm că. tre
buie să facem totul ca minunatele cuceriri ale științei 
și tehnicii contemporane, ale cunoașterii umane să fie 
puse în serviciul progresului fiecărei națiuni, al ome
nirii în general, al bunăstării și fericirii popoarelor.

Doresc încă o dată să exprim satisfacția mea pentru 
colaborarea tot mai rodnică dintre România și Iordania 
atit pe plan bilateral, cît și în soluționarea .problemelor 
complexe internaționale.

Vă doresc, Alteță, să vă simțiți cît mai bine în Româ
nia și ca vizita dv., a celorlalți prieteni iordanieni să 
ducă la dezvoltarea tot mai puternică a colaborării in 
toate domeniile între popoarele noastre.

Doresc să toastez pentru dezvoltarea continuă a prie
teniei și colaborării româno-iordaniene !

Pentru bunăstarea, și fericirea poporului prieten iorda
nian

în 
care

In sănătatea Maiestății Sale regele Hussein al lor- - 
daniei '

Pentru pace și colaborare ! (Aplauze).

o conlu- 
aie vieții 
de reali-

! ■.
sănătatea Alteței Voastre, a celorlalți colaboratori 
vă insotesc !

partidului. 
încrederii și 

trebuie cău- 
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Domnule președinte,
Ați făcut o deosebită onoare țării mele și mie adre- 

sindu-ne în această seară cuvinte sincere și înțelepte, 
de Înțelegere și îndrumare.

Cind Maiestatea Sa mi-a dat indicații în legătură cu 
vizita mea in țara dumneavoastră, care urma schimbu
rilor de vizite deosebit de fructuoase realizate la cel 
mai inalt nivel, am înțeles că există o simpatie profundă 
și reciprocă între cei doi șefi de stat, precum și între 
cele două țări, și m-am gindit în ce măsură, la nivelul 
meu modest, aș putea întreprinde noi pași în vederea 
îmbunătățirii relațiilor viitoare intre țările noastre.

Fiind un stat mic, Iordania știe ce greu este să duci 
o povară disproporționat de mare față de dimensiunea 
sau resursele țării. Prin urmare, a trebuit să ducem o 
povară atit de disproporționată, dar în ciuda acestui 
fapt am menținut permanent încercările de a ajunge la 
pace și rațiune in această zonă atit de tulburată a lumii, 
care a devenit centrul interesului internațional, interes 
care a sporit și mai mult complicațiile pe care le conțin 
problemele cărora trebuie să le facem față in prezent.

Suferințele umane, dificultățile economice și sociale 
pe care le-am avut de suportat nu sint, probabil. în 
țara mea mult diferite de cele cunoscute in alte state 
ale lumii. Dar tocmai din partea acelor țări care cu
nosc lupta poporului pentru un ideal așteptăm mai 
multă înțelegere, așteptăm sentimente apropiate, co
mune. Și tocmai aceasta face posibil să ne înțelegem 
pe același drum cu prietenii noștri din România. Mal 
există și un alt element, pe care, din discuția cu dum
neavoastră, l-am reținut ca avind o importanță comu
nă dintre cele mai mari : stabilitatea și existența con
tinuă la nivelul cel mai înalt a unei atitudini de înțe
lepciune in slujirea acestor nobile idealuri, personifi
cate de dumneavoastră, domnule președinte, si de Ma
iestatea Sa regele Hussein. Exprim aceste sentimente, 
despre care pot spune că sînt autentice. în urma dis
cuției cu dumneavoastră. în urma clipelor în care am 
ascultat aprecierile dumneavoastră cu privire la proble
mele regiunii din care vin. aprecieri care nu diferă mult 
de propriile noastre evaluări. Tn contextul complex 
descris aici numai un observator imparțial poate desco
peri și sprijini acele soluții care sînt necesare. Și toc
mai aici se deschide un teren comun pentru lărgirea 
cadrului favorabil al relațiilor existente. Sper că și In 
continuare, cu capacitatea dumneavoastră de conducă- 

. tor și om de decizie, veți putea contribui mult la rezol
varea multor probleme ; atit referitor la dezvoltarea 
viitoare a raporturilor noastre bilaterale, cît și în, ce 
privește sprijinul comun în soluționarea acelor probleme 
cu caracter multilateral din zonă sau din afara ei, care 
ne preocupă pe noi toți.

Tn concluzie, mi-âș sintetiza sentimentele prin cuvin
tele unui erou din trecutul României, care a caracteri
zat patria ca fiind norodul spunind : ..Pentru popor 
căutăm noi adevăr, dreptate și pace“. Conducerea înțe
leaptă, experiența și consecventa in căutarea păcii re
prezintă acele calități care ne asigură atingerea acestor 
nobile țeluri' pe care le avem intr-adevăr la inimă ca 
oameni și ca oameni cu răspunderi în țările respec
tive. '

Vă rog. domnilor, să vă alăturați la acest toast în care 
ridic paharul in sănătatea președintelui Ceausescu, pre
ședintele Republicii Socialiste România I (Aplauze).
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Expresii ale unei politici realiste și eficiente, 
consecvent orientate spre înflorirea economiei 
și ridicarea nivelului de trai a/ pppidfului

RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE CITITORILOR

01 PRIVIRE IA TARIFELE Și PREȚURILE
buna gospodărire a materiilor pri
me. a zestrei tehnice a întreprin
derii. întreaga politică a partidului 
nostru, recentele măsuri de majo
rare a retribuțiilor ne stimulează 
să obținem rezultate superioare, să 
muncim mai eficient, in fiecare

sector de activitate, spre propriul 
nostru folos.

Dumitru SIPO5 
laminator la laminorul 1 
al întreprinderii de țevi 
„Republica"-București

MODIFICATE SAU REDUSE
Transmițind specialiștilor 

resort din Sectorul de 
țuri întrebările provenite 
pârlea cititorilor, aceștia au ti
nut să precizeze că. pină in dimi
neața zilei de 14 iulie au fost efec
tuate in întreaga rețea de maga
zine din țară toate corecturile de 
prețuri prevăzute în Decretul pre
zidențial. Ca urmare, prețurile afi
șate în prezent in unitățile de des
facere includ toate corecturile sta
bilite de respectivul act normativ. 
Totodată, am fost informați că ti- 
părired Buletinelor Oficiale cu cele 
două decrete și anexele aferente 
este in fază finală, in citcva zile 
urmind a fi puse in vinzare la 
chioșcurile de difuzare a presei. (O 
bună părte din abonamente au fost 
deja expediate destinatarilor).

de 
pre- 
din

PRODUSE Șl SERVICII 
LA CARE PREȚURILE 

AU RĂMAS MEMODIFICATE
In legătură cu întrebările unor 

cititori privind produse și servicii 
ale căror prețuri nu s-au modificat 
am primit următorul răspuns :

Așa cum prevede Hotă'rirea 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. și Decretul prezidențial, 
majorările de prețuri și tarife au 
avut loc doar la o grupă restrinsă 
de produse și servicii, la care pre
țurile cu amănuntul și tarifele 
pradticate nu acopereau cheltuielile 
reale de producție — ceea ce făcea 
ca realizarea .lor să fie nerentabilă 
(din această, cauză o parte din res
pectivele produse nici nu se mai 
fabricau — deși erau solicitate do 
populație — întreprinderile nefiind 
cointeresate in realizarea lor ; la 
fel și cu organizarea unor categorii 
de servicii). Totodată s-a tinut cont 
de sporirea substanțială pe plan 
mondial a prețurilor unor materii 
prime de bază. Firește că prețurile 
produselor ce nu intră in aceste 
categorii nu au fost afectate — deși 
trebuie arătat că in unele întreprin
deri continuă să se depășească chel
tuielile de producție prevăzute 
chiar la unele produse ale căror 
prețuri nu s-au schimbat.

Au rămas astfel nemodificate 
prețurile la toate PRODUSELE ALf-

MENTARE precum și la marea ma
joritate a produselor nealimentare, 
printre care menționăm : TOATE 
ȚESĂTURILE TEXTILE (din bum
bac. lină, in, cinepă, din fire sin
tetice și in amestec etc.), TOATE 
CONFECȚIILE realizate din aceste 
țesături. TOATE PRODUSELE DE 
LENJERIE. MERCERIE. PASMAN
TERIE ȘI GALANTERIE (cu excep
ția ciorapilor, unde corectarea pre
țurilor la ciorapii din bumbac și 
lină a fost compensată integral prin 
reducerile de prețuri de la ciorapii 
din fire sintetice).

De asemenea, trebuie subliniat că 
deși prețurile unor materiale de 
construcții au fost majorate AU RĂ
MAS NEMODIFICATE PRETURILE 
DE CONTRACTARE A APARTA
MENTELOR PROPRIETATE PER
SONALA.

La fel și în domeniul hirtiei nu 
s-au schimbat prețurile cărților, re
vistelor, ziarelor, ale confecțiilor 
din hirtie (plicuri. vederi. cărți 
poștale ele.), prețul articolelor mă
runte. de uz casnic și gospodăresc, 
din lemn, metal și alte materiale.

De asemenea, sint neschimbate 
PREȚURILE LA MOBILA (dormi
toare, sufragerii, biblioteci, holuri 
— cu excepția, așa cum s-a mai 
arătat, a anumitor tipuri de scaune 
curbate, taburete, cuiere tip pom și 
alte articole din lemn, care se pro
duceau in condiții de nerentabili- 
tate).

RAMÎN NEMODIFICATE TARI
FELE TUTUROR SERVICIILOR 
DE CONFECȚII PE COMANDA 
la : îmbrăcăminte (cu excepția 
orelor de complexitate' pentru li
nele modele deosebite),. încălță
minte, 
rifele pentru plata mâhoperei 
confecțiile pe comandă din 
blană etc.

Vorbind despre produse 
ror prețuri nu se schimbă, 
mințim cele subliniate in ziarul de 
ieri — respectiv, rămin nemodîfi- 
cate prețurile la henzină-auto, ia 
motorină și uleiurile minerale, la 
materialele de construcții de bază 
(ciment, cărămidă, var ș.a.). la 
combustibilii pe tichet, la caietele, 
maculatoarele si blocurile de desen, 
la covoarele și carpetele realizate 
mecanic (care dețin ponderea prin
cipală in cadrul desfacerilor in acest

domeniu). la marea majoritate a 
sortimentelor de încălțăminte etc.

REDUCERI DE PREȚURI
La întrebările unor cititori, răs

pundem că acțiunea de corectare a 
■prețurilor se aplică in ambele sen
suri : majorări — la produse ne
rentabile, dar și efectuarea unor 
reduceri de prețuri.

0 temeinica motivare economică;
a elimina nerentabilitatea 

înseamnă a stimula progresul

modele deosebite). _____
marochinărie, lenjerie, ta

la 
piele și

Astfel, au fost reduse prețurile 
la două mari categorii de produse : 
la MEDICAMENTE, unde in an
samblu se realizează o reducere de 
prețuri de circa 17 la sută (amă
nunte despre aceste reduceri s-au 
publicat in ziarul nostru de ieri) și 
la CIORAPII din fire sintetice.

Reducerile de prețuri la ciorapi 
privesc 197 sortimente, atit din ca
tegoria ciorapilor și șosetelor din 
fire sintetice pentru adulți (bărbați 
și femei), cit și a celor pentru co
pii. Astfel, prețul ciorapilor din fire 
relon. fără dungă — 15 den. pentru 
femei a fost redus de la 23 lei la 16 
lei. tip 20 den — de la 15.50 lei la
10.50 lei. tip 30 den — de la 18 lei la
12.50 lei ; ciorapii cu dungă din 
fire relon — 15 den — de la 27 lei 
la 20 lei. ciorapii cu dungă din fire 
supraelastice 20 x 2 den — de la 
41 lei la 29.50 lei : dresurile cu 
elastic — de la 49 lei la 34.75 lei, 
dresurile din fire supraelastice 
40.20 x 2 den — de la 63 lei la 45 
lei. ciorapii-pantalon (ajurați) fără 
călcii. din fire supraelastice. 70 
— de la 66 lei la 47,50 lei etc.

Prețul șosetelor jacard din 
supraelastice pentru bărbați
redus de la 20 lei la 15 lei. șosetele 
tip 1/2 rip — de la 19 lei la 14 lei 
etc. Prețul ciorapilor trei sferturi, 
tip rip, din fire supraelastice 70/20 
den. mărimea 3. pentru copii s-a 
redus de la 13.75 lei la 10 lei, ciora
pii pantalon (dresurile) cu desen 
jacard, din fire Supraelastice 100/20 
den — de la 56 lei la 40 lei. și ace
lași model. 70/20 den — de la 40 
lei la 28 lei etc.

în magazine aceste articole pot 
fi deja cumpărate la noile prețuri 
reduse.

den

fire 
s-a

ale ca
rnal a-

Lucrez in domeniul financiar — 
direct legat de urmărirea prețuri
lor și a problemelor ce vizează 
creșterea eficienței economice. în 
această calitate, pot spune că sint 
multiple dovezile care atestă că in 
țara noastră stabilirea preturilor 
se face in temeiul unor conside
rente obiective. Am sâ mă refer, 
in acest sens, la situația din intre
prinderea noastră. An de an. 
lectivul întreprinderii a 
obțină rezultate bune in 
consumurilor specifice și 
ielilor de producție, să 
continuu volumul beneficiilor, 
este mai puțin adevărat insă 
în același timp, unele sortimente 
sint nerentabile sau au o rentabi
litate scăzută. Explicațiile ? Desi
gur le găsim și in unele neajun
suri interne, dar. in principal, ele 
sint de natură obiectivă : sporirea 
prețurilor la unele materii prime 
și materiale.

Se știe că pe plan mondial pre
turile unor materii prime 
au crescut substanțial in 
timp. Iată, de pildă, cum 
luat in acest an. pe piața 
lă. preturile unor materii 
necesare întreprinderii, compara
tiv cu anul 1974 : la polipropilenă 
ele au crescut de aproape două 
ori. la trioxid de stibiu — de cir
ca 5.5 ori, iar la rilsan — cu 20 la 
sută. Or. este cunoscut faptul că 
prețul unui produs nu se stabileș
te izolat. arbitrar. ci tinindu-se 
seama de întregul sistem de pre
turi. care trebuie să asigure core
larea judicioasă a prețurilor ma
teriilor prime cu cele ale semifa
bricatelor și produselor finite. E- 
vident. menținerea in fabricație a 
unor sortimente nerentabile sau cu

co- 
reușit să 
reducerea 
a cheltu- 
sporească

Nu 
că,

de bază 
ultimul 

au evo- 
mondia- 

prime

Mihai IONESCU

fibili și alte materii prime, precum 
și de faptul că prețurile de des
facere la unele produse nu acope
reau cheltuielile reale de produc
ție, este pe deplin justificată eco
nomic corectarea în consecință a 
preturilor cu amănuntul și la 
combustibili.

Firește, in aceste condiții, pentru 
toți lucrătorii din sectorul energe
tic — începând de la proiectare și 
pină la execuție — ca de altmin
teri pentru toți cetățenii tării, pro
blema economisirii combustibililor 
și energiei devine implicit și mai 
imperioasă. Un produs mai scump 
trebuie drămuit cu și mai mare 
chibzuință in fiecare loc de 
ducție. Trebuie să aplicăm 
strictețe și cu înalt spirit de 
ponsabilitate măsurile luate

din noiembrie 1973 de dezvoltare 
a bazei energetice și de folosire 
mai judicioasă a combustibililor și 
energiei.

în încheiere, aș vrea să subliniez 
capacitatea partidului și statului 
nostru de a asigura cursul ascen
dent al nivelului de trai — in do
meniul la care m-am referit, este 
de reliefat, de pildă, că preturile la 
combustibilii pe tichet au rămas 
nemodificate — chiar in condițiile 
unor creșteri mari ale preturilor pe 
piața mondială. Este o dovadă eloc
ventă a resurselor de progres ale 
societății noastre, a stabilității 
conomiei socialiste.

e-

cu 
și 
se 
și

rentabilitate scăzută — totuși, so
licitate de consumatori — nu este 
eficientă pentru întreprinderile 
producătoare. Tocmai de aceea 
consider firești corectările care se 
aduc, la anumite intervale de 
timp, la preturile unor produse și 
servicii. în acest fel, se asigură ar
monizarea cererilor populației 
imperativul creșterii eficienței 
rentabilității fiecărui produs, 
creează condiții de fabricație
desfacere echitabilă a produselor, 
se asigură premisele unei juste fi
nanțări a producției șj circulației 
mărfurilor. A elimina nerentabilita- 
tea înseamnă a deschide căi largi 
progresului economic, in interesul 
creșterii bunăstării poporului.

în același timp, prin recentele 
măsuri, partidul a hotărit majora
rea suplimentară a retribuției ta
rifare a tuturor categoriilor 
personal cu incă 60 lei lunar 
care beneficiază, alături de toti oa
menii muncii, și colectivul între
prinderii noastre. Nu este o hotă- 
rire 
teze 
lite 
tru .
nivelului de trai al oamenilor mun
cii. Semnificativ este in acest sens 
și faptul că retribuția medie lu
nară. în intreprinderea noastră, a 
sporit de la 1 413 lei in 1970 Ia 1 777 
lei in 1975, iar adăugind și recen
ta majorare suplimentară a retri
buției tarifare, retribuția medie lu
nară in unitatea noastră ajunge la 
1 837 lei.

de 
de

izolată, ci ea vine să compie- 
numeroase alte măsuri stabi- 

de conducerea partidului nos- 
pentru creșterea continuă a

Marin M1TROI
șef birou financiar-prețurl 
la întreprinderea de prelucrare 
mase plastlce-București

Mu poate exista izolare 
& fenomenele economice

pro- 
cu 

res- 
incâ

Inq. Constantin SIMA
Institutul de studii și proiectări 
energetice

Majorarea suplimentară 
a retribuțiilor—in contextul 

marilor alocații sociale
Am vorbit fn aceste ultime 

două zile cu numeroși oaspeți ai 
Sinaiei — respectiv muncitori aflați 
la odihnă. I-am întilnit in fața co
lecțiilor de ziare, aplecați peste 
paginile in care s-au publicat Hotă- 
rirea Comitetului Politic Executiv și 
cele două Decrete. Din discuțiile 
declanșate spontan, a ieșit limpede 
la iveală faptul câ ei înțeleg jus
tețea și rațiunea măsurilor luate 
recent de conducerea partidului.

Astfel, una din ideile relevate 
cu pregnanță, cu aceste prilejuri, a 
fost că recentul Decret privind ma
jorarea suplimentară a retribuției 
tarifare a tuturor categoriilor de 
personal trebuie privit in contex
tul mai larg al măsurilor adoptate 
de-a lungul anilor in țara noastră, 
avînd drept obiectiv principal bu
năstarea poporului. Cind spun a- 
cest lucru mă gindesc la faptul că 
atunci cind vorbim despre nivelul 
de trai sintem datori să luăm in 
considerație toate componentele 
sale. începind cu retribuția tarifa
ră și terminind cu sumele — in
sumind zeci de miliarde de lei — 
alocate de la buget pentru cheltu
ieli social-culturale.

Exemplele sint numeroase ; mă 
voi opri insă, pe scurt, asupra 
unui singur aspect. Locuiesc in
tr-un oraș. Sinaia, unde de-a lun
gul anului vin să-și petreacă con
cediul de odihnă mii de oameni ai 
muncii. Numeroși alții beneficiază 
de moderna bază de tratament pe

care o au la dispoziție. De la an 
la an. numărul tuturor acestora 
este din ce in ce mai mare. Pe 
străzile „perlei Carpaților". în mo
dernele sale vile, pot fi intilniți in 
orice sezon, odihnindu-se. refăcin- 
du-și forțele pentru a începe ac
tivitatea cu și mai mult spor, mun
citori de la marile combinate ale 
țării și țărani cooperatori. învăță
tori. ingineri, oameni de cele mai 
diferite profesii, tineri și virstnici. 
Ce imagine mai tonică aș putea 
oferi vorbind despre grija fată de 
om in societatea noastră decit a- 
ceastă veritabilă „hartă vie" a uni
tăților economice ale României so
cialiste. care ar putea fi alcătuită, 
pornind de la profesiunea celor pe 
care-i găzduim 
naia. veniți cu 
cu preț redus, 
ment.

Discuțiile de 
începutul acestor rinduri ne-au în
tărit hotărîrea de a organiza in 
continuare și alte acțiuni cultural- 
educative 
lor celor 
decretelor 
înscriu in 
tidului și 
ridicării necontenite a nivelului de 
trai, material și spiritual al celor 
ce muncesc.

cu bucurie în Si- 
bilete gratuite sau 

la odihnă și trata-

care aminteam Ia

pentru a explica mase- 
mai largi semnificația 
adoptate recent, care se 
politica generală a par- 
statului nostru închinată

Radu MOISE
directorul Casei de culturâ
Sinaia

jfceeoș/ linie de continuă creștere 
a veniturilor oamenilor muncii

— In toate secțiile de producție 
— ne spune tovarășa Elena Verona 
Brutea, secretara comitetului de 
partid de la întreprinderea de con
fecții și tricotaje București — 
lectura Hotăririi Comitetului Po
litic Executiv și a celor două acte 
normative a prilejuit ample dez
bateri. Secretarii organizațiilor de 
bază au prezentat pe larg măsu
rile stabilite de conducerea parti
dului și statului. Au luat cuvintul 
numeroși muncitori, care, arătind 
că au înțeles rațiunea măsurilor a- 
doptate, și-au exprimat, totodată, 
recunoștința pentru faptul că 
partidul și statul nostru au avut 
grijă ca veniturile reale ale oame
nilor muncii să nu fie afectate, ci, 
dimpotrivă, să sporească în conti
nuare.

...Calculele pe care și le-a făcut 
Teodor Ciobotaru — mecanic la 
secția II — sint simple, iar rezul
tatele elocvente : „Și eu. și soția 
lucrăm. Deci vom primi pe lună 120 
lei in plus, un plus real, concret. în 
primul rind pentru că nu cumpă
răm in fiecare zi lucruri din cele 
care s-au scumpit. Prețul alimen
telor, de pildă, care ocupă locul cel 
mai important in bugetul oricărei 
familii, a rămas același".

— Eu și cu soția ne-am făcut

La citi ani o dată își cumpăra 
gospodari covoare de mină 

sau mobilă din lemn curbat? 
în schimb, retribuția majorată 

„csrge" lunar

întregului popor un ni- 
tot mai ridicat. In acest 
mie și soției mele, care 
aceeași întreprindere, ni

Eu și familia mea am beneficiat 
dl'ect de roadele politicii partidu
lui care urmărește atit de stăruitor 
să asigure 
vel de trai 
cincinal și 
lucrează in 
s-au majorat de două ori retribu
țiile. In plus, soția mea a ciștigat 
și in urma celor trei acțiuni de ma
jorare a retribuțiilor mici. Nu de 
mult. în cadrul aplicării celei de-a 
doua etape de majorare a retribu-

60 in anurmătoarea socoteală : 60 și cu 
lei pe lună, că sintem amindoi 
cimpul muncii, înseamnă pe 
1 440 lei — ne spune muncitorul
Mihai Popescu de la secția nr. 6. 
Bani care nu afectează nici indem
nizația copiilor, nici chiria. Deci 
bani în plus, venituri nete. Și fiind
că veni vorba de chirie, aș vrea 
să mai spun că ridicarea plafonului 
de calcul al chiriei la 1 500 lei — 
măsură care s-a luat cu puțin timp 
inainte — mi-a mai adus o econo
mie de 159 lei lunar, deci incă 1 900 
lei pe an. în concluzie, numai in 
acest an, voi cîștiga mai mult, eu 
și soția, cu peste 3 200 lei. Este, de 
fapt, urmarea aceleiași linii con
secvente aplicate pe tot parcursul 
cincinalului — de sporire a veni
turilor celor ce muncesc.

Intr-adevăr. colectivul de mun
citori de la I.C.T.B. este hotărit să 
răspundă grijii partidului, in mo
dul cel mai concret : cîteva ini
țiative lansate duminică, chiar cu 
prilejul dezbaterii documentelor de 
partid și de stat, vorbesc de la sine: 
„Trimestrul IU. trimestrul celor 
mai bune realizări", „Nici un ba
tir de ață nefolosit complet", „Nici 
un muncitor sub normă".

Florin CIOBANESCU

(iei oamenilor muncii prevăzute 
pentru acest cincinal, amindoi am 
primit un spor net de 519 lei. La 
aceasta trebuie să adăugăm cei 120 
lei cit vom primi suplimentar 
amindoi prin recenta Hotărire a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. și Decretul Consiliului de 
Stat. Astfel. în perioada 1970—1975, 
veniturile din retribuție ale familiei 
noastre au crescut de la 3 019 lei la 
4 098 lei. adică cu -25 la sută.

Am trecut prin magazine, am 

văzut și corectările de preturi și 
mi-am dat seama că. de fapt, pro
dusele respective nici nu intră prea 
des in cheltuielile noastre, fiind 
vorba de produse pe care le cum
peri destul de rar, pe parcursul 
unui an sau chiar o dată la cițiva 
ani. De cite ori pe an își cumpără 
omul, de pildă, covoare de mină 
sau cuiere ori scaune, mobilă din 
lemn curbat ? Nici măcar o dată la 
cinci ani. admițind că nu le are 
in gospodărie. Or, de majorarea 
suplimentară a retribuției, adică de 
cei 120 de lei, beneficiem in fie
care lună. Efectiv aceste măsuri 
sint in favoarea oamenilor muncii, 
sint o nouă dovadă a grijii parti
dului pentru cei ce muncesc. Și eu 
și colegii mei de muncă sintem pe 
deplin conștienți de faptul că spo
ririle de pină acum ale veniturilor 
noastre se bazează pe muncă, pe

O importantă componenta a nivelului de trai:
SANĂTATEA PUBLICĂ

In planul cincinal 1971—1975 a 
fost prevăzută construirea a 32 de 
mari spitale moderne, insumind 
aproape 22 000 de paturi. îndepli
nirea acestor prevederi se apropie 
de sfirșit. In primul semestru al

pe plan mondial
Recenta Hotărîre a Comitetului 

Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
și decretele publicate evidențiază, 
încă o dată, că una din trăsăturile 
definitorii ale politicii economice a 
partidului și statului nostru o con
stituie preocuparea sistematică de 
a aborda fenomenele economice în 
strinsă concordanță cu realitățile o- 
biective, ținind seama in perma
nentă de condițiile concrete — pe 
plan intern și extern — in care se 
desfășoară activitatea socială. Lu- 
crind ca specialist in ramura ener
getică, aș vrea să mă refer la jus
tețea și caracterul necesar al mă
surilor luate in acest domeniu.

După cum se știe, de mai multă 
vreme, pe piața mondială asistăm 
la o adevărată „explozie" a pretu
rilor la o serie de materii prime 
și, îndeosebi, la combustibili, țiței 

V

anului în curs a fost dat în folo
sință noul spital județean din Ba
cău cu 700 de paturi : se află 
stadiu avansat de realizare sau 
finisaj clinica de neurochirurgie 
centrele de gastroenterologie și 

in 
in 
Și 

de

Iar aceste 
interna- 

de ritmul 
tarile ca-

a prețuri- 
urmare a

! modificări 
externă nu

și cărbune cocsificabil. 
tendințe ale conjuncturii 
ționale — determinate 
galopant al inflației din
pitaliste — se amplifică, iau pro
porții și mai mari. Zilele tr-ecute, 
de exemplu, Organizația țărilor 
exportatoare de petrol a hotărit 
pentru la toamnă o revizuire, in 
sensul unei noi sporiri, 
lor la petrolul brut, ca 
accentuării inflației.

Este limpede că aceste 
de preturi de pe piața < 
pot să nu influențeze, intr-o anu
mită măsură, și prețurile de pro
ducție ale mărfurilor în compo
nența cărora intră asemenea mate
rii prime de bază, in bună parte 
importate. De aceea, ținind seama 
de creșterea substanțială, pe plan 
mondial, a preturilor la combus- 

hematologie din Capitală, spitalele 
din Birlad, Sf. Gheorghc. Tg. Jiu 
și Moldova Nouă — unități cuprin- 
zînd circa 3 700 paturi și care vor 
fi date în folosință in acest an. De 
asemenea, se află in faze avansate

Vom răspunde la sporirea 
retribuțiilor, sporind rezultatele 

bune în producție
Miile de constructori de utilaj 

petrolier de la întreprinderea plo- 
ieșteană „1 Mai“ se aflau duminică 
dimineața in secții și ateliere, in 
program normal de lucru. Cei mai 
mulți aflaseră, prin radio sau prin 
„Scinteia", despre noile măsuri pri
vind majorarea suplimentară a re
tribuției tarifare și corectarea unor 
preturi și tarife. In sectorul de me
canică I l-am găsit și pe directorul 
unității, ing. Gheorghe Dinu, solu- 
ționind unele probleme operative. 
In discuția avută, ne-a spus :

— Evident, noile măsuri compor
tă multiple aspecte, importante și 
profund pozitive. Mă voi opri doar 

de construcție opt policlinici, opt 
dispensare urbane, cinci centre sto
matologice. patru leagăne de copii.

In fotografie : Spitalul județean 
din Tirgoviște. J

t

asupra citorva. în primul rind, tre
buie subliniat că prin politica de 
prețuri partidul urmărește crește
rea bunăstării tuturor cetățenilor 
țării. Corectarea unor prețuri — 
absolut necesară din motive de efi
cientă economică — nu afectează 
cituși de puțin veniturile reale ale 
oamenilor muncii, deoarece este în
soțită de majorarea suplimentară a 
retribuției tarifare — totul soldîn- 
du-se cu un mare ciștig bănesc pen
tru populație, un ciștig de miliarde.

Dar să ne oprim și asupra altui 
aspect : una din cauzele determi
nante ale unor majorări de prețuri 
o constituie scumpirea vertiginoasă 
a prețurilor pe piața mondială la 
materii prime și alte produse. Este 
o situație obiectivă, fiindcă este e- 
vident că nu poți menține același 
preț la un produs pentru care ma
teria primă, adusă din import, costă 
azi de citcva ori mai mult decit a- 
cum cițiva ani. Acesta este, cred, 
încă un argument major care ne 
îndeamnă la îndeplinirea acelei sar
cini atit de insistent subliniată de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu : a face 
totul pentru reducerea importurilor 
și majorarea exportului.

Am stat de vorbă cu foarte multi 
oameni din uzină și din secția res
pectivă și se poate spune că a- 
ceastă idee s-a. înțeles foarte 
„Noi, cei de la mecanică I, 
spus șeful secției, inginerul 
Georgescu, ne-am propus ca 
schimburi prelungite, prin program 
normal de lucru in unele duminici, 
dar mai ales prin creșterea produc
tivității muncii, să asigurăm in plus 
la export, in această lună, o insta
lație de foraj F-200".

Este doar unul dintre angaja
mente ; directorul întreprinderii 
ne-a arătat că pină la sfirșitul a- 
nului constructorii de utilaj petro
lier ploieșteni vor livra suplimen
tar, la export, utilaje si agregate 
in valoare de 16 milioane lei valu
tă. Totodată, colectivul s-a angajat 
să reducă importurile de mașini și 
utilaje cu 15 milioane de lei valu
tă, lărgind activitatea de autoutila- 
re. La majorarea retribuțiilor — 
majorare a exportului, iată un cu- 
vint de ordine in intreprinderea „1 
Mai".

bine.
ne-a

Titus 
prin

Cosislantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"
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PORUMB, CARTOFI, LEGUME, SFECLĂ FURAJERĂCulturi succesive pe suprafețe mai mari decît ceie stabilite inițial! Recoltarea continuă 
cu toate forțele

® ESTE NECESAR pentru a recupera 

din pagubele produse recoltei

© ESTE POSIBIL prin eliberarea 

urgentă a terenului, organizarea 
schimburilor prelungite și efectuarea 
arăturilor în timpul nopții

ÎN COOPERATIVELE AGRICOLE

Situația insămînțărilor îndeamnă la muncă dirză, fără răgaz
TOATE LUCRĂRILE SÎNT URGENTE, DAR PRIMA URGENȚĂ 

ESTE SEMĂNATUL PORUMBULUI PENTRU BOABE

Județul Galați a încheiat 
recoltatul griului

CONSTANȚA. Suplimen
tar, 15 000 hectare cu po
rumb pentru boabe. In uni‘ 
tățile agricole din județul Constanța, 
pină la data de 14 iulie a.c. au fost se
mănate aproape 71 000 hectare de cul
turi duble — porumb pentru boabe, 
siloz și masă verde, diferite legume. 
In multe unități au fost luate măsuri 
pentru a încheia semănatul culturilor 
succesive in următoarele două-trei zi
le. Succese însemnate au obținut în
treprinderile agricole de stat. De 
exemplu, la I.A.S. Petreni au fost în- 
sămințate 1 550 hectare cu porumb 
pentru boabe și alte culturi succesive, 
la I.A.S. Cogealac — 1 450 hectare, iar 
la I.A.S. Băneasa — 1 350 hectare. 
Pentru a contribui cit mai mult la 
recuperarea pagubelor provocate de 
inundații, din inițiativa comitetului 
județean de partid se vor insămînta 
suplimentar 15 000 hectare cu porumb 
pentru boabe și 790 hectare legume. 
Pentru a avea garanția că însămîn- 
țările se vor încheia în această săp- 
tămînă au fost întreprinse o serie de 
măsuri referitoare la eliberarea cu 
prioritate a terenului destinat cultu
rilor succesive, executarea arăturilor 
dis-de-dimineată și seara tîrziu cu un 
număr sporit de tractoare, organiza
rea întrajutorării între unitățile în
vecinate din raza aceluiași consiliu 
intercooperatist. Se cuvine subliniată 
atenția acordată întreținerii culturilor 
succesive răsărite. Cele mai mari su
prafețe prășite mecanic Ia aceste cul
turi sînt în cadrul consiliilor inter- 
cooperatiste Băneasa, Cobadin. Chir- 
nogeni, Cuza Vodă și Valul Traian. 
Incepînd de ieri, s-a trecut și la in- 
sămînțarea celor 1 500 hectare cu 
sfeclă furajeră în teren irigat, lucra
re care urmează să fie încheiată în 
două zile. (C. Bordeianu).

BRĂILA. Schimburi pre
lungite la eliberarea și 
pregătirea terenului. După 
încheierea recoltării griului, prin
cipalele forțe și mijloace mecanice 
ale unităților agricole de stat și 
cooperatiste din județul Brăila au 
fost concentrate la semănatul cultu
rilor succesive de porumb pentru 
boabe și legume. La cooperativa agri
colă din Țibănești au fost organizate
‘ ■ar. • ~ 

schimburi prelungite pentru elibera
rea și pregătirea terenului, ceea ce a 
permis să fie însămînțate cu a doua 
cultură 610 hectare, din care 325 hec
tare porumb pentru boabe și 58 hec
tare legume în sistem irigat. După 
cum ne spunea tov. Fătu Șocaricea- 
nu, președintele cooperativei agricole 
din Ianca, pină acum s-au însămîn- 
țat 720 hectare cu porumb și alte 
culturi succesive. Planul a fost rea
lizat. dar semănatul continuă. De 
altfel, numeroase alte cooperative 
agricole. între care Brăila. Cazasu, 
Mircea Vodă. Scorțaru-Vechi și al
tele, au depășit planul de insămințare 
a acestor culturi. La fel de intens se 
lucrează în întreprinderile agricole 
de stat. Harnicii mecanizatori din 
Insula Mare a Brăilei au semănat 
peste 4 000 hectare de culturi succe
sive, iar cei de la I.A.S. Mircea Vodă 
— 1 705 hectare. în multe unități s-a 
trecut la aplicarea udărilor si Ia în
treținerea prin prașile mecanice a 
celei de-a doua culturi. (C. Bădescu).

IALOMIȚA. Se irigă plan
tele proaspăt răsărite. Pe in- 
treg cuprinsul județului Ialomița, zeci 
de mii de oameni au împînzit timpu
rile la seceriș, la semănatul celei de-a 
doua culturi, la recoltatul furajelor 
și întreținerea culturilor succesive de 
porumb pentru boabe proaspăt răsă
rite. Cooperatorii și mecanizatorii 
din Dor Mărunt au însămînțat po
rumb in cultură succesivă pe o su
prafață de 360 ha. Se lucrează în 
continuare cu 4 semănători. 8 
discuri, 15 pluguri. După cum ne a- 
sigură inginerul-șef Petru Mărcu- 
lescu, în trei zile se va ajunge la 
700 hectare însămînțate, cu 370 ha 
peste plan. Organizația de partid din 
comună a mobilizat cooperatorii și 
mecanizatorii la întreținerea culturi
lor succesive răsărite. Pină ieri, 120 
de hectare de porumb pentru boabe 
au fost prășite manual și mecanic, 
în comuna Dragoș Vodă, după cum 
ne-a informat tov. Alexe Stan, se
cretarul comitetului comunal de 
partid, planul la culturile succesive 
a fost realizat, suprafața urmind să 
fie suplimentată cu incă 300 hectare, 
în această unitate. 250 de hectare de 
porumb pentru boabe au fost prășite 
mecanic și manual și s-a aplicat 
prima udare. în unele unități se irigă 
porumbul. în sistemul de irigații
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Cifrele exprlmâ procentele realizate din totalul suprafeței prevâzute a fi însâmînțate cu culturi succesive 
(situația la 14 iulie, dupd date furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare)

Ciulnița, pe terenurile I.A.S. Ivă- 
nești și ale cooperativelor agricole 
din Dragalina, Ciulnița și Brîncoveni, 
aspersoarele și motopompele nu stau 
nici o clipă. (Lucian Ciubotarii).

ILFOV. Crește ritmul la 
recoltat, dar întîrzie îrssă-
mînțarea. In
mul lucrărilor

județul Ilfov, 
a crescut în

rit-
in-

tensitate, în special la recoltarea 
griului, unde viteza zilnică de lucru 
a depășit 10 000 ha. Datorită partici
pării unui număr mare de oameni la 
muncile cîmpului — peste 120 000 
de locuitori ai satelor și orașe
lor — s-a strîns recolta de pe 
125 000 ha din cele 144 000 ha cul
tivate cu griu. în multe sate din 
județ — Frăsinet, Gurbănești, Valea 
Ârgovei și Târiceni, in fermele I.A.S. 

Afumați — am întîlnit mii de meca
nizatori și cooperatori, tineri și 
virstnici in cimp, la recoltatul griu
lui și insămințarea culturilor succe
sive. la cules legume și fructe, la 
strinsul furajelor. O organizare e- 
xemplară a muncii in cîmp am 
văzut la C.A.P. Tăriceni, unde me
canizatorii de la S.M.A. Frăsinet 
sint organizați în formații împreună 
cu cooperatorii, ceea ce permite a- 
sigurarea unui permanent flux la 
toate lucrările — de la recoltat pină 
la semănatul celei de-a doua culturi. 
Acolo unde lanul de griu este culcat, 
și asemenea suprafețe sînt foarte 
mari, spicele sînt ridicate cu sece- 
rile. ..Lucrăm din noapte in noapte" 
— ne spuneau Petre Ghiță și Con
stantin Colea, cei mai buni dintre 
mecanizatorii secției. Aici, ca și în 
celelalte unități, in urma combine
lor lucrează presele de balotat, se 

eliberează terenul și se ară. Pină 
luni au fost insămințate 120 hectare 
cu porumb. Pe întreg consiliul in
tercooperatist Frăsinet. această lu
crare a fost executată pe aproape 
800 de hectare. Datele centralizate la 
direcția agricolă scot insă în evi
dență faptul că pe întregul județ 
n-au fost insămințate culturi duble 
decit pe aproximativ 30 000 din cele 
94 000 hectare planificate. Această 
situație este cauzată de faptul că la 
presele de balotat paie se produc 
dese defecțiuni, iar cu cele in stare 
de funcționare arareori se lucrează 
in două schimburi. Asemenea 
stări de lucruri trebuie grabnic 
înlăturate. pentru a folosi condi
țiile favorabile din acest an la 
obținerea unor recolte sporite la 
culturile succesive de porumb și 
furaje. (Alexandru Brad).

Oamenii muncii din agricultura 
județului Galați raportează. .într-o 
telegramă adresată Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu_ de 
comitetul județean al P.C.R.,_ că au 
încheiat recoltarea griului pe întrea
ga suprafață de 80 564 hectare.

în telegramă se arată că, mobili
zați de chemările adresate întregului 
popor și de prețioasele indicații date 
de secretarul general al partidului cu 
prilejul vizitei făcute în județul 
Galați, oamenii muncii din această 
parte a țării își vor intensifica efor
turile pentru a încheia pină la sfîr- 
șitul acestei săptămini și însămînța-

ARGEȘ : Toate combinele 
în lanuri Biroul comitetului ju
dețean de partid Argeș a stabilit re
cent noi măsuri care să facă din a- 
ceastă săptămină o săptămină record 
la recoltat. Pe prim-plan se situează 
intrarea în ofensivă a tuturor com
binelor. Ieri au lucrat din plin în 
lanuri 755 combine, dintre care 50 ve
nite din județul Bistrița-Năsăud. Pen
tru ca ritmul de lucru să crească 
în intensitate, echipele de secerători 
au trecut la crearea de culoare de 
aerisire in lanuri. Imediat după 
zvintarea terenului se acționează cu 
combinele. începind de azi. forța 
mecanică a județului va fi întări
tă prin sosirea altor 60 combine 
„Gloria" din județul Ialomița. (Gh. 
Cîrstea).

BACĂU : Griul recoltat - 
înmagazinat în aceeași zi. 
Pe ogoarele județului Bacău se lu
crează cu toate forțele la secerișul 
griului și insămințarea culturilor 
succesive de porumb pentru boabe 
și siloz, la semănatul și plan
tatul legumelor — morcovi, castra
veți. conopidă și varză de toamnă. 
După cum ne spunea ing. Dumitru 
Găină, directorul direcției agricole, 
pină la data de 14 iulie a.c. coope
rativele agricole au recoltat 13 400 ha 
cu griu, reprezentind 29 la sută din 
suprafața cu această cultură. Pină 
la aceeași dată s-au însămințat 3 068 
ha. La cooperativele agricole din 
Corbasca. Blaga, Huruiești și în alte 
locuri, combinele lucrează din zori 
Si pină seara tîrziu. în sprijinul u- 
nităților agricole de stat au venit 
numeroși muncitori și lucrători din 
aparatul administrativ din munici
piile și orașele județului. Biroul co
mitetului județean de partid a luat 
măsuri pentru ca întreaga cantitate de 
griu recoltat să fie transportată în a- 
ceeași zi Ia bazele de recepție și în 
magazii. Paralel cu secerișul continuă 
în ritm intens balotarea și transpor
tul paielor, executarea arăturilor și 
insămințarea culturilor duble, lucrîn- 
du-se dimineața de la ora 5 și pină 
seara tîrziu. (Gheorghe Baltă).

rea culturilor duble pe întreaga su
prafață planificată.

„Vă asigurăm — se spune in tele
gramă — că vom veghea și vom ac
ționa cu maximă răspundere și in 
continuare pentru apărarea împotri
va inundațiilor, pentru ca activitatea 
economică în toate unitățile județului 
să se desfășoare astfel incit județul 
Galați să-și aducă contribuția la re
cuperarea pagubelor pricinuite eco
nomiei naționale de furia apelor dez
lănțuite, pentru îndeplinirea cincina
lului înainte de termen și înfăptui
rea sarcinilor Congresului al XI-lea 
al partidului".

(Agerpres)

Muncitoarele de la Fabrica de con
fecții București oferă un admirabil 
exemplu de hărnicie, strîngind griul, 
spic cu spic, din apă. pe tarlalele 
cooperativei agricole din Ciorogirla

sn frunte^ unde este greu.
unde este hotăritor —COMUNIȘTI!

Au îndeplinit 
cincinalul

COLECTIVELE DIN UNITĂ
ȚILE INDUSTRIALE ALE ORA
ȘELOR BALȘ ȘI CARACAL, 
județul Olt, au raportat îndeplini
rea planului cincinal la producția 
industrială. Oamenii muncii din 
cele 11 unități industriale ale ce
lor două localități se angajează să 
producă suplimentar, pină la sfîr- 
șitul anului 1975, o producție in va
loare de peste 2,4 miliarde lei. Se 
vor realiza peste prevederile cin
cinalului 1 000 vagoane marfă și 
900 recipienți-cisternă, produse des
tinate exportului, mașini, utilaje 
agricole și instalații pentru irigat 
in valoare de peste 770 milioane 
lei, precum și alte însemnate can
tități de produse industriale și 
bunuri de larg consum. în telegra
mele adresate cu acest prilej Co
mitetului Central al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, de către 
comitetele orășenești de partid, 
oamenii muncii din Balș și Caracal 
se angajează să depună în conti
nuare eforturi pentru îndeplinirea 
și depășirea noilor angajamente 
asumate, de a-și spori contribuția 
lor la realizarea de produse peste 
plan necesare economiei naționale. 
(Em. Rouă).

CONSTRUCTORII DE TRAC
TOARE DE LA MAREA ÎNTRE
PRINDERE SPECIALIZATA DIN 
BRAȘOV au raportat, marți dimi
neață, realizarea prevederilor pla
nului cincinal la producția globală. 
Hotăriți să consolideze succesul ob
ținut. muncitorii, inginerii și tehni
cienii de la această unitate frunta
șă s-au angajat să dea, pină la fi
nele anului, o producție suplimen
tară in valoare de 2.9 miliarde lei.

Colectivul brașovean și-a înde
plinit planul cincinal la export încă 
din luna decembrie a anului 1974. 
Răspunzînd cerințelor beneficiarilor 
externi, colectivul întreprinderii va 
realiza peste prevederile planului 
cincinal 33 000 tractoare pentru ex
port. cu 2 000 mai multe decît se 
angajase. Tractoarele de diferite 
tipuri și mărimi cu marca de fa
bricație a uzinei brașovene sint cu
noscute și apreciate azi in 85 de 
țări ale lumii. (Agerpres)

Și-au majorat 
angajamentul

ÎNTREPRINDERI DIN JUDE
ȚUL DOLJ. Răspunzînd apelului 
adresat de tovarășul Nicolae 

Ceaușescu întregului popor de a-și 
amplifica eforturile pentru dimi
nuarea pagubelor provocate de ca
lamități. colectivele de muncă din 
unitățile industriale doljene și-au 
sporit angajamentele asumate in 
întrecere. Astfel, lucrătorii Com
binatului chimic Craiova au hotărit 
să producă peste prevederi 20 000 
tone uree. 2 000 tone nitrocaloar. 
500 tone acid acetic și să depășeas
că angajamentul la export cu 2.5 
milioane lei valută. Și alte între
prinderi, printre care cea de ma
șini agricole „7 Noiembrie", „Elec- 
troputere", întreprinderea meca
nică de material rulant, schelele 
de extracție și foraj — întreprin
derea de reparații auto, întreprin
derea de prefabricate din beton, din 
Craiova, „Electrocentrale" Ișalnița 
și-au majorat angajamentele.

ÎNTREPRINDEREA „REPUBLI
CA" DIN BUCUREȘTI . „Colecti
vul întreprinderii noastre este ho
tărit să răspundă prin fapte che
mării secretarului general al parti
dului" — ne relata ing. Ioan Mol
dovan. directorul întreprinderii. 
Din discuțiile avute în întreprinde
rea bucureșteană aflăm că, mobili- 
zindu-și mai intens rezervele inter
ne de creștere a producției, colecti
vul de muncă de aici s-a angajat 
să realizeze in această lună, peste 
sarcinile de plan, o cantitate de 500 
tone țevi din oțel. Este vorba de 
țevi pentru conducte de apă, gaze 
și termoficare. pentru industria pe
trolieră și utilaje tehnologice des
tinate industriei chimice, de dife
rite alte tipuri de țevi Intens so
licitate in aceste zile de numeroa
se sectoare ale economiei și de 
populație. La întreprinderea bucu
reșteană se mai află în lucru și o 
comandă urgentă de țevi pentru 
Combinatul chimic din Tîrnăveni. 
unitate care a avut mult de su
ferit de pe urma inundațiilor. 
(I. Ștefan).

MINERII DIN ANINA. Minerii 
din cel mai vechi bazin carbonifer 
al țării — Anina — au hotărit să-și 
suplimenteze substanțial angaja
mentele in întrecerea socialistă. 
Ei vor da. la producția glo
bală, peste prevederile de plan. 
6,359 milioane lei. de 4 ori mai 
multă producție decit prevedea an
gajamentul inițial, la producția 
marfă 5,849 milioane lei. depășind 
de 5 ori angajamentul inițial sta
bilit. în produse fizice angajamen
tul minerilor din Anina înseamnă 
o producție netă de cărbune de 
10 400 tone dată în mod suplimen
tar. din care 8 600 tone cărbune 
cocsificabil.

Peste plan - 
producții necesare 
economiei naționale
O ENERGETICIENII DE LA 

PORȚILE DE FIER AU FURNIZAT 
120 000 000 kWh ENERGIE ELEC
TRICĂ ÎN PLUS economiei națio
nale, îndeplinindu-și astfel angaja
mentul asumat în întrecerea socia
listă pe întregul an. După cum ne 
preciza ing. Stelian Dedu. directo
rul hidrocentralei, această puterni
că unitate energetică a țării lucrea
ză in prezent cu întregul potențial 
— zilnic, cele șase hidrogeneratoa
re pulsează în sistemul electro- 
energetic cite 19 000 000 pină la 
21 000 000 kilowați-oră energie elec
trică. cantități ce se situează la 
nivelul cifrelor maxime prevăzute 
in proiectele hidrocentralei. Ener- 
geticienii, care în prezent depun 
eforturi sporite pentru prevenirea 
revărsării Dunării, au hotărit să 
ridice pină la sfirșitul anului la 
180 000 000 kWh cantitatea de ener
gie electrică produsă peste plan.

o SIDERURGIȘTII AU PRODUS 
120 000 TONE FONTA ȘI OȚEL 
PESTE PLANUL LA ZI. Totodată, 
prin utilizarea la parametri ridi
cați a agregatelor și instalațiilor, 
marile unități din sector au mai 
livrat suplimentar peste 83 000 tone 
laminate finite pline și țevi. însem
nate cantități de aluminiu. Rezul
tate deosebite au obținut muncito
rii, inginerii și tehnicienii de la 
Galați. Hunedoara și Reșița. Side- 
rurgiștii de la Hunedoara, de pil
dă, și-au realizat de pe acum, la 
aproape toți indicatorii, angaja
mentele asumate in întrecerea so
cialistă pe anul 1975. Ei au hotărit, 
totodată, să pună în acest semes
tru la dispoziția beneficiarilor 8 000 
tone fontă. 15 000 tone oțel Martin 
și electric și însemnate cantități 
de alte produse peste plan.

• MINERII DE LA MOTRU AU 
LIVRAT SUPLIMENTAR 125 000 
TONE DE CĂRBUNE ENERGE
TIC, depășindu-și astfel de două 
ori angajamentul asumat în între
cerea socialistă pe întregul an. De 
remarcat că o cincime din produc
ția suplimentară a fost obținută in 
cursul lunii iunie, cînd în toate ex
ploatările randamentele pe post, ca 
urmare a creșterii productivității 
muncii, s-au situat la cele mai ri
dicate cote din acest an. In luna 
iulie, răspunzînd chemării secreta
rului general al partidului, mine
rii obțin, zi de zi, rezultate deose
bite în producție. (Dumitru Prună).

„Sediul" comitetelor de partid 
s-a mutat în lanuri

(Urmare din pag. I)

partid, ca factor care mobilizează și 
îmbărbătează energiile oamenilor. O 
influență puternică a avut, bunăoară, 
exemplul secretarului comitetului co
munal de partid. Achim Olimpiu, 
primarul comunei Alțina. care nu 
și-a găsit răgaz să-și vadă familia și 
casa inundată decît după ce. împreu
nă cu tot satul, a făcut tot ceea ce 
omenește s-a putut face pentru sal
varea avutului obștesc în infrunta- 
rea cu apele învolburate ale Hîrtiba-

Agitatorii: cu fapta și vorba, 
prezenți zi și noapte pe diguri
I-am întîlnit, fără contenire, in 

acele zile și nopți de luptă indîrjită 
cu puhoaiele Mureșului, acolo, în 
mijlocul oamenilor, pe diguri, in 
sectorul 7 de apărare a municipiului 
Arad. La chemarea comitetului de 
partid din întreprinderea textilă 
U.T.A. ei s-au aflat și atunci în 
primele rinduri, imbărbătîndu-și to
varășii de muncă, insuflîndu-le în
credere în forțele lor, transmițîn- 
du-le ultimele dispoziții și, prin pro
priile fapte, prin munca și exemplul 
lor. arătîndu-le celor din jur cum 
trebuie acestea executate. I-am 
reîntilnit din nou, duminică și luni, 
în întreprindere. Și din nou, nu
meroasele fapte vin să confirme că 
oamenii aceștia — comuniștii-agita- 
tori — au rămas și după ce-au plecat 
de la dig aceeași forță activă, mo
bilizatoare a colectivelor lor de 
muncă.

Cu cîteva zile în urmă, de la în
treprinderea textilă „Tirnava" din 
Mediaș, greu lovită de inundații, a 
sosit primul lot de 70 000 metri țe
sături deteriorate. Cantitatea trimisă 
pentru recondiționare a crescut însă 
în cîteva zile la 242 000 metri. Co
mitetul de partid și conducerea în
treprinderii au stabilit măsurile co
respunzătoare pentru îndeplinirea a- 
cestei importante sarcini. Uneori, 
se știe, de la stabilirea de măsuri 
pină la aplicarea lor este o 
cale... Acum insă aceasta a fost

Sarcini precis cunoscute,
măsuri imediate de îndeplinire
Ca toți cetățenii țării, comuniștii, 

toți oamenii muncii din județul 
Dîmbovița sint angajați in vasta ac

ciului. Acum poate fi văzut zi de zi 
la munca în cimp. împreună cu în
treaga familie. La fel secretarul co
mitetului comunal de partid, prima
rul comunei Roșia. Iuliu Martini, cel 
al comunei Dîrlos. Simion Andrieș, 
sau cel al comunei Micăsasa. Corne- 
liu Păcuraru. în satul Șăroștin acolo 
unde a fost mai greu, putea fi văzut 
în tot timpul inundațiilor instructorul 
comitetului județean de partid, loan 
Săliștean ; tot acolo se află și acum, 
în mijlocul oamenilor, la recoltarea 
griului. Ia prășit, la arat pentru cul
turile succesive. (Nicolae Brujan).

foarte scurtă. Comitetele de partid 
din secții au convocat imediat agi
tatorii — care au trecut prompt la 
acțiune. Au purtat scurte discuții cu 
fiecare om in parte, explicind — 
acolo unde mai era necesar — de ce 
in asemenea momente, la un volum 
atît de mare de lucrări de recondi
ționare, se contează pe aportul cit 
mai mare al fiecărui muncitor. Con
comitent, stația de radioamplificare 
— care pină atunci avea trei emi
siuni pe zi — a transmis din oră în 
oră emisiuni despre desfășurarea 
acțiunii. La gazetele de perete, la 
afișierele din ateliere și secții, in 
locul articolelor au fost afișate sar
cinile concrete ce reveneau fiecărui 
colectiv de muncă.

Efectul acestei intense munci po
litice a fost prompt. în ziua de du
minică. 13 iulie, au lucrat toate cele 
trei schimburi. Greul l-au dus, ce 
e drept, secțiile finisaj I și II. în 
sprijinul lor au venit insă 249 mun
citori, femei și bărbați, constituiți în 
6 detașamente speciale din secțiile 
filatură și țesătorie care, după ieși
rea din schimburi, au lucrat la 
spălarea de noroi a țesăturilor, pre- 
gătindu-le pentru a fi introduse in 
celelalte faze ale recondiționării. 
Mai adăugăm faptul că din cei 
242 000 metri liniari de diverse ma
teriale textile, venite de la Mediaș, 
peste 200 000 m au fost pină luni 
seara recondiționați. (Constantin Si
mion).

țiune de refacere și normalizare. 
Preocuparea de căpetenie a organi
zațiilor de partid a fost să se lucreze 

foarte bine, organizat. Sarcinile au 
fost pretutindeni precis cunoscute, 
între alte măsuri inițiate pe plan 
local s-a înscris și tipărirea operati
vă de către secția de propagandă a 
comitetului județean de partid a 
mii de afișe și „fluturași" cuprin- 
zind extrase din recentele hotăriri ale 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. însoțite de texte adaptate la 
specificul diferitelor sectoare de acti
vitate și locuri de muncă. De aseme
nea, au avut loc numeroase adunări 
extraordinare-fulger în care oameni
lor li s-a explicat situația creată 
atît în unitățile economice și loca
litățile lor, cit și in județ.

în aceste împrejurări, comuniștii 
au făcut din nou dovada unei înalte 
conștiințe partinice prin propriul 
exemplu. Atunci, imediat, pe loc, 
numeroși comuniști din întreprin
derile care n-au cunoscut efec
tele dezastruoase ale inundațiilor 
(I.U.P. Tîrgoviște, „Steaua electri
că" Fieni. I.M.U.T. Moreni, I. M. 
Mija), din numeroase alte unități 
economice care, deși afectate, și-au 
refăcut total sau parțial avariile 
(C.L.A. — Fieni, Automecanica — 
Moreni, Schela — Tirgoviște, I.R.E. — 
Tîrgoviște, B.A.T. Viforîta, I.T.A. — 
Tîrgoviște) s-au constituit in deta
șamente speciale de intervenție și

La stația de radioamplificare, 
„comunicate operative"

Comitetul de partid de Ia Combi
natul chimic Făgăraș a mobilizat, 
așa cum este și firesc, toate mijloa
cele și pîrghiile muncii politice de 
masă în lupta împotriva inunda
țiilor, pentru activitatea normală a 
întreprinderii. In acest cadru, cu efi
ciență a acționat stația de radio
amplificare. Practic, se transmit 
comunicate operative de 15—20 de 
ori in 24 de ore sub genericul „îm
potriva calamității, arma noastră 
este munca". Respectivele comunica
te aduc la cunoștința întregului co
lectiv al combinatului informații de 
pe cele trei fronturi ale bătăliei cu 
apele : din producție, de la recolta
re, din activitatea de refacere a lo
calității. Acest mijloc de comunicare 
al organizației de partid cu întregul 
colectiv se dovedește foarte util in 
aceste zile. Evenimentele petrecute 
in secții sînt aduse în atenția tuturor, 
colectivul este permanent infor
mat asupra situației concrete din 
combinat și din afară, evidenți- 
indu-se faptele remarcabile, dar și 
aspecte critice — care sint apoi pre
luate și comentate, printr-o intensă 
muncă politică de la om Ia om, de 
cei peste 600 de agitatori ai organi
zațiilor de partid.

Repetate emisiuni au avut drept 
subiect activitatea din secția 15. unde 
cuptorul de cracare, intrat in revizie 
generală, trebuia să producă amo
niac abia la 23 iulie. Dar, ca urmare 

au plecat in ajutorul muncitorilor 
din întreprinderile calamitate.

La întreprinderea de utilaj chimic 
Găești, unitate in care apele au pă
truns în secții și au inundat mașini, 
instalații, depozite de materiale și 
produse finite, 30 de comuniști, in 
frunte cu secretarul comitetului de 
partid Victor Bordea, de la între
prinderea de utilaj petrolier Tirgo
viște, au lucrat pină tind a fost 
pusă în funcțiune ultima mașină- 
unealtă. Alți membri de partid și 
ai organizațiilor de tineret de la 
aceeași întreprindere, constituiți de 
asemenea în detașamente speciale, au 
acționat neîntrerupt timp de șase 
zile pentru a menține in stare de 
funcționare motopompele, aspersoa
rele și instalațiile de evacuare a 
apelor din oraș.

La întreprinderea de gospodărie 
orășenească și șantierele C.F.R., e 
căror activitate a stagnat citeva zile 
din pricina inundațiilor, au acțio
nat numeroase colective muncito
rești, conduse de comuniștii grupului 
de șantiere Tirgoviște, combinatului 
de oțeluri speciale și schelei de ex
tracție petrol Tirgoviște. împreună 
cu personalul acestei unități ei au 
pus în funcțiune stația de alimenta
re cu apă a orașului Tirgoviște și au 
restabilit intr-un timp record legă
tura feroviară pe ruta Titu — Tir
goviște. (Constantin Soci).

a mobilizării intense a colectivului, 
arzătoarele au pornit cu mult mai 
devreme, incit de la 14 iulie insta
lația produce din plin. A fost astfel 
înlesnită reintrarea in normal a în
tregului combinat, care s-a angajat 
să producă, numai în luna iulie, o 
producție globală suplimentară în 
valoare de un- milion și jumătate lei. 
Potrivit calculelor făcute — care, 
transmise prin stație. înscrise pe coli 
mari afișate in secții, difuzate prin 
discuții de la om la om, sint cunos
cute de toți muncitorii — in 10 zile 
se vor produce 2 000 tone amoniac, 
echivalente cu 4 000 tone azotat de 
amoniu substanță activă. ingrășă- 
mint atît de necesar pentru fertili
zarea ogoarelor.

Stația de radio își informează as
cultătorii și despre modul în care 
organizația de partid, coordonind 
forțele in funcție de priorități, de 
nevoile producției, ale timpului, ale 
orașului, asigură echipele ce parti
cipă la muncile din agricultură, ca 
și despre situația și rezultatele 
schimburilor de lucru prelungite. De 
asemenea, sint transmise informații 
despre activitatea detașamentelor 
care participă la refacerea zonelor 
din oraș afectate de inundații, despre 
comuniștii și ceilalți muncitori care se 
duc cu regularitate, la ieșirea din 
schimb, să ajute la refacerea locuin
țelor și a drumurilor avariate de 
ape. (Maria Baboian).
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MOLDOVA NOUA. Baziaș. Mol
dova Veche. Drencova. Buleti
nele hidrologice, măsurătorile per
manente, din oră in oră. ates
tă creșteri ale cotelor fluviului. 
Apelor Dunării li se opun insă fer
me și eficiente acțiuni ale oameni
lor — mineri din Moldova Nouă, 
constructori și mecanizatori, ostași, 
membri ai gărzilor patriotice, în
treaga suflare aptă de muncă. Au 
fost construite, prelungite și supra- 
inălțate diguri in toate 
unde Dunărea putea să se 
Pentru apărarea stației și 
rilor de aprovizionare cu 
tabilă a localității Moldova Nouă 
s-a construit un dig de 1 500 metri 
lungime, care a fost apoi siipra- 
Inălțat cu peste un metru. La Dren
cova s-a terminat un alt dig. de 
1 300 metri lungime, iar în 
Berzeasca. unul de 1 370 metri, 
colae Cătană).
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OSTROVUL CORBULUI se 
la. numai cîțiva kilometri în 
de Drobeta Turnu-Severin.

află 
aval 
Aici 

Dunărea își lărgește albia cu cîteva 
sute do metri. în apropiere se află 
satul și lanurile cooperatorilor, iar 
mai încolo, o mare plantație

piersici. De 7 zile pămînturile a- 
cestea s-ar fi aflat sub apă. Dar, 
de 7 zile și 7 nopți, oamenii mun
cesc și veghează pe diguri. Apa în
cearcă in zadar să se infiltreze. La 
un moment dat, cind se părea că 
digul va ceda, au sosit ajutoare pu
ternice : 4 excavatoare. 50 auto
basculante. 3 buldozere și alte uti
laje. împreună cu cetățenii comu
nei acționează 
militari. Totul 
teriale aduse, 
țâre a digului 
cu minutul și 
tone de piatră, 
tilenă umpluți 
de paie, peste 
alte materiale
care a ajuns la peste 2 metri. (Vir
gil Tătaru).

cu bărbăție și 150 de
— cantitățile de ma
ritimii de suprainăl-
— se cronometrează 
centimetrul. Sute de 
3 800 saci din polie- 

cu nisip. 1 500 baloți 
10 000 mc pămînt și 
consolidează digul

CALAFAT, 
rea crescuse 
sint cercetate

se 
loc 
cu 

In

Luni la prfnz. Dună- 
la 638 cm. Digurile 
metru cu metru. Unde 

este nevoie se astună golurile,
supraînalță digul. Din loc in 
se adună grămezi de saci plini 
pămînt. Către I.A.S. Calafat se 
dreaptă la cules alti 800 de oameni
din unitățile orașului, după pro
gram.

Spre seară. Intre gară și Dunăre, 
din nou zgomot de motoare. Se 
înalță digul de protecție fiindcă 
apa a inceput să se infiltreze. Iar 
seara tirziu rapoartele consemnea
ză la comandamentul orășenesc : 
..Digurile sint in ordine. Nu este 
nici un pericol". ..în toate unitățile 
s-a lucrat normal".

...Marți dimineața, cind transmi
tem aceste rinduri. Dunărea a a- 
tins Ia Calafat 652 cm. cu 52 peste 
cota de inundație. Veghe pe diguri, 
muncă tenace in întreprinderi și pe. 
ogoare. La această oră. recoltarea 
griului este încheiată la Calafat. 
(Dinu Popescu).

12 si 16. Zilnic. 30 de 
transportă nămint ne 
digului. Totodată, din 
metri se fac depozite 
fascine. Se acționează

tre kilometrii 
autocamioane 
coronamentul
200 in 200 de 
de pămînt și
intens pentru stringerea griului de 
oe terenurile din apropierea digu
lui. unde băltește apa. (Ion Teodor).

ia ora 
cu 50 
S-au

10. apele 
cm peste 
dublat e- 
a digului

CORABIA. Ieri.
Dunării au trecut 
cota de inundație.
chipele de supraveghere 
pe toată porțiunea de Dunăre a ju
dețului 
500 m. 
și s-au 
pentru 
milian

Olt. S-au făcut, din 500 in 
grămezi de pămînt pe dig 
asigurat mijloace mecanice 
eventualele

Rouă).
intervenții. (E-

zona orașului 
oentru eonsoli-

ZIMNICEA. în
continuă lucrările 
darea și supraînălțarea digului. în

GIURGIU. Valul de pămint, tir- 
cînd pe alocuri la 9 și chiar 10 me
tr: deasupra albiei Dunării, se în
tinde acum masiv și impunător, pe ' 
o distantă do circa 25 km.

Profitind de o relativă acalmie, 
determinată de o stagnare tempo
rară a apelor Dunării, detașamentele 
de apărare au trecut la betonarea 
parapetului de pămint. la consoli
darea cu fascine și țăruși de otel, 
astfel incit centura de apărare ridi
cată in ultimele 10 zile să reziste 
un timp cit mai Îndelungat, inclu
siv in lunile de toamnă. Primul 
„covor" al plăcilor de beton, ame
najat pe o lungime de peste un 
km in zona fabricii de prefabrica
te. s-a realizat prin valorificarea 
deșeurilor din Întreprindere. Ac
țiunea de betonare continuă in 
punctele cele mai expuse atacului 
viiturii. (Mihai Iordănescu).

Paradoxală situație ; 
copil al Dunării. Del
ta e nevoită, in aceste 
zile, să se apere de 
minia propriei sale 
„mame". Și se apără — 
așa cum am putut ve
dea la fata locului, de 
la Sulina la Tulcea. de 
la Isaccea la Mahmu- 
dia și la Mila 21 — 
cu dirzenia specifică 
oamenilor deprinși de 
mici să facă 
previzibilelor 
ale naturii.

I-am văzut 
rangozii din echipa lui 
Mihai Pohribeanu, de 
la întreprinderea de 
construcții și reparații 
nave și utilaje, mun
cind cu hărnicie la 
confecționarea de bărci 
pescărești după ce. cu 
cîteva ore mai înain
te, în frunte cu direc
torul întreprinderii, 
inginerul Minea An
drei. și cu secretarul 
de partid, Eugen Radu, 
trudiseră o noapte în
treagă la consolidarea 
digurilor.

Am văzut-o pe mun
citoarea comunistă E- 
lenș Lebedov, prepa
ratoare de conserve la 
Int reprinderea de in
dustrializarea peștelui, 
ieșind cu ochii încer
cănați din schimbul 
de noapte și îndrep- 
tindu-se. împreună cu 
tovarășele ei de tură, 
cu reglorii din echipa 
lui Bogdan Trifan de 
la, „ambalaje metali
ce". cu marinarii din 
echipajul navei „Șer- 
banu", in frunte cu

căpitanul lor. Nicolae 
Trifan, spre digul care 
apără incinta între
prinderii.

I-am văzut pe mili
tarii forțelor noastre 
armate și pe pescarii 
Deltei muncind cu apa 
pină la briu ca să sal
veze. pină la ultima 
bucată de cherestea, 
cei 24 000 metri cubi 
material lemnos și, 
pină la ultimul balot, 
cele 4 000 tone stuf a- 
flate pe porțiunile tot 
mai înguste de uscat 
amenințate de fluviu. 
I-am văzut pe oame
nii aceștia dirji și mo
dești ducind prin apă. 
oe brațe, purcei, 
viței, izbutind 
să salveze zeci 
de animale din 
Seccrind fără

oi, 
astfel 

de mii 
Deltă, 
conte

nire au izbutit să ter
mine pină la miezul 
nopții recoltatul celor 
oeste 49 000 hectare de 
griu.

La Mahmudia. la 
Nufăru. la Smirdanu 
im intîlnit o adevăra
tă atmosferă de bătă
lie. fiecare cetățean 
considerindu-se ca un 
ostaș pe 
noapte 
bigurile, 
de protejarea 
Ie hectare 
orășitoare 
de legume, 
nantă era 
satului Grindu : 
mătate din așezare fu
sese invadată de ape. 
Iar chiar și locuitorii 
din gospodăriile inun
date refuzaseră să 
olece de aici, instalin-

front. Zi și 
au consolidat 
ingri.jindu-se 

miilor 
de culturi 
și grădini 
Impresio- 
imaginea 

ju-

du-se pe un bac-dor- 
mitor. împreună cu 
cei ale căror case ră
măseseră incă deasu
pra apelor, luptau ca 
să apere cealaltă ju
mătate 
văzut 
șchioapă 
mint cu 
întărească 
văzut bătrini de opt
zeci de ani tasînd di
gul cu maiul ca să-l 
transforme 
ricadâ trainică 
potriva apelor. Noap
tea. echipe de inter
venție rămineau pe 
dig. iar dacă se ivea 
o cit de mică infiltra
ție. un dangăt de clo- 
Dot era de-ajuns să 
adune tot satul pentru 
a reîncepe lupta în
verșunată. fără preget, 
:u apele

Pină la 
digurile 
bogățiile 
tile Deltei 
o lungime de peste u 
mie de kilometri, din
tre care mai mult de 
trei sute de kilometri 
construite. consolidate 
și supraînălțate in ul
timele zile. Tulcea e 
înconjurată de un briu 
de peste opt kilometri 
diguri 
mint, 
mente 
Delta, 
frumos 
Dunării, dovedește din 
olin. in aceste zile și 
nopți, că știe să lupte 
Si

de piatră și pă- 
ridicate real- 
..peste noapte", 

acest vlăstar 
și puternic al

să învingă.
Victor
BÎRLĂDEANU

Lumina
de la spital

Vijelioase. învolburate, apele 
Oltului au provocat avarii rețe
lei electrice și au lăsat fără lu
mină orașul Făgăraș. Spitalul se 
găsea intr-o situație critică. Nu 
se mai putea efectua nici o in
tervenție chirurgicală urgentă. 
Si urgente erau. Văzind perico
lul. medicul Constantin Stan, îm
preună cu conducătorul auto 
G. Lempp și tehnicianul P. Geor
gescu au găsit, totuși, o soluție. 
Unul dintre ei și-a adus aminte 
că undeva, intr-un colț al spita
lului, era un motor cu ex
plozie. L-au găsit, au le
gat de el un dinam, și dinamul, 
prin invirtire, a inceput să pro
ducă energie electrică. Lumină 
atit de necesară pentru cele două 
săli de operație, pentru sala de. 
pansamente, pentru saloanele cu 
bolnavii care trebuiau tratați. Și 
totul a decurs normal, pină cind 
rețeaua, restabilită, a inundat 
din nou. cu lumină, spitalul și 
orașul. Dar nimeni n-o să uite 
modestul motor... uitat de ani de 
zile !

Galați. Digul de la Dunăre. 
Patru zile și patru nopți, zeci 
de mii de gălățeni au muncit 
fără încetare pentru a înălța 
digul protector, pentru a-și apă
ra orașul de viitura Dunării al
bastre, care in aceste zile nu 
mai e albastră. Ieri, in zona 
tronsoanelor executate in solu
ție definitivă din beton, pe dig 
iși făcuseră apariția primele 
jardiniere cu flori. Flori fru
moase. proaspete, față in față 
cu apa învolburată, tulbure., a- 
menințătoare. Flori martore ale 
clipelor in care Dunărea iși iz
bește violent valurile înspuma
te de zidul ridicat de oamenii. 
A cui o fi fost oare ideea cu 
florile de pe dig in asemenea 

ideeîncleștare dramatică ? O 
tonică și frumoasă.

Marți, 15 iulie, orele 15,30. Trans
mitem de la sediul Comandamentu
lui de apărare contra inundațiilor a 
Insulei Mari a Brăilei. După 4 orc. 
timp in care am străbătut cei 156 
kilometri de dig. răsfoim notele lua
te pe parcurs. Transcriem direct din 
carnetul de reporter. Insula Mare a 
Brăilei rezistă de 13 zile. Ultimele 
vești primite dc la comandamentul 
județean : pină la această oră digul 
a fost întărit cu 64 225 mc terasa- 
mente in zonele critice : pe corona- 

.ment așteaptă gata pentru utili
zare 136 000 saci de polietilenă um
pluți cu pămînt (in rezervă stau alți 
peste 260 000). Circa 50 de kilometri 
de dig neapărați de perdelele de ve-

unități ale chimi- 
toată (ara...

De sus. de pe șosea. Tîrnăveniul 
se vede ca in palmă și... dublu, răs- 
frint in mari întinderi de apă ca o 
așezare lacustră. Și e mai bine de o 
săptămină de la „marea ploaie". 
Atunci, niște torente anonime (cine 
a auzit pină acum de Soșpot. de Pî- 
riul Sărat, de Piriul Școlii !) au pră
vălit. o noapte întreagă, asupra așe
zării cantități de apă cit n-aduseseră 
intr-un deceniu, cit n-adusese însăși 
Tirnava in 1970.

Acum, acolo jos. intre ape și mii, 
’intre case prăbușite de viitură și uni
tăți economice grav lovite, se dă o 
bătălie fără oprire. Punctele ei se 
disting ca pe o hartă vie. Intuim 
după învolburările de pulbere de pe 
drumurile dintre ape, unde se dau 
luptele de la fabrica de geamuri, 
de la cooperativele „Tehnolemn" și 
..Prestarea", de la unitățile gospodă
riei comunale și locative, de Ia cele 
40 de unități comerciale, de la cele 
aproape 1 500 de case din cartierele 
„11 iunie". ..Mihai Eminescu" și „Bo- 
ziaș"... Și. bineînțeles, reperăm ime
diat importantul punct de luptă de 
la combinatul 
cum se știe, a 
Ia magazia de 
replică, marea

Coborim spre 
zii. Ajungem in oraș strecurindu-ne 
prin forfota de mari camioane, toate 
grăbite, toate avind la volan oameni 
cu privirea aburită de nesomn, dar 
cu maxilarele încleștate bărbătește. 
Iată un posibil chip al Tîrnăveniului 
muncitoresc din zilele acestei aspre 
săptămini. E prima impresie... Cea 
de-a doua: trandafirii Tirnâveniului, 
aplecați tragic intr-o singură 
— direcția valului — au o 
culoare — culoarea milului.

...Ca și zidurile, vristate 
maximă a apelor, la peste 2 metri... 
între aceste ziduri, o imagine crîn- 
cenâ : portretele cuprinse in frumoa
sele panouri de pe aleea fruntașilor 
poartă și ele urmele „cotei" — pină 
la bărbie, pină la ochi, pină peste 
cap, după cum sint dispuse ramele. 
Dar cine are vreme, acum, de ase
menea amănunte sentimentale ! 
Acum, oamenii combinatului au o 
singură țintă : refacerea. Ei mișună 
in vasta incintă, in hale și pe aco
perișuri. în subsoluri și pe stilpi de 
înaltă tensiune care împung cerul, 
printre dărimăturile marii explozii și 
prin interiorul sutelor de metri de 
conducte. Sint miile de oameni ai 
Tirnâveniului muncitoresc. Unde sint 
printre aceștia fruntașii din panouri 7 
Răspunde Teodor Spineanu. secreta
rul comitetului

— Dacă ar fi 
pentru panouri 
dește acum la 
trebui, o spun 
5 000 de rame, 
colectiv. Ba chiar mai multe. Căci 
printre ai noștri, printre fruntașii 
noștri ar trebui să-i cuprindem și pe 
cei peste -100 de specialiști veniți să

chimic. Acolo, după 
fost o mare explozie 
carbid... A urmat, in 
explozie a refacerii, 
miezul acestei explo-

direcție 
singură

de cota

de partid :
să alegem fruntașii 

— dar cine se gin- 
așa ceva ! — ne-ar 

fără să exagerez.
Cit întregul nostru

ne ajute din 32 de 
ei. Mai precis, din

Acum, la Tirnăveni, alături de lo
calnici lucrează muncitori de inaltâ 
calificare, tehnicieni, ingineri din Să- 
vinești și Piatra Neamț, din Craiova 
și Iași, din Tirgu-Mureș și București 
și din atitea alte locuri. „De fapt, aici 
— ne spunea ing. Matter Hurubeanu, 
director adjunct cu producția — iși 
arată măsura, iși probează forța în
săși chimia românească".

Străbătind combinatul, aflat în pli
nă refacere, observăm că aici * ope
rează una din legile de bază ale chi
miei : respectarea riguroasă a prio
rităților. Iată, de pildă, deși nămo
lul și apa 
bună parte 
lui. deși 
produse nu 
donat punerea imediată in funcțiu
ne a instalației de sulfat de alumi
niu. Era o prioritate impusă de ne
voile imediate, majore ale țării : a- 
cest produs era fabricat numai aici, 
indispensabil purificării apei potabi
le. deci foarte necesar județelor a- 
fectate de inundații. A inceput să 
fie livrat — satisfăcîndu-se toate 
cererile — atunci cind hainele de 
lucru ale chimiștilor încă nu se us
caseră de apa sălbaticei viituri 1

Apoi au urmat, după aceeași lo
gică firească a priorităților, reaprin- 
derile flăcărilor la primul cuptor de 
carbid, la primele trei cuptoare de 
var. apoi la celelalte cinci cuptoare 
de carbid, la instalația de săruri de 
bariu, la cea de bicromat... O reac
ție in lanț.

...Pe platforma celui de-al șaselea 
cuptor, acolo unde a inceput să se 
„coacă" prima șarjă 
cunoaștem imaginea 
cută a bărbaților in 
in față cu focul și 
imense „vătraie" minuite de cite pa
tru oameni. Azi această materie in
candescentă apare, mai expresiv de
cit oricind, ca o sfidare adusă ape
lor învinse... Oamenii acestei schimb,

mai acopeheau incâ o 
din teritoriul combinatu- 
cuptoarele principalelor 
ai’deau, prioritatea a or-

de carbid, re- 
atit de cunos- 
azbest stind față 
vinturîndu-1 cu

condus de ing. Nicolae Mărginean — 
primul schimb productiv de după 
catastrofă — lucrează, in mijlocul 
flăcărilor, cu înverșunarea omului 
care. în sfirșit, iși ia revanșa față 
de stihie. Și șeful de schimb ne 
spune: ..Am intrat în producție — 
după zile și nopți de trudă la cup
torul acesta și unde a mai fost ne
voie prin combinat ; acum, in sfîrșit, 
ne facem și noi meseria".

...Trecem. în continuare, prin com
binat. Pretutindeni, oameni mun
cind cu înfrigurare, cu spor, cu dă
ruire. Lucrează umăr la umăr, in
giner și ucenic, colonei și soldați în 
termen, localnici și nelocalnici, 
maiștri și funcționari, cadre de răs
pundere din combinat, din centra
lă. din minister, studenți in prac
tică. activiști, elevi veniți să-și a- 
jute părinții, pensionari răspunzind 
la chemarea combinatului 
nerostită, dar simțită 
Tuturor le este incă 
zenț.a tonifiantă, dătătoare 
tere morală, a secretarului 
ral al partidului venit aici în mo
mentele grele pentru a-i încuraja, 
pentru a îndruma coricret efortul de 
depășire a cumpănei. S-au angajat 
in fața președintelui țării să renască 
un combinat mai puternic. Și o fac.

înțelegem de ce, străbătînd com
binatul. deși coboară răcoarea inse
rării, avem impresia că n-am pără
sit incinta de flacără de la cupto
rul VI — cuptorul victoriei. Deși oa
menii au lucrat toată ziua, toate zi
lele. atmosfera e vie, dinamică, e- 
ficientă. ca în primul ceas al zilei. 
Și înțelegem — și-i dăm dreptate — 
de ce ne spusese secretarul de partid 
că s-ar cuveni cite o ramă la panoul 
fruntașilor pentru toți cei 5 000 de 
oameni ai combinatului, pentru _țoți 
tovarășii lor | veni " 
— flăcări vii ale 
luptei.

lor — 
imperativ, 
vie pre- 

de pu- 
gene-

getație au fost întăriți cu fascine și 
plăci de stufit. O impresionantă 
concentrare de forțe umane și teh
nice veghează continuu ia apărarea 
celor 72 000 hectare ale Bărăganului 
„dintre ape". Peste 2 500 de oameni 
— țărani cooperatori, ostași, specia
liști. lucrători ai Ministerului dc In
terne, elevi, 7 excavatoare. 12 bul
dozere. 27 screpere. 3 dragline. 6 gre- 
dere, 70 autobasculante și 50 trac
toare cu remorci. în toate cele 6 sec
toare de apărare, cotele apelor de 
pe ambele brațe ale Dunării sint ci
tite și transmise prin radio coman
damentului de la Mărașu. întregul 
dig este telefonizat. Fiecare kilome
tru este permanent supravegheat de 
către posturi fixe și echipe mobile. 
Dar Dunărea nu a renunțat încă să 
pună la încercare voința oamenilor.

...Transcriem însemnările de mai 
sus cind Ionel Băcanu. operatorul 
de serviciu de la stația de radio a 
comandamentului de la Mărașu. 
este anunțat : ..La kilometrul 0 -r 200 
au apărut infiltrații". Dispozitivul 
de apărare intră imediat in alertă. 
Sub ochii noștri, primarul Ionel Po
leia mobilizează echipa de in
tervenție. Activiștii Petre Candi
date și Partenie Lozneanu se de
plasează la fața locului. Ostașii din 
subunitatea comandată de maiorul 
Tărcatu intră in dispozitiv. In mo
mentul cind transmitem, bătălia de 
la kilometrul 0 + 200 continuă. Re
zultatul nu poate fi decit unul : apa 
nu va trece ! Angajamentul luat 
simbătă de către apărătorii Insulei 
in fața secretarului general al parti
dului va fi respectat. Nici o picătură 
de apă nu va pătrunde in incinta in- 
diguită.

Constantin PRIESCU 
Mircea BUNEA.

— 06. mă auzi ? Pe valea Cli
nicului. o femeie cu un copil e 
in mare primejdie.

— Aici 06. Am înțeles. Pornim 
imediat.

In citeva 
condus 
insolit 
Sascâu, 
nicului. 
nerate 
nu era . „
de persoane, ci pentru combate
rea dăunătorilor in agricultură, 
cei doi elicopteriști au reușit, cu 
greu, ajutindu-se de niște frin- 
l/hii. s-o smulgă pe femeia cu 
copilul din mijlocul apelor.

Un alt apel. Este salvat un 
sătean din Homorod, naufragiat 
pe acoperișul casei. Apoi, ..06“ 
transporta spre locuitorii unor 
comune izolate alimente, medi
camente, apă. Ea fiecare apel, la 
zeci și 
răspuns 
time !

minute, elicopterul^ 
de pilotul Iancu Roman,: 
de mecanicul Gheorglie 
zbura pe firul văii Cil-l 
Femeia făcea semne dis- 

cu mina. Deși aparatul', 
echipat pentru salvarea-

zeci dc apeluri. . 
prezent, a fost la

Bilanțul furiei apelor în orașul Ur- 
ziceni, vatră de piine in inima Bără
ganului : 630 de case inundate, dintre 
care aproape 300 îngenuncheate defi
nitiv.

...în noaptea de 2 spre 3 iulie oa
menii apărau eroic orașul. Digurile de 
Ia Ialomița rezistau încă. Cel înălțat 
in nord. în calea rîului Sărata, unit 
cu Prahova, rezista și el. La cota de 
7 metri, spre miezul nopții, Ialomița 
n-a mai putut fi stăpinită. în mai 
puțin de o jumătate de oră și Sărata 
a crescut cu 40 cm peste digul ridicat 
pe șoseaua Buzăului. Tăvălugul ape
lor a luat aproape tot ce a întilnit 
in cale. Dar oamenii au rămas, 
voința nestrămutată 
bătuți.

Acum trei zile am 
Ia pas. Pe marginea 
de nămol, cineva răsădește flori; fa
brica de piine a scos prima șarjă după 
șapte zile ; in centrul vechi, unde au 
acționat cu eroism echipele conduse 
de maiorul Ion Vasile Tănăsescu, din 
gărzile patriotice, lt. maj. Dorin Le- 
pădatu din trupele 
Interne, pompierii, 
rii orașului, unde 
juns la aproape dot 
piștil orașului, ajutați de cei veniți 
de la Caracal. Călărași, Minăstirea 
și Girbovi, lucrează de zor la 
subsolul clădirilor. Rețelele de ali
mentare cu apă și cu energie electri
că au fost repuse In funcțiune. Numai 
centrala telefonică nu era încă re
făcută. Primarul orașului. Ion Ne- 
delcu, numeroși alți locuitori ai Ur- 
zicenilor ne-au vorbit despre hotări- 
rea lor de a munci zi și noapte pen
tru normalizarea vieții orașului. 
Echipe de tineri șl vîrstnici ajută 
lucrătorii din comerț Ia recuperarea 
mărfurilor, din casele dărimate se

cu 
de a nu se da

străbătut orașul 
străzilor spălate

Ministerului de 
bărbații și tine- 
puhoaiele au a- 
metri, motopom-

scot la soare obiecte și mobile îm
bibate de apă. Lucrătorii sanitari 
continuă vaccinarea populației și o 
largă acțiune de dezinfecție.

La unele unități economice — fa
bricile de ferite, de ulei și cerami
că — procesul de muncă a fost în
trerupt trei zile din cauza lipsei de 
energie electrică și combustibil. La 
șantierul fabricii de zahăr, cel mai 
marc obiectiv economic al orașului, 
pe zidurile halelor, pe pereții bară
cilor o dungă neagră a marcat nive- 

......... Imediat ce 
au început să ac- 

echipe. con- 
militarii, ajutați de 
specialiști din cele- 

ale orașului. Se in- 
din hala de fabricație 
obiective, se refac co-

lul apelor : 1.65 metri, 
s-au retras apele 
ționeze, 
struct orii 
muncitori 
lalte unități 
lătură nămolul 
și din celelalte 
frajele, la centrala termică și la cup
toarele de var a fost reluată activi
tatea de montaj. Paralel cu reluarea 
activității de construcții și montaj 
sint demontate instalațiile și utila
jele afectate de apă. Au fost repuse 
in funcțiune un post de transformare, 
stația de betoane, 6 buldozere, 6 au
tobasculante și 4 tractoare de maro 
capacitate, 350 de motoare electrice 
au fost trimise la Buzău pentru a fi 
verificate și recondiționate. Construc
torii și beneficiarii acestui mare o- 
biectiv, ne spune Constantin Dobres- 
cu, șef de lot, sint hotăriți ca pină 
la sfirșitul lunii august să recupere
ze răminerile în urmă. La 
lalte colective de muncă 
s-au angajat să facă totul 
recupera, pină la sfirșitul acestei luni, 
pierderile in producție.

organizați in 
Și
Și

riuri au fost

fel, cele- 
din oraș, 
pentru a

100 de cooperatori pensionari 
are salul Grădiștea (Prahova). 
Cind apele, năvalnice, s-au 
bătut peste frumosul lan de 
griu al obștii n-a trebuit ni
meni să le ceară și lor o mină 
de ajutor. Au venit singuri. 
Toți 100. Cu 100 de seceri in 
mină. în nămol pină la ge
nunchi, cîteva zile Ia rînd. cei 
100 au muncit fără preget. Cind 
ne-a văzut, „comandantul" celor 
100. Spirea Georgescu, om tre
cut de 70 de ani. s-a Îndreptat 
de șale și ne-a spus : „îmi pare 
rău că tocmai azi nu sintem tot 
fix 100. Pe șapte dintre noi. mai 
plăpinzi și suferinzi, i-am lăsat 
acasă. Dar le facem noi și por
ția lor". La care președintele 
cooperativei. Petre Filoftei. a 
adăugat :_ „Moșnegii fac treabă.

mare 
pe

a-

Ieri debitele pe 
in general in scădere.

Mici creșteri prin propagare 
s-au produs pe cursurile infe
rioare ale rîurilor Crasna. Tir
nava Mare. Moldova și Șiret 
(curs mijlociu) și pe Prutul mij
lociu si inferior.

Peste cotele de atenție se si
tuează : in scădere — Șiretul 
Sendreni (45 cm). Prut — Drin- 
ceni (37 cm) și Bratia — Gă- 
măcești (1 cm).

Prin exploatarea sistemelor 
hidrotehnice din amonte s-au 
produs oscilații de debite pe 
Argeș (aval Pitești) și Șiret 
(aval Bacău).

Astăzi debitele vor fi în scă
dere ușoară pc toate riurile. ex- 
ceptind Șiretul mijlociu și Pru
tul (curs mijlociu și inferior), 
pe care sc vor produce creșteri 
prin propagare.

Peste cotele de atenție se vor 
situa : in scădere : Șiretul — 
Sendreni (30 cm) și Prut — 
Drinceni (15 cm).

nu glumă. Dar, cel mai 
merit al lor a fost exemplul 
care l-au dat celorlalți".

Bătrinul 
de pe 
Ialomița

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteil"

Petre DRAGU
Emil MARINACHE

TÎRNAVENI, iulie 1975. 1. La km 20, infiltrațiile au mușcat perfid temelia frumosului drum național 1 
1, 2 și 3 de la combinatul chimic. 3. Cartierul „Eminescu", după trecerea marelui vai ;

1. 2. Aici a lost magazia de carbid a cuptoarelor
linia cotei maxime ; sub streașină Foto ; E. Dichiscanu

Se lucra intens la salvarea bu
nurilor obștii și ale oamenilor 
din satul Stejaru. amenințat de 

matcă, 
strigăt

furia apelor ieșite din 
Deodată, s-a auzit un 
disperat :

— Nu plecați, oameni 
Unde-i bătrinul ?

— Care b.itrin ?
— Bătrinul de pe malul celă

lalt. Nici nu i se mai vede că
suța...

Imediat, un om s-a aruncat in 
valurile Ialomiței, inotind cu 
greu spre o căsuță izolată, ca o 
mogildeață pierdută in imensi
tatea apelor. După un timp, a 
reapărut in mijlocul valurilor cu 
un bătrin de 75 de ani. suferind. 
După ce l-a scos in afara orică
rui pericol, omul a plecat mai 
departe, să pună umărul acolo 
unde era mai mare nevoie. Bă
trinul nu s-a lăsat pină n-a aflat 
numele salvatorului său, spra 
a-i mulțumi. Se numește Nicolae 
Nițu. E ofițer de miliție.

buni !

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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erviul acordai de tovarășa!
Nicolae; Ceaușescu 

televiziunii austriece

Sosirea în Capitalii a prințului 
moștenitor al Regatului Hașemit 
al Iordaniei, Hassan Ibn Talal

(Urmare din pag. D
ÎNTREBARE : România este 

singura tară din Europa de est 
care are relații bune atit cu Is
raelul. cit și cu statele arabe și 
Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei. Considerați că ter
giversarea soluționării juste a 
conflictului este de natură să 
afecteze aceste relații ?

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat și se pronunță cu fermitate pen
tru solutionarea politică a conflictu
lui din Orientul Mijlociu. Considerăm 
că tergiversarea soluționării acestui 
conflict creează o situație foarte gra
vă in Orientul Mijlociu, cu implica
ții imprevizibile in primul rind pen
tru țările din această zonă, dar și 
pentru securitatea și pacea în Euro
pa și in întreaga lume. De aceea, a- 
preciez că sint necesare eforturi sus
ținute din partea tuturor statelor in 
vederea soluționării cit mai rapide 
a .cestui conflict. Am in vedere, in 
primul rind. necesitatea retragerii 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate in urma războiului din 1967. 
precum și a soluționării problemei 
poporului palestincan prin crearea 
unui stat palestincan independent. 
După părerea mea. Israelul trebuie 
să renunțe la poziția sa intransigen
tă. care este de neînțeles, și să acțio
neze in spiritul responsabilității pen
tru a se ajunge la realizarea unei 
păci trainice și juste. în acest sens, 
poporul român, România socialistă, 
împreună cu alte state, vor acționa cu 
convingerea că servesc interesele 
păcii și colaborării între toate sta
tele. ÎNTREBARE : Credeți că o 

lărgire a cercului participante
lor la Conferința de la Geneva 
in problema Orientului Apro
piat. cu alte state europene ti

Extinderea și modernizarea 

comerțului la sate

Concomitent cu construirea, în 
ultimii ani. a unor noi moteluri, 
hanuri și cabane turistice, coopera
ția de consum și-a sporit conside
rabil rețeaua unităților sale de des
facere in mediul rural. în nume
roase comune au fost construite 
unități moderne, de tip „Super- 
coop“ și „Supermagazin", în care 
sătenii găsesc o gamă largă de pro
duse alimentare și nealimentare 
(încălțăminte, confecții, galanterie, 
tricotaje, articole electrotehnice și 
de uz casnic, produse cosmetice 
etc.). în prezent, cooperația de con

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Pe agenda federației de handbal„TROFEUL CARPAȚI" - EDIȚIA A XV-A

La sfirșitul acestei luni, un eveni
ment marcant în arena handbalului 
internațional : cea de-a XV-a ediție 
a „Trofeului Carpați". în organizarea 
tradițională a federației române de 
specialitate. Turneele — atit cel mas
culin, cit și cel feminin — se în
scriu (și prin aceasta interesul lor 
crește simțitor) in programul de pre
gătire al echipelor respective pe de 
o parte pentru campionatele mon
diale feminine din acest an. și pe de 
altă parte pentru Jocurile Olimpice 
din 1976.

Fără îndoială, simpla prezen
tare a palmareselor echipelor 
participante atestă valoarea com
petiției. importanța ce o acordă 
fiecare formație apropiatelor între
ceri din cadrul „Trofeului Carpați". 
La turneul masculin s-au înscris se
lecționatele României. R. D. Germa
ne. Iugoslaviei (clasate in această or
dine pe primele trei locuri la ultimul 
campionat mondial — 1974). Uniunii 
Sovietice (locul 5 la C.M.). Ceho
slovaciei (locul 6), precum și selec
ționata secundă a țării noastre. De 
remarcat, totodată, că reprezentati
vele Iugoslaviei, Cehoslovaciei și 
României au cucerit medaliile (de 
aur, argint și, respectiv, bronz) la

ÎN C
La Balcaniada de box de la So

fia. echipa noastră — definitivată 
ieri de F.R.B. — are următoarea al
cătuire : T. Ghinea. F. Ibrahim, M. 
Iuseim. Z. Vancea, Gh. Ilie, C. Ho- 
duț. David Tănase. D. Cimpoieșu, S. 
Tirilă. V. Croitoru, I. Alexe.

La bazinul acoperit „23 August" 
continuă cursurile de inițiere la înot 
pentru copii. Lecțiile noului ciclu vor 
incepe la 25 iulie. înscrierile primin- 
du-se de la 17 iulie.

Pe velodromul olimpic din Roma, 
ciclistul italian Taddeo Griffoni a 
stabilit un nou record mondial al 

state ale lumii a treia, cum afi 
propus in Egipt, va contribui la 
reușita acestei conferințe ?

RĂSPUNS : Sint de părere că pen
tru soluționarea rapidă a conflictului 
din Orientul Mijlociu sint necesare e- 
forturi susținute cu o participare lar
gă a altor state, a opiniei publice in
ternaționale. în acest sens, fără îndo
ială că o participare a altor state la 
Conferința de la Geneva pentru O- 
rientul Apropiat poate avea o in
fluență pozitivă. Dar indiferent de 
participarea sau neparticiparea unor 
state la conferința de la Geneva — 
pe care noi nu o absolutizăm — a- 
preciem că sint necesare eforturi din 
partea tuturor statelor, creșterea a- 
portului Organizației Națiunilor Uni
te. care trebuie să joace un rol mal 
activ în realizarea păcii.

ÎNTREBARE : România do
rește să cultive relațiile cu ță
rile vest-europene in spiritul 
vechilor tradiții de prietenie, 
cum ați afirmat la Congresul 
al XI-iea al partidului. Ce mo
dalități concrete vedeți pentru 
dezvoltarea relațiilor intre 
România și Austria ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, România 
pornește de la necesitatea dezvoltă
rii relațiilor cu toate țările, fără deo
sebire de orinduire socială, in spiri
tul principiilor coexistenței pașnice, 
al egalității între toate statele. în a- 
cest sens, relațiile României cu ță
rile vest-europene au cunoscut o 
dezvoltare continuă. Sintem hotăriți 
să extindem și in continuare rela
țiile în toate domeniile, considerînd 
că acestea corespund atit intereselor 
fiecărei țări, cit și cauzei securității 
și păcii.

în ce privește relațiile dintre 
România și Austria, doresc să men
ționez cu multă satisfacție că in ul

sum dispune de peste 32 000 de uni
tăți comerciale.

Pentru a asigura desfacerea vo
lumului tot mai mare de mărfuri, 
cooperația de consum se preocupă 
intens de extinderea și moderniza
rea rețelei sale comerciale, intro- 
ducind, totodată, pe scară largă, 
formele avansate de comerț — 
autoservirea, accesul liber la raft, 
expunerea deschisă a mărfurilor.

în fotografie : supermagazinul 
„Turist" al cooperației de consum 
din comuna Agigea, județul Con
stanța.

Jocurile Olimpice din 1972. La fel de 
prestigioasă este și participarea din 
turneul feminin : România (vicecam- 
pioană mondială — 1973). Uniunea 
Sovietică (locul 3 la C.M.). Ungaria 
(locul 4), Cehoslovacia (locul 6), R.D. 
Germană (locul 9 și campioană mon
dială in 1971). Cea de-a șasea for
mație — echipa B a României.

„Trofeul Carpați" incepe la 25 iu
lie, cind sint programate la Bucu
rești (Palatul spoiturilor și culturii) 
meciurile masculine : U.R.S.S. _ — 
Cehoslovacia, România A — România 
B, R. D. Germană — Iugoslavia, iar 
in Sala sporturilor din Pitești, meciu
rile feminine : R. D. Germană — 
Cehoslovacia, România A — România 
B și U.R.S.S. — Ungaria. In conti
nuare, echipa noastră masculină va 
juca, in ordine, cu Cehoslovacia (26 
iulie, la Ploiești). U.R.S.S. (27 iulie, 
la București). Iugoslavia (29 iulie, la 
București) și R. D. Germana (30 iulie, 
la București).

★
Meciurile internaționale de handbal 

disputate ieri la Bacău s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : România— 
Bulgaria (feminin) 21—14 (8—7) ; 
România—Ungaria (masculin) 15—14 
(8-9). 

ÎTE VA RÎND
orei în proba cu antrenament me
canic, acoperind distanta de 76,930 
km.

în „Turul Franței", etapa a 17-a 
(Valloire—Avoriaz. 225 km) a revenit 
spaniolului Vicente Lopez Carril. în 
clasamentul general continuă să con
ducă francezul Bernard Thevenet, 
urmat la 3’18” de belgianul Eddy 
Merckx.

La Amsterdam, in turneul inter
național de șah. marele maestru Lu- 
bomir Kavalek a suferit prima in- 
fringere. pierzind partida susținută 
cu Robert Hubner. Liubojevici a

timii ani ele au cunoscut o dezvol
tare puternică. Voi menționa numai 
faptul că in 1974 schimburile eco
nomice s-au dublat față de 1970. Vi
zita cancelarului federal al Austriei 
în România constituie tocmai o ex
presie a acestor relații și, totodată, 
va impulsiona colaborarea economi
că, tehnico-științifică și culturală 
dintre țările noastre, precum și co
laborarea pe plan internațional. De 
altfel, pot afirma că rezultatele de 
pînă acum ale convorbirilor cu can
celarul federal. domnul Bruno 
Krcisky, au evidențiat largi posibi
lități de extindere a colaborării din
tre țările noastre.

ÎNTREBARE : O formă de 
colaborare, in care sint intere
sate atit România cit și Aus
tria, este cooperarea pe terțe 
piefe. Ce proiecte concrete sint 
posibile in acest domeniu ?

RĂSPUNS : în cadrul convorbiri
lor pe care le-am avut cu cancelarul 
federal am abordat și problema coo
perării pe terțe piețe. Apreciem că 
există posibilități importante în a- 
ceastă privință. Desigur, in ce pri
vește problemele concrete, urmează 
ca reprezentanții guvernelor noastre, 
ai întreprinderilor economice să le 
abordeze in mod practic, pornind de 
la necesitatea participării pe princi
pii noi. de egalitate, la cooperarea cu 
țările care doresc acest lucru. Româ
nia are o serie de asemenea acor
duri ; știu că și Austria are. Sînt deci 
posibilități de cooperare și dorim ca 
ele să se înscrie în eforturile care se 
fac astăzi pentru realizarea unor ra
porturi economice noi, pentru o nouă 
ordine economică și politică inter
națională.

Aș dori să urez, prin intermediul 
televiziunii, multă prosperitate și 
bunăstare poporului prieten austriac.

Repere noi 
In industria locală 

maramureșeană
în contextul preocupărilor gene

rale de diversificare a bunurilor de 
larg consum pe care le produce, 
întreprinderea județeană de in
dustrie locală Maramureș acordă o 
atenție sporită extinderii cooperă
rii cu întreprinderile republicane. 
Citeva date pe care ni le oferă to
varășul Octavian Marcu. director 
tehnic al I.J.I.L., sînt edificatoare 
in acest sens :

— Ținînd seamă de profilul uni
tăților noastre de industrie locală, 
depunem eforturi susținute pentru 
asimilarea de noi repere din no
menclatorul întreprinderilor con
structoare de mașini. Pentru între
prinderea ..Autobuzul"-București 
producem 4 tipuri de capete de 
bară, două tipuri de cabluri de (ri
nă, saboții de frină, pistoanele de 
la cilindrii de frină — toate intrate 
in producție de serie pentru tri
mestrul III al anului. întreprinde
rii constructoare de autoturisme 
de teren din Cîmpulung Muscel îi 
livrăm discuri de ambreiaj pentru 
autoturismul ARO. De altfel, la 
platforma băimăreană a întreprin
derii se află in diferite faze de pro
iectare și asimilare numeroase alte 
repere, dintre care amintim ci
lindrii de frină pentru întreprinde
rea „Autobuzul". De menționat că 
o parte din aceste repere pe care 
le produce întreprinderea noastră 
nu au doar caracterul de piese de 
schimb, ci pe acela de producție 
curentă pentru întreprinderile res
pective. Activitatea de cooperare 
cu industria republicană duce la o 
mai bună folosire a capacităților 
de producție, la creșterea nivelului 
de tehnicitate și la specializarea 
întreprinderii de industrie locală.

Gh. SUSA 
corespondentul „Scînteli"

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE SCRIMĂ

BUDAPESTA 15 (Agerpres). — Fi
nala probei masculine de floretă pe 
echipe, din cadrul campionatelor 
mondiale de scrimă de la Buda
pesta. se va disputa intre formațiile 
U.R.S.S. și Franței. în semifinale, 
echipa U.R.S.S. a întrecut cu 8—7 
selecționata Italiei, iar Franța a cîș- 
tigat in fața echipei R. F. Germania 
8—8 (victorie decisă la tușaveraj). 
Echipa României a pierdut cu 4—9 
in sferturi de finală meciul cu Fran
ța, apoi a întrecut cu 9—5 formația 
Ungariei, situindu-se pe locul 6 in 
clasament.

în primul tur al competiției femi
nine de floretă pe echipe, selecțio
nata României a ciștigat toate cele 
trei intilniri (16—0 cu Irlanda. 15—1 
cu Australia și 9—3 cu S.U.A.), iar 
in optimile de, finală a invins cu 9—1 
formația Canâdei, obținind astfel ca
lificarea pentru sferturile de finală.

Proba individuală de sabie s-a în
cheiat cu victoria sovieticului Vla
dimir Nazlimov. Pe locurile urmă
toare : Jacek Bierkowski (Polonia), 
Peter Marot (Ungaria), Imre Gedo- 
vari (Ungaria), Tamas Kovacs (Un
garia) și Eduard Vinokurov 
(U.R.S.S.).

U R I
ciștigat la Ree. Partidele Florin 
Gheorghiu—Jân Timman. Maka- 
ricev—Szabo. 'Razuvaev—Raicevici și 
Hamann—Sosonko s-au incheiat re
miză. După șase runde, liderul cla
samentului continuă să fie Kavalek 
— 4 puncte. Florin Gheorghiu ocupă 
locul nouă, cu 3 puncte.

Federația română dc automobilism 
și karting anunță că etapa campio
natului national de viteză in coas
tă. care urma să se desfășoare la 
Păltiniș in zilele de 19 și 20 iulie, 
a fost aminată pentru o dată ce se 
va anunța ulterior.

Marți la amiază a sosit in Capitală 
Alteța Sa regală Hassan Ibn Talal, 
prințul moștenitor al Regatului Ha
șemit al Iordaniei, care, la invitația 
vicepreședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România Emil 
Bobu, face o vizită oficială in tara 
noaslră.

Oaspetele este însoțit de Salem 
Ma’sade. ministrul de finanțe. Ishaq 
Farhan, director general al Societății 
Regale de Științe, Hana Odeh, vice
președinte al Consiliului Național al 
Planificării, de alte persoane oficiale 
iordanicne.

Aeroportul Otopeni, unde a avut 
loc ceremonia primirii oficiale, era 
împodobit cu drapelele de stat ale 
celor două țări. La sosire, prințul 
moștenitor al Regatului Hașemit al 
Iordaniei a fost salutat cu cordiali
tate de Emil Bobu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, de Florea Dumi
trescu. ministrul finanțelor. Nicolae 
Ionescu. ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
general-colonel Ion Coman. prim- 
adjunct al ministrului apărării națio
nale și șef al Marelui Stat Major,

Depunerea unei
Alteța Sa regală Hassan Ibn Talal, 

prințul moștenitor al Regatului Ha
șemit al Iordaniei, și persoanele ofi
ciale care îl însoțesc in vizita in țara 
noastră au depus, marți după-amiază. 
o coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism.

Încheierea lucrărilor cehi de-a IV-a sesiuni 

a Comisiei mixte româno-austriece 

de cooperare industrială, economică și tehnică

La 14 și 15 iulie 1975 au avut loc 
la București lucrările celei de-a IV-a 
sesiuni a Comisiei mixte româno- 
austriece de cooperare industrială, 
economică și tehnică, prezidate de 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele, și Jo
sef Staribacher, ministrul federal" al 
comerțului, industriei și meșteșugu
rilor. copreședinții comisiei.

S-a constatat cu satisfacție că in 
perioada care a trecut de la cea de-a 
III-a sesiune au fost obținute rezul
tate pozitive in dezvoltarea 'schim
burilor comerciale și cooperării in
dustriale dintre cele două țări. Pe 
linia celor convenite cu prilejul re
centelor convorbiri româno-austriece 
la nivel inalt au fost identificate noi 
posibilități de cooperare in sectorul 
utilajelor chimice, metalurgice, enerConvorbiri economice româno-americane

Tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a avut, marți 
după-amiază. o convorbire cu Michel 
Fribourg, președintele și proprietarul 
firmei „Continental Grain Company" 
din New York, care face o vizită

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Irak, Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea a 
organizat marți o seară culturală.

Despre realizările poporului irakian 
și relațiile de colaborare dintre 
România și Irak a vorbit Nicolae 
Dobrișan, asistent la Universitatea 
din București.

în continuare a fost prezentat un 
film documentar irakian.

La manifestare au participat loan 
Botar, secretar general al I.R.R.C.S., 
membri ai Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, oameni de cultu
ră și artă, un numeros public.

Au fost de fată Ahmad Hussein 
Al-Samarrai. ambasadorul Republicii 
Irak la București, și membri ai am
basadei.

Situația atmosferică din tară
9 5

în ultimele 24 de ore
Vremea a fost in general frumoasă, 

cu cerul schimbător, mai mult senin 
noaptea. Au căzut averse locale de 
ploaie, însoțite de descărcări elec
trice. în Transilvania, în estul Moldo
vei, în vestul Munteniei și în zona 
de munte și cu caracter izolat în es
tul Olteniei și în Maramureș.

Cantitățile de apă au măsurat pînă 
la 24 1/mp pe Paring, 13 1/mp la Vf. 
Iezer Rodna. 7 1/mp la Poiana Stam
pei etc.

Vintul a suflat slab pînă la po
trivit.

Temperaturile maxime au fost cu
prinse între 23 grade la Cîmpulung 
și întorsura Buzăului și 32 grade la 
Băilești. iar minimele intre 11 grade

cinema
© înfrîngerea Iui L. Wilkinson : 
SALA PALATULUI (seria de bile
te 5166) — 17,15; (5167) — 20,15.
BUCUREȘTI - 8.45; 10.45; 12.45; 
14.45; 16.45: 20.45. la grădină —
20,15.
© Strălucirea soarelui : SCA.LA — 
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,
FAVORIT — 9.15; 11,30: 13.45: 16: 
18: 20. DINAMO — 20.15. STADIO
NUL STEAUA — 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: 20. 
la grădină — 20.
© Legea preriei : MELODIA — 9; 
11.15: 13.30: 16: 18.15: 20.30. GLO
RIA — 9: 11: 13: 15: 17: 19. TOMIȘ 
— 9; 11,15: 13.30: 15.45: 18: 20.15. Ia 

Nicolae Doicaru, prim-adjunct al mi
nistrului de interne, Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Octavian Groza, prim-vice- 
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie. Mircea 
Malița. consilier al președintelui Re
publicii Socialiste România. Ion 
Gheorghe, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al municipiului 
București, de alte persoane oficiale.

Erau prezenți Vasile Gindilă. am
basadorul României in Iordania, pre
cum și Hani Khasawneh. ambasado
rul Iordaniei la București.

Au fost, de asemenea, de față șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați la București, precum și repre
zentantul permanent al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei la Bucu
rești.

Pe aeroportul Otopeni. numeroși 
bucureșteni au ținut să aducă un sa
lut distinsului reprezentant al poporu
lui iordanian. O gardă militară a 
prezentat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Republicii So
cialiste România și Regatului Hașemit 
al Iordaniei.

(Agerpres)

coroane de flori
O gardă militară a prezentat ono

rul. S-au intonat imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România și Re
gatului Hașemit al Iordaniei.

S-a păstrat, apoi, un moment de 
reculegere, după care s-a vizitat ro
tonda monumentului.

(Agerpres)

getice și altor instalații complexe, 
prin valorificarea cărora schimburile 
comerciale dintre cele două țări se 
vor dubla in perioada următorilor 
cinci ani. S-au stabilit, totodată, noi 
modalități de' participare la realiza
rea unor obiective pe terțe piețe, 
precum și la construirea in comun a 
unor obiective industriale.

La încheierea sesiunii a fost sem
nat contractul de constituire in Re
publica Socialistă România a Socie
tății mixte pentru producerea și co
mercializarea lanțurilor de precizie 
articulate și s-au stabilit posibilită
țile de cooperare bilaterală in do
meniile mașinilor de injectat mase 
plastice, instalațiilor de climatizare, 
fabricarea hîrtiei etc. (Agerpres)
în țara noastră. în cadrul intilnirii 
au fost abordate aspecte privind ex
tinderea relațiilor de colaborare, a 
schimburilor comerciale dintre com
pania americană și întreprinderile 
românești de comerț exterior.

(Agerpres)

Marți dimineața a părăsit Capitala 
delegația filialei letone a Asociației 
de prietenie sovieto-română. condu
să de R. G. Salputra. prim-adjunct 
al ministrului comerțului din R. S. S. 
Letonă, membru al conducerii Aso
ciației letone de prietenie, care, la 
invitația Consiliului General al 
A.R.L.U.S., a făcut o vizită in țara 
noastră.

★
în cadrul unei intilniri cu cadre 

didactice universitare, cercetători, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, care a avut loc marți 
in Capitală, la sediul Asociației de 
Drept Internațional și Relații Inter
naționale (A.D.I.R.I.), Jacques Sou- 
beyrol. profesor la Facultatea de 
drept din Bordeaux, a conferențiat 
despre „Reglementarea politică a 
conflictelor in cadrul sistemului 
O.N.U.".

la Toplița. Joseni și întorsura Bu
zăului și 21 grade la Sulina.

Timpul probabil pentru 16. 17 și 
18 iulie :

Vreme in general frumoasă și căl
duroasă. Cerul va fi variabil. Izolat 
se vor semnala averse de ploaie în 
zona deluroasă și de munte.

Vint moderat.
Temperaturile minime vor fi cu

prinse între 10 și 20 grade, iar ma
ximele vor oscila între 22 și 32 grade, 
local mai ridicate în sudul țării.

La București, vremea va fi fru
moasă. cu cer variabil, mai mult se
nin noaptea și dimineața. Tempera
turile maxime vor fi cuprinse intre 
30 și 32 de grade.

grădină — 20.30, GRADINA LU
CEAFĂRUL — 20,15, GRADINA
TITAN — 20.30.
© Veronica se întoarce : TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20.30.
© Zilele trădării : VIITORUL — 
15; 19.
© La răscruce de vînturi : VIC
TORIA — 9,15; 11.30: 13.45; 16;
18,15: 20,30.
O Program pentru copii : DOINA
— 9.45.
© Hyperion : DOINA — 11,15;
13.30: 15.45: 18; 20,15.
© Marele circ : CASA FILMULUI
— 10: 12: 14; 16; 18; 20. BUZEȘTI
— 9; 11.15: 13.30: 16: 18.15. FLACĂ
RA — 15,30; 18: 20,15.
© Jocul de cărți : GRIVITA — 9;
11,15: 13.30: 16: 18.15: 20.30.
© 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.
© 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.

Tovarășului NICOLAE CEA UȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în legătură cu marile inundații care au lovit țara dumneavoastră fră
țească. vă rog să transmiteți poporului român și guvernului României senti
mentele cele mai profunde de solidaritate ale poporului și Guvernului Revo
luționar al Cubei. în același timp, vă rog. tovarășe, să primiți un salut per
sonal de la

OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

în numele populației, al Frontului Național de Eliberare, al Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și in numele meu 
personal, adresez Excelenței Voastre și. prin intermediul dumneavoastră, 
populației din zonele recent afectate de calamități naturale, compasiunea 
noastră cea mai profundă.

îmi exprim convingerea că. prin măsurile active luate de partidul și 
guvernul român și prin hotărirea sa, poporul frate român va recupera grab
nic pierderile cauzate de inundații.

Avocat NGUYEN HUU THO
Președintele Prezidiului C.C.

al Frontului Național de Eliberare, 
Președintele Consiliului Consultativ

al G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu adîncă mîhnire știrile nefericite despre inundațiile care 
au cuprins tara dumneavoastră.

în numele poporului și Guvernului Republicii Democratice Sudan, pre
cum și al meu personal, adresez Excelentei Voastre și. prin intermediul dum
neavoastră. poporului și Guvernului Republicii Socialiste România cele mal 
sincere sentimente de regret și compasiune.

Vă rog să primiți, Excelentă, expresia înaltei mele considerațiuni.

GAAFAR MOHAMMED NIMEiRI
Președintele

Republicii Democratice Sudan

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Ceaușescu.
Partidul Comunist din Marea Britanie a aflat cu profund regret despre 

pierderile materiale și umane cauzate de inundațiile dezastruoase ce s-au 
abătut asupra României, asupra muncii poporului român de construcție so
cialistă.

Ne exprimăm simpatia și solidaritatea noastră cu poporul român si par
tidul său comunist, in frunte cu dumneavoastră, in eforturile de a limita pa
gubele și a reface pierderile suferite. De asemenea, sprijinim în întregime 
orice acțiune de a se acorda asistență materială tării dumneavoastră.

Gordon Mclennan
Secretar general

al Partidului Comunist
din Marea Britanie

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

în numele Comitetului Central doresc să exprim sentimentele mele de 
solidaritate cu poporul român in legătură cu gravele inundații care au În
durerat tara dumneavoastră.

Urăm succes deplin eforturilor întreprinse de Partidul Comunist Român 
pentru mobilizarea tuturor forțelor națiunii in vederea remedierii situației 
dramatice create.

LOUiS VAN GEYT
Președintele 

Partidului ‘Comunist din Belgia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Profund impresionați de ravagiile făcute de noua catastrofă naturală In 
România, exprimăm partidului comunist și întregului popor român solida
ritatea noastră sinceră și frățească.

Dorim din toată inima ca ajutorul internațional să se adauge curajului, 
devotamentului și mobilizării oamenilor muncii din România.

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Elvețian al Muncit

ANDRE MURET

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Ceaușescu.
_ Cu profundă durere am aflat din presa cotidiană de catastrofa care s-g. 

abătut asupra poporului român.
Nutresc atita dragoste pentru România, pentru cultura și enormul ei 

efort in direcția apărării și cuceririi libertății incit consider nenorocirea care 
s-a abătut asupra ei ca pe a mea proprie.

La solidaritatea noastră morală nelimitată vreau să adaug că atit tova
rășii mei din partid cit și eu personal am dori să putem demonstra in prac
tică poporului român fraternitatea noastră. Prin intermediul dumneavoastră 
dorim să rămină mărturie durerea noastră profundă pentru nenorocirea care 
s-a abătut asupra acestei mari națiuni, urindu-i o promptă refacere.

Cu aceeași prietenie de totdeauna, vă rog să primiți o imbrățișare de 1» 
prietenul și tovarășul dumneavoastră.

ENRIQUE TIERNO GALVAN
Președintele

Partidului Socialist Popular 
din Spania

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 Matineu de vacantă : ț,Stile

tul" (episodul III),
10.30 Biblioteca pentru toți ; Paul 

Zarifopol.
11,20 Tineri interpret! de muzică 

populară.
11,35 Teleobiectiv.
11,55 Telex.
16.00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba rusă.
17,oo Telex.
17,05 Campionatele mondiale de 

scrimă.
17,40 Inscripții pe celuloid.
17,50 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.

© Zbor peste livezi : DRUMUL 
SĂRII —15.30; 18: 20.15.
o Teroare pe „Britannic" : CIU
LEȘTI — 15.30; 18; 20.15. ARTA — 
15,30; 17,45; 20. la grădină — 20,15. 
© Ilustrate cu flori de cîmp î 
LIRA — 15.30; 18. la grădină —
20,15.
O Marea cursă s COTROCENI — 
15.30: 19.
© Pe aici nu se trece : FEREN
TARI — 15.30; 18; 20,15. CRINGAȘI 
— 16.
© Sperietoarea : AURORA — 9;
11.15; 13,30; 15.45; 18; 20. la gră
dină — 20,15.
© Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : PACEA — 15.30: 
18; 20,15, MUNCA — 16; 18; 20.
© Pavlinka : POPULAR — 15.30; 
18; 20.15.
q Cei mai frumoși ani ; MIORI
ȚA — 9: 11.15; 13,30; 15.45: 18;
20.1-5. 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.
© Un salt spre marea performan

18,00 De veghe zi șl noapte pentru 
tară — emisiune de versuri.

18.25 Dincolo de note...
18.45 Tragerea Pronoexpres.
18,55 Din lumea plantelor și ani

malelor.
19,20 1001 de seri : Clovnul Bozo.
19.30 Telejurnal.
20,00 Mal tari ca apele. Reportaj 

realizat cu și despre tinerii 
din Urziceni aflați în plin 
efort de reconstrucție a ora
șului lor.

20,15 Telecinemateca. „Să ucizi o 
pasăre cîntătoare" — produc
ție a studiourilor americane.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Preferințele dv. muzicale sînt 
și preferințele noastre.

20,40 Pagini de umor : Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea.

21.05 Telex.
21.10 Studio ’75.
21.25 Roman-foileton : „Așa s-a 

călit oțelul" — episodul V.

tă î PROGRESUL — 13.30; 18;
20,15.
• Tăcerea doctorului Evans s 
VITAN — 15.30: 18.
© Recompensă pentru șerif j 
GRADINA BUCEGI — 20.15. GRA
DINA VITAN — 20.15.
© în împărăția leului de argint, 
Winnetou în Valea Morții — io, 
Cavalcada Hollywooduiui — 14.30;
16.30. Fotografia — 18.45. A trăi — 
20.45 : CINEMATECA (sala Union).

teatre
© Teatrul Mic (la Arenele roma
ne) : Viața e ca un vagon ? — 20. 
© Teatrul ..C. J. Nottara" (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Lady X 
— 20.
O Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Cer cuvlntul 
la... diverse — 19.30. (la grădina
Boema) : In grădina bucuriilor —
19,30.
© Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Țară bogată-ii frumu
seți — 18.30.
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SAO TOMfi 15 (Agerpres). — Me
sajul de felicitare al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu transmis pre
ședintelui noului stat african. Repu
blica Democratică Săo Tome și 
Principe, Manuel Pinto da Costa, a 
fost înmînat de reprezentantul per
sonal al 
cialiste 
noastre 
Stoian.

Cu ocazia participării la festivită
țile organizate cu prilejul proclamă
rii republicii, ambasadorul român a 
fost primit de președintele Manuel 
Pinto da Costa, și primul ministru, 
Miguel Trovoada, și a avut con
vorbiri cu membri ai guvernului. Cu 
acest prilej s-au relevat relațiile de 
strînsă prietenie dintre cele două

președintelui Republicii So- 
România, ambasadorul țării 
la Brazzaville, Gheorghe

popoare, sprijinul multilateral acor
dat de țara noastră în lupta pentru 
dobindirea independenței noului ștgț. 
satisfacția reciprocă față de stabi
lirea relațiilor diplomatice între cele 
două țări din ziua proclamării inde
pendenței tiparului stat african și 
perspectivele deosebit de bune pen
tru dezvoltarea colaborării.

*
Ziarul noii republici — „Revo- 

lușăo" — a consacrat în primul său 
număr un spațiu amplu României, 
remarcabilei personalități a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, „marele prieten al popoare
lor din întreaga lume".

La Sao Tome a fost format guvernul provizoriu
SĂO TOME 15 (Agerpres). — La 

Săo Tome a fost anunțată componen
ța Guvernului provizoriu al Repu
blicii Democratice Săo Tome și Prin
cipe, care și-a proclamat independen
ța la 12 iulie. în funcția de prim-mi- 
nistru. ministru al apărării și minis
tru de externe a fost desemnat 
Miguel Trovoada.

Potrivit hotăririi Biroului Politic 
al Mișcării de eliberare din Săo 
Tome și Principe, in decurs de trei 
luni Adunarea Constituantă va tre
bui să aprobe Constituția Republicii. 
Apoi vor avea loc 
și va fi alcătuit un 
al țării.

alegeri generale 
guvern definitiv

PORTUGALIA: ÎNTRUNIREA CONSILIULUI REVOLUȚIEI
LISABONA 15 (Agerpres). — 

Marți s-a desfășurat la Lisabona 
reuniunea Consiliului Revoluției al 
Portugaliei. După cum a declarat, la 
încheierea lucrărilor, ministrul mun
cii. Costa Martins, au fost examinate, 
intre altele, o serie de probleme pri
vind situația economică a țării. Mi
nistrul portughez a declarat că suc
cesul in acest domeniu reprezintă 
condiția primordială a dezvoltării

pozitive a procesului revoluționar 
din Portugalia.

Șt
LISABONA 15 (Agerpres). — La 

chemarea Uniunii sindicatelor din 
Coimbra, marți a avut loc în aceas
tă localitate o amplă manifestație de 
solidaritate cu Mișcarea Forțelor Ar
mate din Portugalia, la care au par
ticipat citeva mii de persoane.

Pentru instaurarea unei noi ordini
economice internaționale

Intervenția delegatului român la sesiunea Consiliului 
Economic și Social al O.N.U.

GENEVA 15 — Corespondentul
nostru trainsmite : Cea de-a 59-a se
siune plenară a Consiliului Economic 
și Social al O.N.U. (ECOSOC) iși 
continuă lucrările, examinind in pre- 

, zent punctul de pe ordinea de zi pri- 
• vitor la cooperarea regională. In 

acest cadru, dezbaterile se poartă 
asupra activității celor cinci comisii 
regionale economice ale O.N.U., in
tre care și Comisia Economică a 
O.N.U. pentru Europa (C.E.E./O.N.U.).

în intervenția sa, delegatul român 
Nicolae Dinu a subliniat că. în de
cursul existenței sale, C.E.E./O.N.U. 
s-a afirmat ca un instrument util 
pentru promovarea cooperării econo
mice internaționale.

România — a continuat vorbitorul 
— apreciază că C.E.E./O.N.U. trebuie 
să aibă ca obiectiv central dezvolta
rea economică a tuturor statelor 
membre, finind seama de realitățile 
economice ale continentului, prin 
elaborarea și înfăptuirea unor pro
grame de activitate capabile să răs
pundă intereselor majore ale țărilor

membre. In același scop, comisia va 
trebui să se adapteze mai rapid și 
cu mai multă suplețe fenomenelor 
și cerințelor economice existente în 
regiune, inclusiv ale țărilor in curs 
de dezvoltare din Europa, contribu
ind in acest fel la punerea in apli
care a principiilor noii ordini eco
nomice internaționale.

Totodată, in activitatea viitoare a 
comisiei vor trebui să se promoveze 
într-o măsură sporită acțiunile con
crete în vederea soluționării proble
melor de importanță urgentă, îndeo
sebi din domeniul energiei și mate
riilor prime, comerțului european, 
științei și tehnologiei, cooperării in
dustriale.

C.E.E./O.N.U. — a încheiat vorbi
torul — trebuie să identifice preo
cupările comune ale țărilor europe
ne și ale altor țări ale lumii în ve
derea facilitării cooperării reciproc 
avantajoase între aceste state și, în 
același timp, să sprijine eforturile 
țărilor în curs de dezvoltare în di
recția progresului economic și social.

Reuniunea miniștrilor de externe
din tarile islamice

VSuccese in reconstrucția economică
în Republica 

Vietnamului de Sud
SAIGON 15 (Agerpres). — In Viet

namul de sud și-au reluat deja acti
vitatea productivă aproape toate ra
murile economiei. în prezent, pe te
ritoriul sud-vietnamez produc 548 de 
întreprinderi mari și mijlocii, ceea 
ce reprezintă un succes remarcabil al 
oamenilor muncii și al autorităților 
revoluționare, care au rezolvat pro
bleme extrem de dificile pentru a 
asigura condițiile necesare desfășu
rării normale a muncii.

în Cambodgia
PNOM PENH 15 (Agerpres). — In 

Cambodgia continuă acțiunile de re
facere a economiei. Astfel, după cum 
relatează „Vocea Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei". in suburbia 
industrială Tn Khmao din Pnom Penh 
au fost reintegrate in circuitul eco
nomic o întreprindere textilă, o fa
brică de baterii și o fabrică de an
velope și camere pentru autovehicu
le. De asemenea. în orașul Pnom 
Penh a început să producă o fabrică 
de săpun.

Ieri a început
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• INFLAȚIA Șl TAXELE 
ȘCOLARE. Maj°rarea ca
tului vieții a afectat serios un 
șir de cunoscute instituții de in- 
vățâmint privat din Marea Bri- 
tanie. Pentru a face față chel
tuielilor crescinde. colegiile 
Eton. Harrow, Rugby și Win
chester au anunțat că sint dis
puse să găzduiască contra cost 
„invitați" in perioada vacanței 
estivale. Totodată, colegiul Eton 
a anunțat economii la combus
tibilul necesar pentru încălzit in 
sezonul rece, reducerea perso
nalului de serviciu, precum și 
majorarea de aproape cinci ori 
a taxelor de școlarizare. Așa
dar, încă o barieră in calea ti
nerilor lipsiți de mijloace ma
teriale, dornici de a urma 
cursurile acestui renumit cole
giu. rezervat, din păcate, nu
mai celor avuți.

DJEDDAH 15 (Agerpres). — La 
Djeddah continuă, sub președinția 
ministrului de stat pentru afacerile 
externe al Arabiei Saudite, Saud Ben 
Feisali lucrările celei de-a Vl-a con
ferințe a miniștrilor de externe din 
țările islamice, la care participă, in 
afara celor 40 de delegații din aceste 
state, și reprezentanți ai Organiza
ției Unității Africane și Ligii Arabe.

Comisia politică — unul dintre cele 
trei organisme ale reuniunii — și-a 
format patru subcomitete de lucru 
pentru a aborda, între altele, proble
ma palestineană, lupta mișcărilor de

eliberare din Africa și raporturile 
conferinței cu organizațiile interna
ționale și regionale.

Comisia economică s-a reunit în 
vederea pregătirii proiectelor de re
comandări care vor fi supuse spre 
aprobare conferinței. Recomandările 
se referă la cooperarea între țările 
islamice, în cursul viitoarei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. cu pri
vire la noua ordine economică 
ternațională, precum și la unele 
bleme 
nomiei

referitoare la întărirea 
și colaborării intre aceste

in- 
pro- 
eco- 
tări.

luni, de Henryk Jablonski,

La Msnssteral de Externe 
al Kuweituluia avut loc cere_ 
monia schimbului instrumentelor de 
ratificare a ..Acordului de coopera
re economică și tehnică" dintre 
România și Kuweit și a „Acordu
lui comercial" dintre cele două 
semnate la București, la 30 
1974.

S-a procedat la un schimb de opi
nii asupra relațiilor bilaterale, pre
cum și cu privire la unele probleme 
internaționale.

vorbiri cu Marele Duce Jean și cu 
primul ministru Gaston Thorn.

primit.
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, precum și de Piotr Ja- 
roszewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri. în convorbirile care au 
avut loc in timpul întrevederilor au 
fost abordate. în special, probleme 
ale colaborării economice bilaterale.

MOSCOVA 15 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Marți, la 15,20, 
ora Moscovei, la Baikonur a fost 
lansată nava cosmică sovietică 
„Soiuz-19“, care se va întilni pe or
bită cu o navă americană .,Apollo" 
în vederea realizării unei experiențe 
spațiale comune. Echipajul este for
mat din Alexei Leonov, comandantul 
navei, și Valeri Kubasov, inginer de 
bord.

Cele trei trepte ale rachetei purtă
toare au funcționat conform progra
mului și „Soiuz-19“ s-a plasat pe or
bita prevăzută : perigeul — 186,35 ki
lometri, apogeul — 220,35 kilometri. 
Toate sistemele de bord ale navei 
funcționează normal.

Agenția T.A.S.S. informează că le
gătura cu echipajul este stabilă. Cei 
doi cosmonauți au anunțat că se simt 
bine și au început îndeplinirea pro
gramului.

Programul cuprinde testarea siste
melor de cuplare create de specia
liștii sovietici și americani, realizarea 
joncțiunii cu nava „Apollo". trecerea 
cosmonauților dintr-o navă în alta și 
experiențe științifice comune, efec
tuarea de experiențe științifice în 
timpul zborului autonom al navei 
„Soiuz-19“.

Trenul spațial „Soiuz-Apollo" 
care se va forma în spațiu 
17 iulie — după 48 de ore

țări, 
iulie

ToPrimar comunist la 
rlîlO. Membrii Consiliului municipal 
din Torino l-au ales pe Diego No- 
velli. ziarist, membru al Partidului 
Comunist Italian, in funcția de pri
mar al acestui important oraș indus
trial al Italiei.

Primul seereter al P.O. 
dill Cuba, Fidel Castro- 3 Partici
pat la prima adunare secțională a 
partidului, care s-a desfășurat în 
fosta cazarmă Moncada, astăzi ora
șul școlar ..26 iulie" din Santiago de 
Cuba. Adunarea l-a propus pe Fi
del Castro delegat la primul Con
gres al partidului, care urmează să 
aibă loc in luna decembrie.

în cadrul manifestărilor pri
lejuite de ~ 
populare 
patronată 
care anul 
in Belgia, 
meroase 
formația folclorică „Oașul‘ 
Satu-Mare s-a bucurat de mult 
succes cu suita coregrafică 
„Nuntă in Țara Oașului",

„Festivalul culturilor 
europene", acțiune 

de UNESCO și 
acesta se desfășoară 

cu participarea a nu - 
țari ale continentului, 

1“ din

Președintele Ciprului, Ma- 
karios, luind cuvintul la demonstra
ția de la Nicosia, organizată cu pri
lejul împlinirii unui an de la lovi
tura de stat din Cipru, de la 15 iulie 
anul trecut, a declarat că guvernul 
cipriot este hotărit să continue lupta 
pentru dobindirea deplinei indepen
dente și a integrității teritoriale a 
insulei.

la 
de 

la lansarea separată a cosmonauților 
sovietici și americani — va fi format 
din trei -..vagoane" : nava „Apollo", 
modulul de joncțiune și de cuplare 
și nava „Soiuz". Cu o lungime totală 
de 20 metri, ansamblul „Soiuz-Apoi- 
lo“ se va roti în jurul Pămintului 
timp de 44 de ore înainte ca ele
mentele sale componente să se sepa
re din nou.

La 17 iulie, puțin după ora 19,00 
G.M.T., membrii celor două echipaje 
vor putea trece dintr-o 
realizînd, astfel, prima 
în spațiu.'

Secretarul general 
P.C.U.S., Leonid Brejnev, a adresat

navă în alta, 
lor întilnire

al C.C. al

un mesaj cosmonauților sovietici și 
astronauților americani, urindu-le 
succes in experiența comună.

Președintele S.U.A., Gerald Ford, a 
urmărit, la televiziune, împreună cu 
ambasadorul sovietic, lansarea navei 
„Soiuz". într-o scurtă declarație, el 
a urat succes celor două echipaje.

★
WASHINGTON 15. — Corespon

dentul nostru transmite : La șapte 
ore și 30 de minute după lansarea 
navei spațiale „Soiuz", de la Cape 
Canaveral și-a luat zborul capsula 
„Apollo", avind la bord pe astro- 
nauții Thomas Stafford, Vance 
Brand și Donald Slayton. Operațiu
nea a decurs normal, nava ameri
cană înscriindu-se la 9’52” după 
lansare pe orbita prevăzută, care 
are parametrii de 165,76—149.66 km. 
Comandantul echipajului, Thomas 
Stafford, a comunicat că zborul se 
desfășoară conform programului.

în continuare, astronauții au tre
cut la îndeplinirea celorlalte puncte 
cuprinse in programul zilei de lu
cru, între care au figurat : separa
rea cabinei „Apollo" de racheta 
„Saturn 1 B“ ; efectuarea unei ro
tații de 180 de grade, pentru reali
zarea joncțiunii 
cu modulul de docare, aflat in vîr- 
ful rachetei purtătoare ; transmi
terea unor prime imagini televizate 
înfățișind activitatea echipajului în 
interiorul cabinei ; separarea capsu
lei spațiale și a modulului de docare 
de racheta „Saturn 1 B“, prin acțio
narea fuzeelor direcționale, care a 
avut ca efect suplimentar ridicarea 
orbitei navei ; începerea manevrelor 
în vederea joncțiunii cu nava „Soiuz", 
prin aprinderea motorului principal 
al capsulei. Aceste manevre vor 
dura două zile, cele două nave ur- 
mind a se uni. așa după cum s-a 
anunțat, joi. deasupra teritoriului 
R. F. Germania, la aproximativ 
225 km altitudine.

• TRANSPLANTURI ÎN 
CIFRE. La Congresul inter
național al chirurgilor, desfășu
rat la Amsterdam, au fost pre
zentate un șir de date statistice 
de larg interes. S-a arătat, de 
exemplu, că. in prezent, există 
pe glob 64 de echipe de chirurgi 
specializate în transplanturi de 
inimă. Ele au efectuat 271 d% 
grefe cardiace. 47 din paciențil 
supuși transplantului se află în 
viață, 14 dintre aceștia supra
viețuind mai mult de trei ani 
după operație. Transplanturile 
de rinichi s-au dovedit mai 
eficace. Din 19 000 de persoane 
operate de cele 300 de colective 
de chirurgi specializate în astfel 
de operații au supraviețuit 9 000. 
Veteranul transplanturilor de 
rinichi a fost operat in urmă cu 
19 ani 1

capsulei spațiale

Diatocj iugosiavo-irakian.
Miloș Minici, vicepremier al Consi
liului Executiv Federal, secretarul 
pentru afacerile externe al Iugo
slaviei, a avut o întrevedere cu mi
nistrul de externe al Irakului. Sa- 
adoun Hammadi, aflat la Belgrad.

G.E.P. d Republicii Viet
namului de Sud a cerut admi_ 
terea tării în O.N.U., anunță un pur
tător de cuvint al Națiunilor Unite.

Președintele totriei, Ru- 
dolf Kirchschlaeger, aflat in vizită 
oficială în Luxemburg, a avut con-

Comitetul de lucra d 
Partidului Congresul Națio
nal Indian a adoPtat o rezoluție 
în care subliniază necesitatea co
laborării cu guvernul țării pentru 
înfăptuirea unor 
menite să dejoace 
mocratice puse la 
și elementele de

măsuri energice 
acțiunile antide- 
cale de partidele 
extremă dreaptă.

Studenții poriughesi vor 
face de acum înainte un an de ser
viciu civic înainte de înscrierea la 
Universitate, a anunțat un decret al 
Consiliului Revoluției, care arată că 
această activitate le va permite ti
nerilor să-și formeze deprinderile de 
muncă utilă societății și să devină 
conștienți de marile probleme ale 
națiunii.

INUNDAȚII Șl FURTUNI IN diverse regiuni 
LUMIIALE

ORIENTUL APROPIAT
CAIRO 15 (Agerpres). — Egiptul a 

transmis secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, o scrisoare 
în care anunță hotărirea de a nu mai 
prelungi mandatul forțelor de obser
vatori O.N.U. amplasate in Sinai intre 
pozițiile ocupate de forțele militare 
egiptene și cele israeliene, mandat 
care expiră la 24 iulie a.c. — infor
mează agenția M.E.N.

părțile să se abțină de la orice acte 
care ar putea conduce la noi vărsări 
de singe și noi suferințe umane în 
această regiune.

Convorbirile oficialedin- 
tre președintele Algeriei, Houari 
Boumediene, și președintele Mexicu
lui. Luis Alvarez Echeverria, au în
ceput ieri la Alger, unde președintele 
mexican se află in vizită oficială.

Grevă în Itelia. Aproximativ 
150 000 de muncitori din industria e- 
nergetică au participat, marți, la o 
grevă națională de patru ore. Gre
viștii cer definirea de către guvernul 
italian a unei politici precise pentru 
a se face față crizei energiei, cu care 
este in prezent confruntată Italia.

Ploi torențiale s-au abătut luni a- 
supra nordului Angliei, producind 
pagube importante recoltei și intre- 
rupind comunicațiile rutiere și fero
viare. In mai multe zone, ploaia a 
fost însoțită de grindină. Citeva car
tiere din orașul Bolton (Lancashire) 
a-u fost inundate, sute de case din 
Mansfield (Nottinghamshire) au su
ferit stricăciuni însemnate, iar circu
lația feroviară a fost intreruptă in 
regiunea Warrington (Lancashire). 
Jumătate din recolta de cereale din 
această

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, și-a exprimat profunda 
îngrijorare in legătură cu recentele 
raiduri israeliene împotriva teritoriu
lui Libanului și a făcut apel la toate

LONDRA 15 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Marii Britanii, Harold 
Wilson, a conferit, marți, cu ministrul 
de externe al Israelului, Yigal Allon, 
aflat într-o scurtă vizită în capitala 
britanică — a anunțat un purtător de 
cuvint guvernamental la Londra. Din 
aceeași sursă s-a precizat că șeful di
plomației israeliene l-a informat pe 
premierul britanic asupra ultimelor 
evoluții ale situației din Orientul 
Apropiat.

Lucrările Consiliului mi
nisterial al Pieței comune 
s-au deschis marți la Bruxelles, pen
tru a dezbate aspectele globale ale 
politicii C.E.E. in bazinul Meditera- 
nei și a discuta probleme energetice.

Convorbiri polono-brita- 
nîCS. de externe al Ma
rii Britanii, James Callaghan, a fost

Explorări peîrotee m 
Egipt. Un număr de 13 companii 
americane, șapte din Europa occi
dentală, precum și o companie mix
tă formată din mai multe firme ja
poneze au încheiat contracte cu Cor
porația generală a petrolului din E- 
gipt, in vederea efectuării unor ex
plorări de amploare pentru descope
rirea de zăcăminte petrolifere și de 
gaze naturale. Companiile urmează 
să efectueze explorări și foraje, al 
căror cost se va ridica la peste 100 
milioane dolari.

zonă a fost distrusă.
★

2 000 de ambarcațiuni parti- 
acțiunile de evacuare și sal- 
populației din regiunile nor-

Peste 
cipă la 
vare a 
dice ale Indiei, pustiite de ploile to
rențiale care au provocat mari inun
dații in această parte a țării. Inun
dațiile care au avut loc în cursul a- 
cestui an în zonele nordice au pro
vocat moartea a peste 200 de persoa
ne, lăsind fără adăpost mai mult de 
un milion de locuitori.

O tornadă de o forță neobișnuită 
s-a abătut asupra regiunilor din 
nord-estul Olandei, provocînd pagu
be materiale evaluate la mai multe 
milioane de florini. Furtuna a dis
trus cel puțin cinci ferme din pro
vincia Groningue, a smuls acoperișu
rile a numeroase case și a dezrădă
cinat pomii. O ploaie însoțită de 
grindină a avariat automobile și a 
spart geamurile locuințelor.

★
Asupra unor zone din nord-estul 

și vestul mijlociu al S.U.A. s-au abă
tut ploi torențiale care au provocat 
revărsarea unor riuri. Numeroși lo
cuitori riverani au fost evacuați. 
Printre regiunile cele mai afectate 
figurează cea a capitalei americane, 
Washington. Cele mai grave inunda
ții s-au produs în zona New England 
și în statele Pennsylvania, Delaware, 
Maryland, Virginia și Carolina de 
Nord.

• DICȚIONAR DE BI
OLOGIE. Editura Academiei 
din Budapesta pregătește o vas
tă lucrare cu caracter enciclo
pedic din domeniul biologiei. 
Este vorba de un dicționar in 
patru volume, cuprinzind fie
care cite 800 de pagini. Dicțio
narul rezumă cunoștințele cele 
mai actuale din domeniul biolo
giei, inclusiv biologia Cosmosu
lui, biometria, genetica, bioci- 
bernetica, microbiologia, biochi- 
mia și alte discipline. Documen
tația pentru primul volum a 
fost încheiată în luna mai. Ce
lelalte trei volume, precum Iși 
un supliment „la zi" cuprinzind 
cele mai noi date în materie, 
vor apărea în decurs de un an 
și jumătate.

• O NOUĂ COMETĂ 
a fost descoperită de profesorul 
Edgar Penzel, director al Ob
servatorului din Rodewisch, 
R.D. Germană, Astrul, apreciat 
de mărimea 9, a fost identificat 
in cursul unei urmăriri de rutină 
a evoluției unor sateliți artifi
ciali. Observatorul Academiei 
de științe a R.D. Germane a 
confirmat descoperirea, ce a 
fost apoi adusă la cunoștința 
Uniunii astronomice internațio
nale.

• CEL MAI BUN SFAT. 
In semn de protest față de in
tențiile de concediere a 6000 de 
polițiști și 3000 de pompieri din 
New York, sindicatul de branșă 
a inițiat o campanie intitulată 
sugestiv „Fear City" („Orașul 
Groazei"), in cadrul căreia se 
atrage atenția asupra pericole
lor marelui oraș, care, după cum 
se știe, deține triste recorduri 
în materie de spargeri, furturi, 
crime. Sindicatul a tipărjt, de 
asemenea, o broșură cu sfaturi 
practice de autoapărare și su
praviețuire. Cel mai bun sfat pe 
care oamenii ordinii consideră 
că il pot da este „evitarea ora
șului" în condițiile în care e- 
fectivul lor va fi 
nuat.

drastic dimi-

ELECTRO-
invențiile in

Prin evoluția lor dinamică, mereu 
ascendentă, relațiile prietenești, sta
tornicite pe multiple planuri, intre 
România și Austria constituie un e- 
xemplu de colaborare rodnică intre 
țări cu orinduiri social-politice di
ferite. care au căutat și au găsit căi 
și mijloace de a fructifica vocația de 
pace și dorința de conlucrare a po
poarelor lor. Favorizate de apropie
rea geografică, de legătura ce o o- 
feră Dunărea, de tradițiile legături
lor culturale, relațiile bilaterale au 
fost puternic stimulate in ultima pe
rioadă de contactele frecvente și in- 
tilnirile la diferite niveluri intre 
factorii de răspundere din România 
și Austria. în acest sens, jaloane de 
însemnătate istorică au marcat vi
zita in Austria a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, in septembrie 
1970, precedată de cea întreprinsă în 
țara noastră, în 1969, 
ședințele de atunci al 
Franz Jonas.

Acum, cronica bogată a 
lor reciproce a înscris, ca

concrete remarcabile în această pri
vință. Au fost semnate Acordul 
de colaborare economică și ’coope
rare tehnică și industrială "pe termen 
lung, alte acorduri și convenții, care 
oferă cadrul juridic favorabil dez
voltării relațiilor economice. O sem
nificație deosebită are hotărirea de 
a intensifica colaborarea pe terțe 
piețe prin l'ivrâri de echipament și 
asistență tehnică, ca și aceea privind 
realizarea în comun de programe de 
cercetare în domeniul tehnico-știin- 
țific, pe obiective concrete de inte
res reciproc. Acordul comercial pe

mâno-austriece, posibilitatea de a 
intensifica mai departe aceste ra
porturi".

Schimbul larg de păreri asupra ac
tualității internaționale a reliefat, cu 
aceeași reciprocă satisfacție, concor
danța punctelor de vedere asupra 
unui mare număr de probleme im
portante ale contemporaneității. Vital 
interesate prin însuși destinul lor eu
ropean în instituirea și consolidarea 
unei atmosfere de încredere și secu
ritate pe continent, România și Aus
tria au conlucrat strîns in cadrul 
Conferinței general-europene, pentru

de pre- 
Austriei,

contacte- 
... . ____  _ ______ .. un eve- .
niment deosebit de important, vizita 
în România a cancelarului federal al • 
Austriei, dr, Bruno Kreisky, la invi
tația primului ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu. Actuala vizită a 
consemnat ca momente esențiale în- 
tilnirile dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și cancelarul federal 
austriac. convorbirile purtate cu 
aceste prilejuri la București și pe 
litoral, la' care a luat parte primul 
ministru. al guvernului român.

Dialogtil româno-austriac a permis 
să se constate, cu vădită satisfacție 
de ambele părți, puternica dezvol
tare a relațiilor bilaterale, în 
domeniile. Sînt, astfel, notabile 
gresele înregistrate pe tărim 
nomic, pe baza acordurilor și 
legerilor încheiate — numai in 
mii patru ani schimburile economice 
s-au dublat — activitatea rodnică 
desfășurată de comisia mixtă gu
vernamentală, acțiunile de coopera
re tehnico-industrială, înțelegerea 
privind constituirea unei societăți 
mixte româno-austriece de produc
ție și comercializare etc.

Realizările României socialiste in 
edificarea unei economii moderne, 
nivelul de dezvoltare bine cunoscut 
al Austriei oferă largi posibilități 
pentru extinderea cooperării intre 
țările noastre — și se poate aprecia 
că vizita s-a încheiat cu rezultate

ffl

toate 
pro- 
eco- 
ințe- 
ulti-

termen lung, în curs de elaborare, ca 
și alte înțelegeri ce se preconizează 
vor conferi schimburilor româno- 
auslriece durabilitate și eficiență 
sporită.

Pe drept cuvint, președintele 
Nicolae Ceaușescu arăta : „în cadrul 
convorbirilor avute în aceste zile s-a 

de a 
dome- 
există

evidențiat dorința comună 
întări colaborarea in toate 
niile. De aceea, apreciez că 
posibilități tot mai mari pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare între popoarele noastre. în 
ce privește România, ca este hotărită 
să facă totul in această di
recție 1“ La rindul său, cancelarul 
Bruno Kreișky relevă : „Discuțiile 
pe care le-am purtat au fost de mare 
folos ; ele vor fi continuate în cadrul 
comisiei mixte guvernamentale, ale 
cărei lucrări încep 
important lucru este 
cier! să realizeze in 
spiritul discuțiilor 
purtat, al relațiilor

acum. Cel mai 
ca aceste nego- 
mod concret, în 
pe care le-am 
prietenești ro-

ca lucrările acesteia să fie încunu
nate de succes, pentru ca ele să des
chidă calea I instaurării pe continen
tul nostru a'unor raporturi noi. baza
te pe principiile respectării stricte a 
independentei și suveranității națio
nale, egalității in drepturi, avantaju
lui reciproc.: neamestecului in trebu
rile interne, nerecurgerii la forță sau 
la amenințarea cu forța — principii 
care sint în Ș măsură să asigure afir
marea deplină a fiecărei națiuni, cit 
și colaborarea lor rodnică in vederea 
progresului general. Acum, cind lu
crările etapei de la Geneva sint pe 
punctul de a lua sfirșit, Austria și 
România și-au manifestat voința ca, 
împreună cu celelalte state europene, 
să contribuie la desfășurarea cu suc
ces a fazei a treia, la nivel înalt. Ca 
un deziderat' fundamental al tutu
ror popoarelor continentului, s-a re
levat necesitatea ca reuniunea gene- 
ral-europeană — care nu poate fi 
considerată ca sfirșitul. ci. dimpotri
vă. abia ca un început al procesului

de edificare a securității și cooperă
rii — să se soldeze cu rezultate prac
tice. cit mai concrete, subliniindu-se, 
totodată, imperativul unor acțiuni 
hotărite pentru transpunerea efecti
vă în viață a hotăririlor conferin
ței.

Desigur, spre a fi reale și durabile, 
destinderea și securitatea în Europa, 
ca și în lume, se cer consolidate prin 
măsuri concrete in domeniul militar, 
în această privință, România și Aus
tria se pronunță pentru intensifica
rea eforturilor in direcția dezarmării 
generale, pentru convocarea rapidă a 
unei conferințe internaționale de dez
armare cu participarea tuturor pu
terilor nucleare, ca și pentru redu
cerea pe plan mondial a cheltuielilor 
și resurselor irosite prin înarmări. 
Dezangajarea uriașelor resurse ma
teriale și umane folosite în prezent 
pentru a amplifica arsenalele milita
re ale statelor ar ajuta considerabil 
Ia îmbunătățirea condițiilor ma
teriale și sociale ale omenirii, la 
lichidarea uriașelor decalaje econo
mice care separă țările avansate in
dustrial de cele în curs de dezvol
tare.

Lichidarea focarelor de neliniște 
care mai există in lume, soluționa
rea problemelor complexe, economice 
și politice, cu care este confruntată 
în prezent omenirea implică, in mod 
imperativ, participarea efectivă la 
întreaga viață internațională, unirea 
eforturilor și colaborarea in deplină 
egalitate a tuturor statelor, un rol 
crescind revenind țărilor mici și mij
locii, țărilor in curs de dezvoltare, 
statelor nealiniate. Punctele de ve
dere comune în această direcție, 
puse în evidență cu prilejul dialogu
lui româno-austriac de la București, 
creează premise certe pentru adînci- 
rea conlucrării între țările noastre 
pe arena mondială, in vederea edifi
cării unei noi ordini economice și 
litice mondiale.

Exprimindu-și 
rezultatele vizitei 
deral al Austriei, 
țara noastră nutrește convingerea că 
transpunerea in viață a acțiunilor 
convenite va sluji din plin interese
lor popoarelor român și austriac, 
cauzei înțelegerii și colaborării in
ternaționale. păcii și securității în 
Europa și în lume.

satisfactia față 
cancelarului 

opinia publică

po-

de 
fe- 
din

P. STĂNCESCU

(în dolari)

Produsul U/M 1971
1975

(în prima jumătate 
a anului)

— Piei brute de bovine tona 354 400— 600
— Bumbac tona 735 1 133—1 314
— Lemn — cherestea de

rășinoase m c 80 196— 199
— Hîrtie 100 kg 14 41 — 43
— Cocs tona 39 106— 109
— Țiței tona 16—22 84— 104

în ultimii ani, mai precis de Ia în
ceputul actualului deceniu, prețurile 
unui șir de materii prime de bază 
au înregistrat pe piața mondială o 
adevărată „explozie", 
folosit in mod curent 
din Occident.

Dacă sporurile cele 
loase au fost consemnate, așa cum 
reiese și din tabelul de mai sus, la 
țiței (care de la 16—22 dolari/tona în 
1971 a ajuns în prezent la 84—104 
dolari/tona, adică o creștere de 400% 
pină la aproape 500% in decurs de

după termenul 
de economiștii

mai spectacu-

numai patru ani), creșteri masive 
s-au înregistrat, totodată, și la pieile 
brute de bovine (un plus de 46 
pînă la 246 dolari pe tonă), la bum
bac (o creștere de aproape două ori), 
la lemn-cherestea de rășinoase (de a- 
proape 2.5 ori), la hîrtie (de trei ori), 
la cocs (de aproape trei ori).

Ca urmare a tuturor acestor creș- 
teri-record ale nivelului
„nota de 
mondial 
miliarde

preturilor, 
plată suplimentară" pe plan 
este de ordinul zecilor de 
de dolari.

...scumpirea chiriilor, serviciilor,
a unor bunuri de larg consum

R. F. GERMANIA. Raportul lunar 
al Ministerului Economiei al R.F.G., 
dat publicității la Bonn, arată că pri
ma jumătate a anului 1975 a marcat 
o stagnare a producției industriale 
vest-germane. Totodată, raportul re
levă că au continuat să crească pre
turile, în special la produsele ali
mentare. S-au scumpit, de aseme
nea. chiriile și diverse prestări pen
tru populație. Intensificarea infla
ției și existența armatei de șomeri, 
care depășește un milion de persoa
ne, precum și reducerea producției

vor avea drept consecință creșterea 
deficitului bugetar al R.F.G., care se 
așteaptă să se cifreze la. 3,5 miliarde 
mărci, a anunțat secretarul de 
la Ministerul de Finanțe, Karl 
ser.

sțat 
Ha

ARGENTINA. In Argentina. gu 
vernul a procedat la o devalorizare 
cu 22 la sută a monedei naționale și 
la o reajustare a prețurilor și tari
felor la servicii publice, combustibili 
și alte categorii de mărfuri. Au fost 
stabilite, de asemenea. noi tarife 
poștale, telegrafice și portuare.

gu-
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• „PIXUL
NIC". Printre 
domeniul microminiaturizării 
prezentate recent la Tirgul in- . 
ternațional de la Hanovra, 
R.F. Germania, un interes apar
te a stirnit așa-numitul „pix e- 
lectronic". Este vorba de un sis
tem relativ simplu, conectat la 
telefon, cu ajutorul căruia se 
realizează informarea grafică a 
interlocutorului. In acest scop, 
transmițătorul desenează cu 
„pixul electronic" pe o foaie a- 
șezată pe o placă ceramică pie- 
zoelectrică .schița solicitată la 
celălalt capăt al telefonului. 
Impulsurile piezoelectrice, re
transmise prin telefon, sint re
cepționate de aparatul interlo
cutorului și retranspuse sub 
forma unui desen identic.

• CUTREMUR ARTI
FICIAL Un grup de seismo
logi japonezi au provocat un cu
tremur artificial pentru a testa 
eficacitatea unor seismografe 
foarte sensibile. Experiența a 
avut loc in orașul Kawasaki și 
a fost efectuată in colaborare 
cu diferite institute de cerce
tări specializate din Japonia. 
Mișcarea seismică, provocată de 
detonarea a 300 kilograme de 
explozibili, a fost înregistrată 
de aparatele amplasate in 10 
puncte, in zona inconjurătoare, 
intr-un interval de pină la 18 
secunde de la producerea ex
ploziei.

• FILTRUL ȚIGĂRILOR 
- PAVĂZĂ REDUSĂ. Noi 
și noi date vin să completeze 
cunoștințele despre fenomenul, 
fumatului și influența sa asupra 
organismului uman. Un grup de 
specialiști au publicat in ..Bri
tish Medical Journal" rezultatul 
cercetărilor lor in ce privește 
legătura dintre conținutul in ni
cotină al țigării și oxidul de 
carbon — component cu efect 
nociv al fumului. Prin analiza a 
11 dintre cele mai populare 
mărci de țigări britanice, s-a 
constatat. în mai toate cazurile, 
că indiferent de cantitatea nico- 
tinei, nivelul de oxid de carbon 
sporește în organism pe măsură 
ce fumătorul se apropie de ca
pătul țigării, filtrul avind incă 
un rol minor in diminuarea no
civității fumului inhalat.
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