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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A PRIMIT
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PE ALTEȚA SA REGALĂ HASSAN IBN TALAL,
prințul moștenitor al Regatului Hașemit al Iordaniei

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți 
după-amiază, pe prințul moște
nitor al Regatului Hașemit al 
Iordaniei, Alteța Sa Regală 
Hassan Ibn Talal.

Cu acest prilej, Înaltul oaspe
te . a transmis președintelui 
' ' 'olae Ceaușescu, din partea 
Maiestății Sale Regele Hussein, 
un cordial mesaj de prietenie și 
cele mai bune urări de prospe
ritate și noi succese poporului 
român.

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat să se 
transmită un călduros salut 
Maiestății Sale Regele Hussein, 
împreună cu urări de fericire, 
bunăstare și pace poporului ior
danian prieten.

în cadrul întrevederii, de am
bele părți s-a exprimat hotărt- 
rea de a acționa în vede
rea transpunerii în fapt a acor
durilor și înțelegerilor stabilite 
cu prilejul schimbului de vizite 
la cel mai înalt nivel, precum și 
a identificării unor noi domenii 
și forme de colaborare, atît pe 
plan bilateral, cît și pe tărîmul 
vieții internaționale.

Au fost examinate, totodată, 
probleme ale actualității politice 
internaționale, subliniindu-se 
necesitatea de a se întreprinde 
noi eforturi pentru democratiza
rea relațiilor internaționale, 
pentru eliminarea pe cale poli
tică a surselor de încordare și 
conflict existente, pentru înfăptu
irea unui sistem de securitate șiDineu oferit de președintele Nicolae Ceaușescu

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a oferit, marți, un 
dineu în’ onoarea prințului moș
tenitor al Regatului Hașemit al 
Iordaniei, Alteța Sa Regală, 
Hassan Ibn Talal.

Au participat tovarășii Emil 
Bobu, Manea Mănescu, Gheor-

Toastul președintelui 

Nicolae Ceaușescu

Toastul Alteței Sale Regate 

Hassan Ibn Talal
Alteța Voastră Regală,
Domnilor,
Prieteni șt tovarăși.
Aș dori să exprim satisfacția 

mea, a Consiliului de Stat și a 
guvernului pentru relațiile tot 
mai bune ce se dezvoltă între 
România și Iordania.

Vizita dv. in România și a 
colaboratorilor care vă însoțesc,

Mijlociu, pentru edificarea unei 
noi ordini politice și economice 
internaționale, care să asigure

dreptul fie'cărei națiuni de a se 
dezvolta liber și independent, 
fără nici un amestec din afară.

cooperare pe baze noi in Eurona. 
pentru realizarea unei păci 
juste și durabile în Orientul

întrevederea . s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

ghe Cioară. Ion Pățan. Stefan 
Andrei, Mihai Marinescu, vi- 
ceprim-ministru al guvernului. 
Constantin Stâtescu, secretar 
prezidențial și al Consiliului de 
Stat, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

constituie o expresie a relațiilor 
bune inaugurate prin vizita in 
România a Maiestății Sale Re
gele Hussein și dezvoltate prin 
vizita mea în Iordania, prin în
țelegerile realizate cu privire la 
colaborarea multilaterală eco
nomică, tehnico-științifică și cul
turală. Doresc să-mi exprim sa-

(Continuare In pag. a IlI-a)

Au luat parte Salem Ma’Sade, 
ministru de finanțe, Ishaq Far- 
han. director general al Socie
tății Regale de Științe, Hana 
Odeh, vicepreședinte al Consi
liului Național al Planificării, 
celelalte persoane oficiale care 
îl însoțesc pe înaltul oaspete

Domnule președinte,
Ați făcut o deosebită onoare 

țării mele și mie, adresindu-ne 
in această seară cuvinte sincere 
și înțelepte, de înțelegere și 
îndrumare.

Cind Maiestatea Sa m!-a d*it  
Indicații în legătură cu vizita 
mea in tara dumneavoastră, care 
urma schimburilor de vizite 

iordanian în vjzita sa in țara 
noastră.

în tirripul dineului, care a 
avut loc într-o ambianță de 
caldă cordialitate, președintele 
Nicolae Ceaușescu și prințul 
Hassan Ibn Talal au rostit to
asturi.

deosebit de fructuoase, reali
zate la cel mai înalt nivel, am 
ințeles că există o simpatie 
profundă și reciprocă între cei 
doi șefi de stat, precum și între 

cele două țări, și m-am gindit In 
ce măsură, la nivelul meu mo
dest. aș putea întreprinde noi 
pași In vederea Îmbunătățirii re-

(Continuare tn pag. a Ill-a)
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INTERVIUL
acordat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU 
televiziunii austriece

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a primit la 13 iulie pe Gunter 
Schmidt, șeful Secției de politică externă de la Radiotelevi- 
ziunea austriacă, și a acordat un interviu Televiziunii austriece.

ÎNTREBARE : Unul din 
telurile principale ale Con
ferinței pentru securitate 
este garantarea frontierelor 
actual,e in Europa, aceasta 
urmind să contribuie la des
tindere intre Est și Vest. In 
ultimii ani au existat insă 
situații in oare suveranita
tea statelor mici si mijlocii 
a fost practic periclitată. 
Sinteți de părere că, in a- 
ceastă problemă. Conferința 
pentru securitate va aduce 
o îmbunătățire ?

RĂSPUNS : România aprecia
ză că securitatea europeană tre
buie sâ ducă la realizarea unor 
relații noi între statele conti
nentului, bazate pe deplina ega
litate în drepturi, respectul in
dependenței și suveranității na
ționale, neamestecul în treburi
le interne, pe renunțarea cu de- 
săvîrșire la forță sau la amenin
țarea cu forța în soluționarea 
diverselor probleme dintre sta
te. Apreciem că rezultatele ob
ținute plnă acum în elaborarea 
documentelor, în cadrul fazei a 
doua a reuniunii de la Geneva, 
sint pozitive, că există reale po
sibilități ca această conferință 
să se încheie în cel mai scurt 
timp, la nivelul cel mai înalt.

Pornind de la rezultatele ob
ținute, considerăm că succesul 
Conferinței general-europene va 
exercita o puternică influentă în 
direcția destinderii, a colaborării 
multilaterale dintre statele eu
ropene și în'întreaga lume.

în acest cadru, fără nici o în
doială că se vor crea condiții 
mai bune pentru garantarea in
dependenței tuturor statelor și, 
în primul rind, a țărilor mici și 
mijlocii. Dar aș dori sâ exprim 
deschis părerea mea. și anume 
că nu, trebuie să ne creăm iluzii 
că lucrurile sînt deja soluționa
te. în Europa rămin încă multe 
probleme care vor trebui rezol
vate pentru a asigura o deplină 
securitate tuturor statelor. Am 
în vedere faptul că rămîn blocu
rile militare, rămîn bazele mi
litare și trupele străine pe teri
toriile altor state, că în Europa 
continuă să fie concentrate, cele 
mai puternice forțe militare, ce
le mai puternice armamente, in

Județul Galați 
a încheiat 

recoltatul griului
Oamenii muncii din agricul

tura județului Galați raportea
ză, într-o telegramă adresată 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. de Co
mitetul județean al P.C.R. că au 
încheiat recoltarea griului de pe 
intreaga suprafață de 80 564 hec
tare.

In telegramă se arată că, mo
bilizați de chemările adresate 
întregului popor și de prețioase
le indicații date de secretarul 
general al partidului cu prilejul 
vizitei făcute in județul Galați, 
oamenii muncii din această parte 
a țării iși vor intensifica efortu
rile pentru a incheia pină ■ Ia 
sfîrșitul acestei săptămini și in- 
sămințarea culturilor duble pe 
întreaga suprafață planificată.

„Vă asigurăm — se spune In 
telegramă — că vom veghea și 
vom acționa cu maximă răspun
dere și în continuare pentru 
apărarea împotriva inundațiilor, 
pentru ca activitatea economică 
să se desfășoare la nivelul ce
rințelor actuale. 

clusiv armamentul nuclear. De 
aceea, după încheierea primei 
Conferințe general-europene, 
vor trebui intensificate eforturile 
pentru soluționarea problemelor 
complexe, pentru aplicarea în 
viață a documentelor ce vor fi 
adoptate, pentru înfăptuirea u- 
nei reale securități, a păcii și 
colaborării între toate popoarele 
europene.

ÎNTREBARE : In cadrul 
Conferinței pentru secu
ritate, România a cerut cre
area unui organ permanent 
care să supravegheze res
pectarea acordurilor.

Ce scopuri urmăriți prin 
această propunere ?

Nu credeți că in acest or
gan marile puteri vor fi 
preponderente ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr,
România acordă o atenție deose
bită continuității Conferinței 
general-europene, pornind de Ia 
ceea ce am menționat anterior 
și anume că rămîn multe pro
bleme de soluționat, că de fapt 
actuala reuniune nu înseamnă 
încheierea ci începutul luptei 
pentru securitate. De aceea ne 
pronunțăm pentru un organism 
permanent care să asigure con
tactele dintre statele europene 
și continuarea eforturilor în di
recția securității. Nu am avut și 
nu avem însă în vedere un orga
nism supranational care ar avea 
dreptul sau posibilitatea să se 
amestece în treburile statelor, 
ci un organism de coordonare a 
eforturilor statelor pe principiul 
deplinei egalități și acționînd pe 
baza consensului, principiu care 
a acționat tot timpul în desfășu
rarea lucrărilor Conferinței ge
neral-europene. în acest sens 
nu se poate spune că realizarea 
continuității Conferinței prin- 
tr-un organism permanent ar 
crea posibilitatea vreunui stat, 
inclusiv pentru marile puteri, 
să se amestece în treburile altor 
țări sau să aibă un rol prepon
derent in acest organism.

ÎNTREBARE : România
este singura -țară din Euro
pa de Est care are relații
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Profundă grijă fată
de om, înaltă respon
sabiiitate a oameni
lor fată de progresul
și prosperitatea

patriei
• Mărturii ale adeziunii unanime afirmate de oamenii 

muncii din patria noastră’ față de măsurile hotărite de par
tid privind majorarea suplimentară a retribuției tuturor cate
goriilor de personal și corectarea unor prețuri in concordanță 
cu cerințele progresului economic, cu interesele fundamentale 
ale întregii națiuni
• Interviu cu CONSTANTIN BUGEANU, șeful sectorului 

de sinteză din Comitetul de stat pentru prețuri, privind co
rectarea unor preturi ca mijloc de rentabilizare a unor pro
duse de care populația are nevoie.

bune atît cu Israelul, cît îi 
cu statele arabe și Organi
zația pentru Eliberarea Pa
lestinei. Considerați că .ter
giversarea soluționării jus
te a conflictului este de na
tură să afecteze aceste re
lații ?

RĂSPUNS : România «-a pro
nunțat și se pronunță cu fermi
tate pentru soluționarea politică 
a conflictului din Orientul Mij
lociu. Considerăm că tergiversa
rea soluționării acestui conflict 
creează o situație foarte gravă în 
Orientul Mijlociu cu implicații 
imprevizibile în primul rind 
pentru țările din această zonă, 
dar și pentru securitatea și pa
cea în Europa și în întreaga lu
me. De aceea, apreciez că sînt 
necesare eforturi susținute din 
partea tuturor statelor în vede
rea soluționării cît mai rapide a 
acestui conflict. Am in vedere, 
în primul rînd, necesitatea re
tragerii Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiu
lui din 1967, precum și a soluțio
nării problemei poporului pales
tinian prin crearea unui stat 
palestinian independent. După 
părerea mea, Israelul trebuie să 
renunțe la poziția sa intransi
gentă. care este de neînțeles, și 
să acționeze în spiritul respon
sabilității pentru a se ajunge la 
realizarea unei păci trainice si 
juste. în acest sens, poporul ro
mân, România socialistă. împre
ună cu alte state, va acționa cu 
convingerea că servește intere
sele păcii și colaborării intre 
toațe statele.

ÎNTREBARE : Credeți că 
o lărgire a cercului partici- 
panților la Conferința de la 
Geneva tn problema Ori
entului Apropiat cu alte sta
te europene și state ale lu
mii a treia, cum ați propus 
în Egipt, va contribui la re
ușita acestei conferințe ?

RĂSPUNS : Sînt de părere că 
pe.ntru soluționarea rapidă a 
conflictului din Orientul Mijlo
ciu sint necesare eforturi susți
nute cu o participare largă a 
altor state, a opiniei publice in
ternaționale. în acest sens, fără 
îndoială că o participare a altor 
state la Conferința de la Gene
va pentru Orientul Apropiat 
poate avea o influență pozitivă.

(Continuare în pag. a IV-a)

Să discutăm despre tinerețe, educație, răspunderi

OAMENI OBIȘNUIȚI
In Împrejurări neobișnuite

Zile și nopți de luptă cu apele. Sau oameni obișnuit! 
In împrejurări neobișnuite. Au probat o rezistență, 
o capacitate de efort, de dăruire, un spirit de abnega
ție, pe care poate nu și Ie bănuiau. Majoritatea sînt foarte tineri 
și se află Ia prima lor grea încercare. Au fost educați, însă, 
zi de zi, in așa fel incit să-și însușească sentimente înalte, o 
conștiință responsabilă, să devină oameni adevărați. Și 
iată că, in această primă încercare, s-au dovedit OAMENI. 
Au salvat oameni, au contribuit- la salvarea vieții orașului, 
muncind ceasuri fără număr, neprecupețind nici un efort.

în aceste zile, nicăieri in țară timpul personal și interesele 
personale n-au mai contat. Uniți la auzul unei chemări au trăit 
ou toții un timp colectiv, au cunoscut un singur interes, al țării, 
ai tuturor.

„Schimbul trei“
Uzinele „Semănătoarea". Uria

șul ciocan începuse să izbească 
mai repede metalul incandescent. 
Oamenii, cu fețele ți brațele a- 
rămite de flăcări, știau că este 
doar o părere. Aici, la forjă, rit
mul ciocanelor rămîne același, 
egal și liniștitor in siguranța lui, 
ziua și noaptea. Numai atunci 
cind se apropie ieșirea din 
schimb, auzul forjorului ii acce
lerează parcă bătăile. Se dorea 
ca totul să se termine, pentru 
ca cei din schimbul trei să-și 
preia lucrul, fără restanțe.

Și atunci, a căzut vestea. Ves
tea cea mai de necrezut, dar 
care, in iuțeala cu care amenin
ța să se materializeze, nu mai 
lăsa timp de îndoieli și mirări 
retorice. Dîmbovița, leneșul riu, 
ce abia se tira pe la porțile uzi
nei, se pregătea să pompeze a- 
supra Capitalei o uriașă pungă 
de apă.

— Calm, calm băieți. Am ne
voie de 500 de oameni, in noap
tea asta, i-a anunțat inginerul 
Simion Lazăr, locțiitorul secre- 
cretarului de partid. Să evacuăm 
cartierul din jurul uzinei, s-ar 
putea să fie inundat.

Schimbul trei a rămas in fața 
flăcărilor, încercînd să nu se 
mai gîndească la ce se intimplă 
afară. Forjarea ritmică a meta
lului nu putea să fie oprită. Iar 
schimbul doi a devenit și el un 
„schimb trei". Un alt schimb 
trei, paralel cu primul, cu o sar
cină tot atît de importantă.

încolonați, au pornit in noap
te. Intii, au privit rîul. Nici un 
semn nu trăda cît de aproape 
este pericoluț.

— Am luat la rînd casele — 
ttnărul forjor Eugen Ionescu

MONICA ZVIRJINSCHI
(Continuare tn pag. a III-e)

Pregătim Congresul al X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a a U.A.S.C.R. în condițiile

unui an care solicită eforturi sporite din partea întregului tineret
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat, recent, 
județul dv. stabilind sarcini urgente la realizarea 
cărora tofi tinerii trebuie să treacă neîntîrziat 

Ce măsuri ați luat, 
cum acționați acum?
Ne răspunde tovarășul 

IONEL LAZĂR, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al U.T.C.

ANCHETA 
NOASTRĂ

Ne răspunde tovarășul 

GHEORGHE MANOLIU, 
prim-secretar al Comitetului 

județean Brăila al U.T.C.

Vara, 1975:

— Prezența nemijlocită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în mijlocul locuitorilor județului 
Hunedoara, indicațiile prețioase date în cursul 
vizitei au mobilizat și mai puternic populația la 
acțiunile de înlăturare a urmărilor inundațiilor. 
In ampla operă de refacere sînt angajați zilnic 
peste 23 000 tineri animați de o înaltă conștiință 
civică și patriotică. Practic, toți tinerii județului 
sint prezenți la muncă pe șantierele reconstruc
ției. Constituiți în brigăzi, ei întreprind acțiuni 
energice pentru evacuarea apei și strîngerea re
coltei de pe suprafețele afectate. Numai

AL. BALGRĂDEAN
(Continuare In pag. a 11-a)

— La ora actuală, mii de tineri acționează cu 
hotărîre în zona localităților Vișani, Jirlău, Sur- 
dila-Găiceanca, însurăței, Grădiștea, Scorțaru 
Nou și Bertești pentru a diminua sau înlătura 
total efectele inundațiilor. Pe 3—4 iulie erau 
inundate in județul nostru 20 130 hectare ; astăzi 
mai sînt doar citeva zeci de hectare. Această 
descreștere vertiginoasă se datorează in mare 
măsură și tinerilor mobilizați aici, peste 8 000, 
care organizați în 30 brigăzi și detașamente au 
muncit cu maximă dăruire la săparea canalelor 
de scurgere, la consolidarea digurilor, la scoa-

ION CHIRIC
(Continuare In pag. a 11-a)

Activitate susținută pe Șantierul Naval Galați
Foto : GH. CUCU

Pagini de jurnalOAMENII, APA...
de DUMITRU M. ION

Atitea cărți ne dau spre 
veșnică sădire in grădina 
spiritelor pilde despre fru
musețea iezerelor, a izvoare
lor, a piraielor, a rîurilor și 
a mărețelor fluvii; atitea 
cărți ne vorbesc despre cla
ritatea apelor, despre oglin
da lor de argint și tremur 
naiv. Atitea cărți și atîția 
poeți de geniu au cîntat mă
reția și blinda, neasemuita 
dragoste a omului pentru 
acel murmur suav cu glas 
de iubire și roadă.

Cetățile lumii noastre ro
manești s-au închegat pe ma
luri de ape, căci dintotdeau- 
na setea l-a mistuit pe om, 
setea și bucuria unui ogor 
prin care o undă rece de apă 
să treacă. Omul i-a fost din 
veci de veacuri prieten apei 
și a îmblînzit-o și a sărutat-o 
ca pe un copil în leagănul ei 
de nisip și de piatră. A să
rutat-o, a sărutat-o în cană 
de lut, in lemn scobit, in 
căușul palmelor și s-a răco
rit cu duhul ei sănătos și a 
socotit-o totdeauna băutura 
cea mai bună. Cetățile și sa
tele noastre românești s-au 
Închegat pe maluri de ape 
și uite cum dintr-o dată blîn-

(Continuare în pag. a Il-a)



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 MIERCURI 16 IULIE 1975

PROFUNDĂ GRIJĂ FAȚĂ DE OM, ÎNALTĂ 
RESPONSABILITATE A OAMENILOR FAȚĂ 
DE PROGRESUL SI PROSPERITATEA PATRIEI 1
Și nouă ni se cere 

aceeași înaltă 
dovadă de umanism

Zile în șir, întregul nostru co
lectiv a participat cu abnega
ție la evacuarea bolnavilor, la 
dezafectarea spălătoriei și a 
magaziilor de materiale sanitare 
de la subsol, astfel incit activi
tatea a fost reluată și în pre
zent decurge normal. Știm, prin 
urmare, dintr-o experiență di
rectă ce consecințe nefaste au 
avut inundațiile și ce eforturi 
au făcut și trebuie să facă toți 
cetățenii din patria noastră 
pentru redresarea activității în 
domeniile afectate. In aceste 
condiții, grija manifestată de 
partidul și statul nostru fată de 
creșterea retribuției reale a 
tuturor celor ce muncesc are o 
valoare de simbol și oonstituie 
pentru noi un puternic ' imbold 
în activitatea de zi cu zi, In 
îndeplinirea, cu răspundere, a 
importantelor sarcini care ne 
stau in față. Țrebuie să dăm și 
noi dovadă de același Înalt 
umanism, mai ales că domeniul 
nostru de activitate — Îngri
jirea sănătății oamenilor — pre
tinde dragoste și încredere în 
semeni, o atitudine responsabilă 
fată de tot ceea ce năzuiesc și 
realizează ei.

MAGDALENA 
ALEXANDRESCU 

aslștentă-șefă la secția chirur
gie II a Spitalului județean din 

Ploiești

în spiritul echității 
muncitorești

Prin decretul de reașeza
re a prețurilor și corec
tarea tarifelor pentru diverse 
servicii prestate către populație 
se are, așadar, în vedere pe 
lingă respectarea unor cerințe

CORECTAREA UNOR PREȚURI - MIJLOC 
DE RENTABILIZARE A UNOR PRODUSE 

DE CARE POPULAȚIA ARE NEVOIE
Am solicitat tovarășului CON

STANTIN BUGEANU, șeful sec
torului de sinteză din Comite
tul de stat pentru prețuri, să ne 
ofere, pentru cititorii ziarului, 
citeva precizări în legătură cu 
corectarea unor prețuri și tarife.

— In Hotărîrea Comitetului 
Politic Executiv al C.C. ai P.C.K. 
șj în Decretul prezidențial se 
arată că, corectarea unor pre
țuri cu amănuntul la unele pro
duse și a tarifelor la unele ser
vicii prestate populației au fost 
determinate de necesitatea de a 
echilibra costurile de producție 
cu prețurile de desfacere, de a 
rentabiliza producerea unor va
lori de care populația are ne
voie. Intre altele, trebuie ți
nut seama că pe plan mondial 
au crescut prețurile unor ma
terii prime de bază. Despre ce 
materii prime este vorba și care 
sînt creșterile de prețuri pe pia
ță mondială ?

— Este bine cunoscut faptul 
că, In ultimii ani, prețurile pe 
piața internațională a unor ma
terii prime cum sînt : țițeiul, 
bumbacul, pieile și altele, care 
figurează pe lista materiilor pri
me pe care le importăm au cu
noscut creșteri deosebit de mari. 
Astfel, din februarie 1973 pînă 
1st jumătatea lunii iunie 1975 
prețul bumbacului a crescut de 
la 960 dolari pe tonă la circa 
1 300 dolari pe tonă. Prețul 
țițeiului, după cum se știe, 
a crescut și mai mult. Fi
rește că aceste creșteri au in
fluențat costurile de producție 
la unele produse interne. Corec
tările unor prețuri s-au impus 
ca o necesitate pentru a men
ține în continuare raportul co
respunzător intre cheltuielile de 
producție și prețurile de desfa
cere.

— Cum au fost influențate 
prețurile la combustibili ?

— Corectarea unor prețuri la 
combustibili a fost impusă, de 
asemenea, de sporirea cheltuie
lilor de exploatare și de punere 
in valoare a rezervelor interne 
de care dispunem. In corectarea 
prețurilor la combustibili s-a ur
mărit, de asemenea, ca mărimea 
prețurilor să corespundă în mai 
mare măsură puterii calorice a 
diferiților combustibili, precum 
și a gradului de confort la con
sumatori. Pe baza acestor crite
rii, țjnîndu-se în permanență 
seama de costurile reale de pro
ducere a diferiților combustibili, 
prețul energiei termice s-a ma
jorat cu 9 la sută, al gazului me
tan cu 25 la suță, al combusti
bilului lichid de calorifer cu 103 
la sută. Trebuie arătat, însă, că 
au rămas neschimbate prețurile 
la combustibilii care se vînd 
pe bază de tichet — lignit, bri
chete de huilă și de lignit, lemn 
de foc — ceea ce atestă grija 
față de problemele sociale 
ale oamenilor muncii cu venituri 
mai mici. Petrolul lampant s-a 
majorat de la 1 leu litrul la 1,50 
lei litrul, dar numai pentru me
diul urban. Prețul de 1,50 lei li
trul de petrol lampant existent 
Înainte pentru mediul rural a 
rămas neschimbat.

— Mai mulți tineri, care ur
mează să-și construiască locuin
ță proprietate personală, s-au a- 
d.’esat redacției pentru a afla 
detalii despre corectările aduse

„Acțiunea Dunarea**

Măsurile hotârite de partid privind majorarea suplimentară 
a retribuției tuturor categoriilor de personal și corectarea 
unor prețuri în concordantă cu cerințele progresului economic, 
cu interesele fundamentale ale întregii națiuni, întrunesc ade
ziunea deplină a tuturor oamenilor muncii. Aceste măsuri, care 
relevă realismul politicii economice a partidului și statului 
nostru, preocuparea constantă de a acționa pe plan economic 
în consens cu condițiile concrete, obiective in care se desfă
șoară producția socială, cu legea creșterii necontenite a ni

velului de trai al întregului popor, sînt întîmpinate de către 
toți oamenii muncii din patria noastră, conștienți că trebuie să 
muncească mai mult și mai bine, cu hotărîrea de a acționa 
ferm la grabnica recuperare a pagubelor pricinuite de inun
dații, de a-și spori angajamentele privind realizarea de pro
ducții sporite și de cea mai bună calitate. Este o realitate pe 
care o ilustrează plenar corespondențele primite în aceste zile 
la redacție.

obiective ale economiei socia
liste, și răsplătirea muncii de
puse de om, în baza normelor 
eticii și echității socialiste. A- 
cum, dacă clientul va plăti pen
tru o pereche de pingele 10 lei 
în plus, diferență pe care o 
poate foarte bine acoperi din 
cei 60 de lei cu care s-a majo
rat retribuția lunară a tuturor 
categoriilor de personal și avînd 
în vedere că un om își repară 
pantofii doar de citeva ori pe 
an, pentru muncitorii din coope
rația meșteșugărească diferența 
reprezintă un spor considerabil. 
In conformitate cu statutul coo
perației care prevede plata unui 
anumit procent la realizări nete, 
aproape 4 lei din diferența celor 
10 lei îi revin muncitorului pen
tru manoperă. Să raportăm a- 
ceastă sumă la un număr me
diu de reparații ce se pot face 
lunar și ne vom da mai bine 
seama de avantajele create a- 
cestei categorii de muncitori, 
absolut normale și echitabile 
dacă raportăm veniturile lor la 
ale altor categorii. Bineînțeles, 
noua Hotărîre de partid ne obli
gă în continuare la eforturi și 
mai mari în obținerea de econo
mii și in reducerea consumuri
lor specifice. Grija ce se ma
nifestă încă o dată de către 
partidul nostru ne îndeamnă, 
firesc, să răspundem și noi prin- 
tr-o grijă de adevărațl gospo
dari.

FILE LUDOVIC 
conducător tehnic — 

Cooperativa „Munca" 
Satu Mare

Interviu cu
Constantin Bugeanu, 
șeful sectorului de sinteză 

din Comitetul de stat \ 
pentru prețuri

la unele produse finite din lemn 
și la unele materiale de con
strucție. Vă rugăm să le răspun
deți prin intermediul ziarului.

— Trebuie să precizăm din 
capul locului că prețurile la mo-' 
bilă, produsul care interesează 
marea masă a consumatorilor, 
cu pondere hotărîtoare în ca
drul produselor finite din lemn, 
nu suferă nici o modificare. 
Prețurile materialelor de con
strucții de bază : ciment, var, 
cărămizi, ipsos rămîn, de a- 
semenea, nemodificate. In ca
drul produselor finite din lemn, 
au fost corectate prețurile nu
mai la unele produse nerenta
bile, cum sint scaunele, tabure
tele, măsuțele și cuierele fabri
cate din lemn curbat, la unele 
instrumente muzicale, articole 
de sport și scule de tîmplărie. 
Astfel, un scaun curbat netapi- 
țat tip G. din lemn de fag se 
vinde cu 85 lei bucata, față de 
69 lei, acum citeva zile. Prețul 
unui lavoar tip A din lemn de 
fag a crescut de la 47,90 lei la 
60 lei. O pereche de schiuri se
nior marca „Turist" costă acum 
175 lei, cu 37 lei mai mult ca 
înainte. Dintre materialele de 
construcție s-au corectat prețu
rile numai la cele nerentabile : 
țiglă, plăci, blocuri de zidărie 
din beton celular autoclavizat și 
altele. Țiglele de argilă arsă -- 
presate, cu 2 jgheaburi laterale 
și cu 4 „cjocuri" se vînd acum 
cu 880 lei mia de bucăți, față de 
850 lei cit costau pină acum. 
Prețul plăcilor din faianță cu 
glazură opacă, albe, calitatea 
I, a crescut de la 68 lei m.p. 
la 73,50 lei m.p. La blocurile de 
zidărie din beton celular auto
clavizat paletizat prețul a sporit 
cu 0,65 lei pe m.p.

— Ce corectări de prețuri s-au 
făcut la încălțăminte ? Dar la 
ciorapii din bumbac și fire sin
tetice ?

— La marea majoritate a sor
timentelor de încălțăminte pre
turile au rămas neschimbate. 
S-au corectat prețurile doar la 
sortimentele ale căror costuri 
erau mai mari deeit prețurile 
de vînzare cu amănuntul. S-au 
corectat prețurile la pantofii 
bărbătești cu față din piei înno
bilate prin tehnologii modețne,... 
la bocancii cu față din piele bi
zon, etc. La ciorapii din bumbac 
și lină majorările de prețuri sînt 
compensate valoric de reducerea 
prețurilor lă ciorapii din fire 
sintetice. Ciorapii pantalon din 
fire sintetice pentru femei, care 
se vindeau cu 49 lei, costă acum 
34,75 lei. Prețul ciorapilor lungi 
din fire supraelastice pentru fe
mei s-a redus de la 47 lei la 
36,50 lei, iar al șosetelor bărbă
tești din fire supraelastice de la 
20 lei la 15 lei.

— Ce precizări me puteți fur
niza despre considerentele pe 
baza cărora s-a făcut corectarea 
preturilor la unele medicamen
te ?

— Reducerile de prețuri la

Drept recunoștință- 
un angajament 

concret de muncă
Fără să mă gîndesc neapărat 

la faptul că retribuția mea crește 
cu 60 lei, ceea ce aș numi o că
mașă în plus, ori 15 spectacole 
de cinema, ori 5—10 volume de 
cărți pe lună pentru biblioteca 
mea, contribuția acestei măriri 
suplimentare a retribuției Ia 
creșterea nivelului de trai al 
populației reiese făcînd diferen
ța dintre creșterea veniturilor și 
cheltuielile pe care populația le 
va face ca urmare a corectării 
unor prețuri și tarife : rezultă 
numai pentru acest an 1.320 mi
liarde lei, pe care noi, familiile 
noastre, îi vom folosi în plus 
față de bugetul nostru de pînă 
acum. Avind oglinda clară a 
viitorului nostru în Programul 
partidului, sintem convinși de 
necesitatea aportului fiecăruia la 
înfăptuirea lui. Drept recu
noștință pentru noua majorare a 
retribuției, noi, tinerii de la 
Complexul de creșterea și ingră- 
șarea porcinelor, sintem hotărîți 
să muncim cit mai bine incit 
rentabilitatea activității noastre 
să crească necontenit. în numele 
uteciștilor de aici mă angajez 
ca, împreună cu ei. să producem 
pînă la sfirșitul anului din fu- 
<raje economisite 100 tone carne 
peste prevederile planului.

ARPAD MAGYARI 
locțiitor de secretar al comite
tului U.T.C., Complexul de 
creșterea și îngrășarea porci

nelor Luduș

unele medicamente depășesc eu 
circa 230 milioane lei anual ma
jorările de prețuri la sortimen
tele de medicamente care erau 
nerentabile. Reducerile cele mai 
mari s-au făcut la o serie de 
medicamente de mare impor
tanță : antibiotice, produsele 
hormonale, medicamentele pen
tru copii și virstnici etc. La o se
rie de medicamente din import 
prețurile au crescut. Dar trebuie 
reținut faptul că nici în cazul 
acestora nu s-a făcut la toate 
majorarea prețurilor. Astfel o 
serie de medicamente pentru 
bolile cronice au în continuare 
prețurile neschimbate. La o se
rie de medicamente pentru tra
tamentul bolilor cardiovasculare 
(nitroglicerină, hiderginul, rș- 
derginul), pentru diabet (insu
lina), medicamentele pentru ast
matici (Alupent și Asmopent) 
prețurile au rămas neschimbate 
deși sînt nerentabile. Celelalte 
medicamente din import, la care 
prețurile au crescut, nu afec
tează bugetul cetățenilor pentru 
că cele mai multe dintre ele sînt 
folosite în asistența medicală ce 
se acordă în spitale, unde me
dicamentele se acordă in mod 
gratuit.

I. MORARU

Pregătim Congresul al X-lea al U.T.C, și Conferința a X-a a U.A.S.C.R.
Ne răspunde tovarășul IONEL LAZĂR-

(Urmare din pag. 1)
la Deva, Simeria. Dobra și Zam 
uteciștii au săpat aproape 6 000 
metri liniari de canale și șan
țuri. Importante forte sint mo
bilizate in prezent la Rapolt, 
Burjuc, Bobilna, Brănișca și Ge- 
oagju, unde apele acoperă incă 
unele suprafețe de teren. Sece
rișul griului și orzului se desfă
șoară intr-un ritm susținut. De 
la vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. adică de joi și pînă 
acum, au fost recoltate. în cea 
mai mare parte manual, peste 
6 400 hectare de păioase. Ne-am 
propus ca în cel mult 2—3 zile 
griul Și orzul să fje strînse de pe 
toate suprafețele inundate. în 
bătălia piinii • tinerii folosesc 
seceri și coase, iar acolo unde 
acesțea nu • pot fi utilizate spi
cele sint smulse cu mina. La un 
moment nu existau suficiente 
unelte. Luind cunoștință de a- 
ceastă situație uteciștii de la 
Combinatul siderurgic din Hu
nedoara și elevii Liceului ..De- 
cebal" din Deva s-au angajat să 
le confecționeze, prin muncă 
patriotică, în atelierele uzinei Si 
școlii, livrînd deja citeva sute 
de seceri, sape și cutite.

Pină la această dată tinerii 
au cosit și adunat cu forțe pro
prii finul de pe mai bine de 300 
hectare. Pentru intensificarea 
acestei lucrări au fost Organizate 
în cadrul întreprinderilor deta
șamente de uteciști. care. în 
timpul lor liber, se deplasează 
la sat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat ca in următoarei» 2

Măsuri care stimulează 
producția, preocuparea 

pentru creșterea 
eficienței

Gazul metan, energia termică 
fac parte dintre produsele la 
care, in urma creșterilor de pre
țuri pe piața internațională, 
cheltuielile efective de muncă 
au devenit mai mari decît pre- 

xțvyrile de desfacere. Bineînțeles, 
fiind foarte necesare populației, 
ele au continuat să fie produse, 
prin subvenții din bugetul sta
tului. Insă, in mod firesc, acestea 
diminuează venitul neț. destinat 
consumului și dezvoltării, in 
cele din urmă nivelul de trai al 
fiecăruia dintre noi. Pentru a se 
evita acest fenomen nedorit, era 
absolut necesar să se realizeze o 
cit mai deplină concordanță în
tre prețurile de vînzare. și chel
tuielile de producție, evaluate 
realist. Este ceea ce se urmă
rește prin Hotărîrea Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
Am remarcat, nu numai în sec
torul nostru de activitate — pro
ducția de energie electrică și 
termică — ci în toate domeniile, 
grija pentru cointeresarea între
prinderilor, pentru stabilirea u- 
nui echilibru intre prețurile de 
vînzare și prețurile de producție.

Faptul că odată cu corectarea 
unor prețuri, la anumite sorti
mente, a fost majorată' șl retri
buția tarifară, dovedește consec
vența cu care partidul se pre
ocupă de ridicarea nivelului de 
trai al populației. Desigur, acest 
spor de retribuție, această creș
tere a veniturilor noastre tre
buie s-o acoperim prin muncă 
susținută pentru suplimentarea 
producției, pentru ridicarea ca
lității ei. Avantajele deosebite 
care ni. s-au creat, în ramură, 
pentru realizarea producției, 

'constituie o obligație în plus 
pentru noi, de a contribui, prin 
activitatea noastră productivă, 
prin pricepere, prin atingerea 
unor noi cote ale spiritului de 
inițiativă la realizarea unor e- 
conomii însemnate : reducerea 
cheltuielilor de producție, a con
sumului de materii prime, creș
terea productivității muncii și 
în final, firește, scăderea prețu
lui de cost.

Ne-am angajat ca pînă la 
sfirșitul anului să economisim 
15 000 tec. (pînă în prezent am 
realizat 8,365 tec. ceea ce echiva
lează cu încălzirea a 49 000 a- 
partamente), să mărim produc
tivitatea muncii cu 12 700 lei pe 
lucrător, să oferim sistemului e- 
nergetic național o putere supli
mentară de 30 M.W., să reducem 
cheltuielile materiale și de pro
ducție eu 3 000 000 lei.

Acesta este modul in care vom 
acționa pentru sporirea rentabi
lității producției, pentru crește
rea nivelurilor reale și satisfa
cerea cit mai deplină a cerințe
lor materiale și spirituale ale 
poporului.

ZENO BEJAN 
inginer, Întreprinderea 

electrocentrale București

luni și jumătate să terminăm 
toate digurile, pentru ca even
tualele ploi din toamnă să nu 
ne mai afecteze. Pentru îndepli
nirea acestei indicații organele 
locale de partid și de stat au 
stabilit sarcini concrete pentru 
fiecare colectiv de munpă. pen-' 
tru fiecare cetățean. Organizația 
județeană a U.T.C. s-a angajat 
să execute parțial cu forțe pro
prii digurile de la Deva. Gelman 
și Stretea. Aici vor lua ființă 
șantiere» ale tineretului pe care 
vor lucră peste 3 000 uteciști. La 
construirea și supraînălțarea di
gului de la Deva vom folosi, așa 
cum a recomandat secretarul ge
neral. sterilul depozitat în halda 
exploatării miniere, reducînd 
astfel prețul de cost al lucrării. 
La înălțarea digurilor, evacua
rea apei, strîngerea recoltei, re
facerea localităților care au avut 
de suferit de pe urma inunda
țiilor participă toți oamenii 
muncii de la orașe și sate în 
spiritul unei puternice solidari
tăți muncitorești. Peste 11 000 
de tineri din întreprinderi lu
crează suplimentar cel puțin 4 
ore pe zi, inclusiv duminica, 
pentru realizarea de producții 
sporite, repunerea în funcțiune 
a mașinilor și instalațiilor de
teriorate de apă. executarea ce
lor mai urgente lucrări din a- 
gricultură. Aceste brigăzi de șoc 
care și-au ciștigat un mare pres
tigiu sînt conduse de activiști ai 
comitetelor județean, municipal 
și orășenesc ale U.T.C.. reparti
zați in Punctele cheie ale bă
tăliei pentru refacere.

Prin majorarea preturilor cu 
amănuntul la unele produse din 
lemn, se acoperă cheltuielile 
înglobate in mijloacele de pro
ducție în întregul proces de 
producție asigurîndu-se o ren
tabilizare normală, echitabilă și 
pentru ramura de exploatare a 
lemnului, îndeosebi rentabili
zarea acelor produse (sortimen
te de cherestea, lemn de con
strucții etc.) care conțineau un 
grad ridicat de prelucrare șl fo
losirea unui consum mare de 
esențe lemnoase superioare. A- 
ceste creșteri estimate valoric la 
nivelul întreprinderii noastre de 
citeva milioane pe un an vor 
determina realizarea unor acu
mulări pentru noi investiții. 
Ceea ce va permite dotarea în 
continuare a sectorului de ex
ploatare și prelucrare cu noi 
mecanisme îndeosebi la fazele 
de scoatere și apropiere a lem
nului.

Pentru a se putea asigura tă
ierea fără atacarea fondului 
productiv ți a asigura necesită
țile viitoare de masă lemnoasă, 
toate produsele pe bază de lemn 
trebuie supuse unui regim de 
strictă economisire. Și în aceas
tă direcție trebuie apreciată 
justețea si temeinicia recentei 
hotăriri. în cadrul întreprinderii 
noastre masa lemnoasă a suferit 
in acest an o modificare sub
stanțială la produsele principale 
fiind reduse cu 45 000 m.c. și 
completarea cu resurse lemnoase 
secundare, resturi de exploatare 
'care altădată putrezeau în pă
dure fiind insuficient sau deloc 
valorificate. Tot în ideea valo
rificării judicioase a materialu
lui lemnos am. trecut la extin
derea unei noi tehnologii de 
exploatare a arborelui cu coroa
nă aplicată in proporție de 52 la 
sută ceea ce permite aducerea 
integrală a masei lemnoase în 
depozitele de preindustrializare 
și obținerea de sortimente su
perioare. Toate aceste măsuri au 
necesitat cheltuieli mari de pro
ducție. de introducere a meca
nismelor, un efort crescut de» 
muncă și inteligență tehnică care 
nu se regăseau în totalitate în 
politica prețurilor, în modul 
cum se valorificau produsele fi
nite și semifinite din lemn. Prin 
dimensionarea valorică exactă a 
tuturor cheltuielilor de produc
ție, încorporate in produsele din 
lemn, recenta Hotărîre exprimă 
și recunoaște aportul muncitori
lor din ramura forestieră, im
portanța socială a muncii lor, li 
stimulează in realizarea unor 
sortimente superioare cu grad 
crescut de prelucrare. Aceasta 
rje ajută pe noi, forestierii, ca in 
cincinalul 1976—1980 ramura de
exploatare să facă acel salt ne
cesar spre calitatea, nivelul teh
nic și eficiența cerute de în
treaga noastră economie națio
nală.

Ing. GHEORGHE PETRESCU 
director tehnic al I.F.E.T.

Rm. Vîlcea

Ne răspunde tovarășul
(Urmare din pag. I)

terea recoltei din cîmpul 
inundaț. Din cronica marii băr 
talii se pot reține multe 
fapte deosebite : în satul Latinu, 
de pildă, tinerii au săpat intr-un 
timp record un canal Ce 2 km 
prin care au dirijat apele spre 
Șiret, salvind de la inundații 
localitățile Vameșu, Cotu Mihail 
și Cotu Lung ; 300 tineri din 
însurăței au evacuat apa de pe 
3 000 hectare pășune. Mulți ti
neri s-au remarcat în lupta cu 
puhoaiele la Gura Gîrluței și 
Nicolești, punind la adăpost bu
nurile cooperativelor și ale cetă
țenilor etc. La apărarea munici
piului Brăila, la construirea u- 
nui dig de 13,5 km, au luat parte 
peste 12 000 tineri. La fel s-a 
acționat zi și noapte in Insula 
Mare a Brăilei.

Și de această dată noi am 
apelat la forme eficiente de mo
bilizare a întregului tineret la 
lucrările din campanie. încă de 
la început am declanșat între
cerea „Organizația U.T.C. frun
tașă in campania de recoltare". 
Am constituit echipe și brigăzi 
de tineri care să lucreze pe com
bine, aproape toate presele de 
balotat au fost deservite de u- 
teciști. în prezent, brigăzi de 
tineri mecanizatori de la S.M.A. 
„1 Mai" Brăila. S.M.A. Roman, 
Bertești și Jirlău acționează în 
schimburi prelungite, lucrează zi

Întărirea digurilor în zona Salcia — punctul Cotul Baciului, din Insula Mare a Brăilei
Foțo : Gtf. CUCU

Tur nu Măgurele— 
bastion împotriva apei!

Transmitem din comuna Iz
laz, de lingă monumentul care 
amintește că în urmă cu 127 de 
ani, aici, in ampla cimpie, Elia- 
de Rădulescu rostea vestita 
Proclamație. Astăzi pe locul pe 
care s-au adunat atunci miile 
de oameni însetați de libertate 
se întinde o frumoasă podgorie, 
apărată de dig. De aici, din a- 
cest miez fierbinte al istoriei, 
transmitem despre fapte de 
bărbăție.
IZLAZ - SAU LOCUL UNDE 

OLTUL DEVINE DELTA

Două ore a chemat în noapte 
sirena. Neîntrerupt. In aseme
nea cazuri de pericol, oamenii 
nu-i auziseră niciodată sunetul 
metalic, pătrunzător.

Oltul rupsese podul ; năvălea 
in diguri, amenința case. Cu» 
mic! cu mare citeva mii de 
oameni au urcat pe metereze. 
Lupta începuse. Dramatica în
cleștare s-a petrecut în noaptea 
de 5 spre 6 iulie, o noapte de 
pîclă. fără lună, biciuită de 
ploaie. „In 24 de ore, ne spune 
astăzi, 15 iulie, Florian Blejan, 
secretarul consiliului popular 
comunal, s-a consumat eroism 
cit intr-un an normal de mun
că și viață". Notăm din fișele 
de evidentă, incandescente, a- 
flate la Drimărie. 3 000 de vite 
mari : 1 000 de oi scoase grab
nic din calea morții ; 52 850 de 
saci cu pămînt prăvăliți . în 
breșe ; 3 000 hectare cu recoltă 
salvate ; dar și 12 hectare cala
mitate definitiv.

Aici, la Izlaz. Oltul a adus cel 
dinții mare necaz oamenilor. 
Parcurgem la 10 zile după vii
tură un traseu de 8 km ; apa
rent, 8 km înseamnă 8 minute 
de mers cu mașina ; în realitatea 
acestor locuri, însă. înseamnă 
8 000 de metri cercetați nalmă 
cu palmă, apărați centimetru 
cu centimetru. Primul popas — 
la km 2. Motopompistul Paras- 
chiv Ciuciucu supraveghează 
eliminarea surplusului de apă 
din orezărie Alt popas, la km 4. 
Iorgu Măglașu. muncitor la în
treprinderea de drumuri și po
duri, este de veghe pe dig. 
Seara il va schimba Pascu Un- 
gureanu, iar pe acesta Stelian 
Moraru.

Ne continuăm drumul pe 
creasta frămîntată a digului, 
înaintăm greu, cu ambele dife
rențiale In acțiune. Pe dig, In 
calea naostră, o combină (greu 
de înțeles cum a fost adusă 
pînă aici) înaintează prin hăți
șul de ape. Cu balta pină la 
brîu, oamenii aduc snopi ridi
cați pe brațe. Se treieră în sta
ționar. Rupem un minut pre
ședintelui cooperativei. Pamfil 
Dănia. „S-a muncit greu pe a» 
ceastă sută de hectare inundate. 
Oamenii sint însă dîr.1i precum 
îl vedeți". Consemnăm nume 
care in această Împrejurare nu 
au nevoie de caracterizări su
plimentare : Constantin Frun-

GHEORGHE MANOLIU
și noapte pentru însămînțarea 
culturilor duble. Conform indi
cațiilor secretarului general al 
partidului, fiecare școală sau or
ganizație U.T.C. știe în ce I.A.S. 
și C.A.P. să acționeze, ce are 
practic de făcut, cu ce mijloace. 
Am perfecționat modalitățile or
ganizatorice, astfel incit contri
buția tuturor tinerilor brăileni la 
îndeplinirea dezideratelor aces
tei perioade să fie maximă.

Toți activiștii noștri sînt pe 
teren, în fruntea brigăzilor și 
detașamentelor de tineri. Sînt 
acolo unde este mai greu, în 
zonele care au avut de suferit 
de pe urma inundațiilor, pe 
diguri sau în întreprinderi pen
tru a sprijini acțiunea de reali
zare a unor producții suplimen
tare în contul recuperării. Sînt 
acolo unde este multă nevoie de 
oameni cu aptitudini organizato
rice. Și in aeeste condiții viața 
de organizație își urmează 
cursul prevăzut. Cu alte 
cuvinte s-a intensificat. Am 
luat măsuri pentru crește
rea numerică a organiza
ției județene U.T.C. cu tineri 
care s-au remarcat în aeeste 
zile grele. Participind zilnic Ia 
acțiuni de importanță majoră, 
materializînd inițiative tot mai 
eficiente, ne pregătim, de fapt, 
să întimpinăm Congresul al 
X-lea al U.T.C. cu un bilanț cit 
mai bogat.

zulica, Ion Măglașu, Miron Din
ei, Marin Cinzeacă, Spiru Mar
tin. Și, alături de bărbați, băr
băția femeilor : Constantina
Minga, Gheorghita Fotescu, 
Nița Drăghici, Maria Iancu.

La capătul digului, în raza sa
tului Moldoveni, o echipă de 
specialiști de la LS.P.I.F. Bucu
rești intervine operativ in ac
țiunile de consolidare a malu
rilor Oltului care aici, la vărsa
re, a devenit o veritabilă deltă.

RAPORTEAZĂ COMITETUL 
MUNICIPAL U.T.C.

„Toți cei patru activiști sînt la 
datorie. Apărăm 8 km de dig Ia 
Dunăre. Alături de noi, sute de 
uteciști. La nevoie putem mo
biliza mii de tineri. Dar deo
camdată nu-i nevoie. Pregătirile 
au fost încheiate. Am participat 
la consolidarea digului cu pia
tră, pămînt. balast și saci. Alții 
au intrat cu secerile in lan, ală
turi de cooperatorii de la cetate. 
Dacă ar fi să evidențiem, m-aș 
gîndi desigur și la cei peste 400 
de elevi ai Liceului industrial 
prezenti zi de zi la strîngerea 
recoltei. Dar neapărat la detașa
mentele speciale organizate din 
uteciștii de la Combinatul chi
mic. care tot zi de zi au lucrat, 
în agricultură, cel puțin 4 ore 
peste programul normal din in
dustrie. în industrie, în toată a- 
ceastă perioadă se muncește in
tens, se obțin producții supli
mentare. Angajamentul asumat 
de Întregul colectiv pe trimestrul 
III — o producție globală în 
valoare de peste 14 milioane lei 
— va fi îndeplinit și depășit. Se 
înscriu cu litere de demnitate și 
uteciștii din organizațiile ai că
ror secretari sînt Marin Gănțoi, 
Vasile Eftimie. Petre Cițu, Ion 
Roșu. Starea de spirit la această 
oră': la posturile de lucru, ca și 
la posturile de veghe pe dig — 
calm activ, luciditate, hotărîre. 
învingem".

Am sintetizat mai sus punc
tul de vedere al organizației 
muncipale Turnu Măgurele — 
opinie fermă, susținută prin fap
te de muncă. în numele celor 
peste 9 000 de uteciști ai orașu
lui semnează primul secretar, 
Nicolae Bodîrlău. Alături de el, 
reporterii „Scînteii tineretului".

ION ANDREIȚA
VASILE RANGA

VALERIU TANASOFF

OAMENII, APA
(Urmare din pag. I)

dele ape se revoltă și nu mă 
lasă să dorm și nu imi dau 
pace cu strigătul lor. Ele nu 
pot Înțelege glasul omenesc 
și nici faptul că atîția poeți 
le-au cintat și atitea cărți 
le-au purtat prin veacuri nu
mele. Nici bătrînul Isțru nu 
știe cit de slăvit a fost și e 
din vechime, nici Argeșul 
meu, nici Mureșul, nici Oltul, 
nici Dîmbovița, nici Ialomi
ța, nici Prutul și nici Tirna- 
veie. Acum apele noastre 
dragi s-au învolburat și aș
teptăm de multe zile și nopți 
să li se ducă în mare rău
tatea cu acel nume care nu 
te lasă să dormi, numit vii
tură. Acum apele noastre, 
Iubitele noastre ape au tre
cut peste maluri și au intrat 
prin sate, prin orașe, au lins 
cu negreala lor ursuză grîne 
și pajiști, livezi și ogoare cu 
legume. Nimic nu-i mai pu
ternic decît apa, se- spune. 
Nimic să nu fie mai puter
nic deeit apa care din vre
me în vreme nu ne lasă să 
dormim și să ne bucurăm 
de toate roadele acestui pă
mînt bogat și românesc? Atî- 
ția oameni, de prin atitea 
locuri, din mii de inimi su
ferind, s-au arătat și sînt 
mai puternici ca apa.

Un vechi proverb românesc 
spune: apa trece, pietrele ră
mîn. Aceste ființe împietri
te de durere rămîn și rămîn 
de nopți și zile Ia muncile 
de apărare a avutului nea
mului nostru, de veghe Ia 
cîrma apelor. Atîta solidari
tate, atîta dăruire pe maluri 
uriașe de ape nebune, atîta 
avînt pe ogoarele aurii, ați- 
ta suflet de zi și de noapte 
la lumina chemării omului 
Ceaușescu și a faptei 
Ceaușescu sint semn că ape
le vor treee și voința noas
tră va rămîpe, de neclintit, 
yn zid cald cum este vara 
aeeasta in eare iți vine să

CALM ȘI 
ÎNDlRJIRE

Bechet, Dăbuleni, Măceșu, trei 
puncte pe linia de miră, trei 
localități de pe Dunăre, astăzfj\ 
fortărețe ridicate împotriva ape
lor. Oamenii patrulează pe dig 
ziua și noaptea. Digul a ames
tecat ziua și noaptea oamenilor. 
Dincolo peste dig, „noaptea" a- 
menințătoare a bătrinului fluviu 
cu valurile lui injectate de mi
turi. Pare un uriaș cetaceu re
venit din ere ancestrale, și se 
strecoară încet prin păduri, mi- 
șelește. Bate în dig, necontenit. 
Dincoace de dig — noaptea de 
luptă și ziua de muncă, a oa
menilor din lanurile de griu și 
porumb, din grădinile de legu
me, de pe luncile Jiului, din 
podgoriile Dăbulenilor și Călă
rașilor. Digul apără peste 100 000 
ha cultivate. Practic toată valea 
fertilă din Cimpia Dunării de 
mijloc. Digul apără, dar ce pre
siune exercită valurile acestea 
de viitură asupra lui 1 La o co
loană de 4 m de apă. presiunea 
pe metru liniar de dig este de 
40 000 kg ! In sectorul amonte 
se aflau ieri 11600 mc de apă 
pe secundă. Dar mai mare va 
fi și voința oamenilor, indiriir-a 
și calmul lor. Calmul și indirji- 
rea sint acum o permanentă, o 
constantă. Echipe pe diguri, e- 
chipe pe cimp. Cooperatorii de 
la Ostroceni. Bechet! r, Călărași, 
Dăbuleni, Măceșu seceră griul, 
cosesc lucerna, culeg fructele și 
legumele ; noaptea combinele 
treieră in staționar griul sece
rat, scos din mituri; camioanele 
încarcă lădițe cu roșii, cu pier
sici, ardei gras, castraveți. Se 
așteaptă aici marea 'viitură. Fi
indcă a mai fost pe fluviu, în 
săptămina trecută, un munte de 
apă, rezultat din apele afluen
ților— Oltul, Argeșul, Ialomița. 
Pe coronamentul digului mare 
s-au clădit diguri, Aici, la Be
chet, coloana de apă are 8 m. 
Au fost evacuate din porturile 
Bechet și Corabia toate mate
rialele (cheresteaua, cimentul, 
țigla). Animalele care se aflau 
in taberele de vară, la pășunat, 
au fost puse la adăpost. In cim- 
pie, alături de combinele argin
tii, au apărut mașini uriașe, gre- 
dere, screpere, buldozere care 
lucrează la diguri.

Oamenii așteaptă viitura, 
fermi, hotărîți.

ION MARCOVICI

• ••
plingi după atitea boabe de 
griu căzute în valuri, după 
atitea materiale și izbinzi 
jertfite de puhoaie în fabrici 
și uzine.

O bogăție de sentimente, 
calde și fericit omenești inun
dă țara și această benefică 
inundație și acest puls de 
hărnicii umane vor fi mai pu
ternice decît apele iubitelor 
noastre rîuri, atit de cîntate 
de poeți, și acum atit de în
cărcate de muget și întune
ric, de muget și de întuneric, 
tocmai ele, iubitele noastre 
ape care ne dau lumină, eare 
ne scaldă cu blîndețe ogoa
rele, eare dau viață indus
triei și nouă înșine. Ele-și 
vor duce spre mare răul și vor 
asculta din nou ele mingîie- 
rea omului; pe malul lor ș-au 
dat atitea bătălii pe eare is
toria nu le poate uita. Ast
fel este dat istoriei noastre 
să se scrie cu bătălii din 
care neamul nostru să iasă 
mereu mai puternic, mindru 
și biruitor. Rănile încă nu 
s-au stins, viiturile încă nu 
s-au terminat, de aceea nu 
pot și nu putem dormi, dar 
nimic nu-i mai puternic de
bit forța noastră de a iubi 
din nou rîurile și apa lor 
dulce, de care ea de copiii 
noștri ne e teamă uneori eă 
o vor lua pe căi greșite. Ceea 
ce apele au distrus vom înăl
ța din nou. Ceea ce am pier
dut vom cîștiga cu dorința și 
superbul avînt cu care sin
tem în stare a ne dărui ogo
rului și uzinelor. îmi pare 
rău și nu pot dormi la gin- 
dul că apele ne-au trădat ia
răși, tocmai aeum. în virful 
bogăției. A fost o clipă cind ele 
n-au mal știut să ne iubeas
că; poi sintem oameni și iu
birea noastră pentru clarita
tea lor este neclintită, mimai 
noi nu ir putem trăda iubi
tele noastre Apele vor
trece mereu, iar «oi vom ră- 
mîne să ne bucurăm de iz- 
bintlă. ■ - ■
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CU ENERGII SPORITE, LA ÎNFĂPTUIREA 
SARCINILOR STĂRUITE DE PARTID,

A INDICAȚIILOR TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN AGRICULTURĂ

Rodul cîmpului
în hambare!

în aceste zile, mii de oameni, 
cooperatori, elevi, funcționari, în 
ajutorul cărora au venit deta
șamente de militari și munci
tori, intensifică rifmul recoltării. 
Datorită acțiunilor mobilizatoare 
inițiate de organizațiile de par
tid și de tineret în cele mai 
multe lâcuri recolta ajunge în 
hambare fără pierderi. O orga
nizare exemplară a activității am 
intîlnit-o în județul Teleorman. 
Nu întîmplător aici zeci de uni
tăți agricole raportează încheie
rea secerișului. Printre fruntași, 
se numără și cooperativele a- 
gricole din Poroșchia,. Urluiul, 
Merișani — Băbăița, Purani, 
Lunca. Moldoveni. Putineiul. 
Smîrdioasa. în altele, ritmul 
crește cu fiecare zi, ultimele 
suprafețe de griu își trimit ro
dul spre bazele de recepție și 
magaziile proprii. Ne aflăm în 
comuna Cringul. în plin cîmp, 
între o»meni și combine, prima
rul, tovarășul Alexandru Rad- 
covici, ne declară : „Insistăm în 
primul rînd pe terminarea se
cerișului. Griul e copt. Pe alocuri 
se scutură : de aceea am ieșit 
și cu secerile. Desigur, chiar cu 
sutele de oameni pe care-i ve
deți aici în jurul meu nu putem 
face nici cit cinci combine. Cu 
maximum de efort însă rodul 
ajunge în hambar, nu rămîne pe 
cîmp". Urmele ploilor se văd și 
acum. în lanurile unde apa încă 
mustește se taie și se smulg ul
timele spice de griu. Combi- 
nierii Ion Dumitru. Ion Vidu, 
loan Zăpotilă, ajutați de coope
ratorii Gheorghe Iordache. Sta
na Tudorica. Maria Mitroi, 
Gherghița Bobonete. reduc sim
țitor din ultima tarla de 40 ha. 
în același timp, cinci combine 
Gloria părăsesc cîmoul îndrep- 
tîndu-se spre U.A.P. Traianu 
pentru a da ajutor la strîngerea 
recoltei. Pe rute ocoilte. din 
cauza drumurilor ineă imprac
ticabile. 11 camioane și remorci 
transportă griul spre punctele 
de descărcare. La ora cind apar 
aceste rînduri. cooperativa 
agricolă de producție din Cringu 
a transportat la baza de re
cepție intre'aga cantitate planifi
cată. adică 1 357 tone de griu. 
Nici eliberatul terenului și pre
gătirea lui in vederea insămin- 
(ării cu culturi duble nu sînt 
uitate. 9 prese de balotat 
ale unității și 4 venite de 
S.M-A. Iclod, • județul Cluj, 
aproape de combine". Zeci 
atelaje transportă^baloții in 
torul zootehnic, in timp ce 
mecanizatori, dintre care 
mințim pe Florian Mihalca, 
rică Iancu, și Gheorghe Bobo
nete, întorc brazdă, introduc in 
sol a doua cultură. Așa s-a reu
șit ca pină în prezent să se în- 
sămînțeze 40 hectare cu legume, 
(morcovi, tomate, ardei, castra
veți) și 130 hectare cu porumb

Aceste culturi au răsărit bine 
promițînd o producție bună. 
Buruienile care au apărut sint 
distruse prin prașilele executa
te. Veta Ciobanu, Ion Gheorghe. 
Iordan Iordache. Mița Gheorghe, 
Stela Sanda, Mariana Căpățină, 
Alexandra Năstase sînt doar 
cițiva dintre cei peste 100 mem
bri cooperatori care muncesc cu 
rîvnă la' Întreținerea culturilor.

Sîntem in grădina de legume.
Peste 150 de cooperatori și 30 

, de elevi ai școlii generale din 
comună recoltau de zor car*  
tofii și castraveții. Marin Vîr- 
topeanu, președintele C.A.P.. și 
inginera Cornelia Mihăiță, șefa 
fermei, ne prezintă situația la 
zi : „Conform graficului, azi am 
recoltat 10 tone cartofi și 2,5 
tone castraveți". Și tot conform 
graficului C.L.F. Tr. Măgurele 
trebuia să trimită la orele 11, 14 
și 16 trei camioane pentru a 
trasporta legumele. Era trecut de 
ora 15 cînd am ajuns la fermă 
și nu ajunsese decît un singur 
camion și acela în rodaj — deci 
nu putea fi încărcat la capaci
tatea maximă.

în raidul nostru am străbătut, 
desigur, mai multe sate. Am in
sistat asupra Cringului, pentru 
că atit succesele cit și semnala
tele deficiențe sînt caracteristice 
majorității locurilor văzute. Nu 
le mai numim aici. Ele sînt însă 
cunoscute forurilor județene de 
resort, care au datoria să între
prindă acțiunile cuvenite pentru 
grabnica stringers a recoltei, 
pentru desfășurarea in ritm sus
ținut a celorlalte activități 
sezon.

OVIDIU MARIAN

Vizita Alteței Sale Regale Hassan Ibn Talal
Toastul președintelui

Nicolae Ceaușescu

'ț Toastul Alteței Sale Regale

Hassan Ibn Talal TX

In orice condiții 
recolta trebuie

adunată
• în județul Suceava, unde 

s-a încheiat recoltatul orzului 
de toamnă, toate eforturile sînt 
concentrate acum la secerișul 
griulpi de pe cele 33 300 hectare 
cultivate. Pe suprafețele de pe 
care s-a ridicat recolta s-a tre- 
cut_ la pregătirea ogoarelor și 

—1.duble, 
timp, continuă în 

cultu-
însămințarea culturilor 

** în același
ritm intens întreținerea 
rilor prăși toare.
• Oamenii muncii din 

cultura județului Ilfov i 
nuă strîngerea recoltei cu 
tensitate sporită. Luni, de exem
plu. au lucrat pe ogoare mai 
mult de 130 000 de oameni. Ei 
au cules griul de pe mai mult 
de 11 500 ha. Numeroase coo
perative agricole de producție, 
printre care cele aparținînd Con
siliului intercooperatist Isvoa- 
rele, cele din comunele Dridu, 
Gogoșari, Vieru și Cornetu au 
terminat recoltarea. Pe ansam
blul județului, griul a fost strins 
de pe 78 la șută din suprafața 
cultivată. Dg asemenea., s-a in
tensificat însămințarea celei 
de-a doua culturi.

agri- 
conti- 

i in-

• Importante forte umane și 
mecanice continuă să fie con
centrate în întreaga tară la 
strîngerea recoltei. înlăturarea 
apelor care mai băltesc pe 
cîmp și la semănatul culturilor 
duble. Printr-o participare ma
sivă a țăranilor cooperatori, a 
mecanizatorilor și cu ajutorul 
muncitorilor din întreprinderi și 
al ostașilor, apele au fost eva-

cuate de pe circa 85 la sută din 
suprafețele agricole inundate. 
S-a putut astfel lucra cu mai 
mult spor la strîngerea recol
tei. In unitățile agricole de stat, 
griul a fost recoltat de pe mai 
mult de 70 la sută din supra
fața . cultivată, ițir in unitățile 
agricole cooperatiste de pe a- 
proape 60 la sută. Această lu
crare s-a încheiat în județele 
Brăila, Buzău și Tulcea și se 
desfășoară pe ultimele suprafețe 
in județele Ialomița, Constanța, 
Galați și Vrancea. Există acum 
toate condițiile ca în cîteva zile 
secerișul să fie terminat în su
dul țării.

A continuat în ritm intens șî 
semănatul culturilor duble, ac
țiune ce trebuie terminată pină 
la sfirșitul acestei săptămîni ne 
toate suprafețele stabilite. Cu 
porumb boabe au fost însămîn- 
țate 308 500 ha, cu legume — 
14 850 ha si cu plante de nutreț 
— 182 000 ha.
• în 20 cooperative de pro

ducție din județele Mehedinți, 
Dolj și Gorj s-a terminat sece
rișul griului. în județul _ Me
hedinți lucrarea a fost înche
iată în toate unitățile din lunca 
Dunării. în județul Dolj, supra
fața de pe care s-a recoltat 
griul a ajuns la 90 000 hectare, 
iar in județul Gorj. cei peste 
30 000 de oameni ai muncii pre- 
zenți zilnic în cîmp au încheiat 
secerișul orzului și au strins re
colta de griu de pe mai mult 
de jumătate din suprafața culti
vată.

(Urmare din pag. 1) 
tisfacția pentru cursul ascendent 
al relațiilor și colaborării româ
no-iordaniene.

între țările noastre s-a dez
voltat, totodată, o conlucrare 
fructuoasă și intr-un șir de pro
bleme ale vieții internaționale, 
îndeosebi în problemele legate 
de realizarea unei păci drepte 
și trainice în Orientul Mijlociu. 
Nu doresc să intru in amănunte 
acum, dar nu aș putea să nu 
menționez și cu acest prilej ne
cesitatea intensificării eforturi
lor pentru realizarea cit mai 
grabnică a unei păci bazate pe 
retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate în 1967 și pe 
rezolvarea problemei palestinie
ne, pe asigurarea independenței, 
integrității și suveranității tutu
ror statelor din această regiune. 

Trăim într-o lume în care au 
loc transformări profunde. Ra
portul de forțe se schimbă în 
mod radical și deschide noi 
perspective afirmării voinței po
poarelor de a trăi într-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 rezultatele 
pozitive obținute pină acum în 
desfășurarea lucrărilor Conferin
ței general-europene și perspec
tiva apropiată a încheierii Ia ni
vel înalt a acestei conferințe, 
ceea ce va deschide calea reali
zării unor relații noi in Europa, 
a unei politici noi de securitate 
și pace în întreaga lume.

Omenirea trebuie să facă fată 
unor grave probleme economice 
legate de lichidarea subdezvol
tării, de criza economică, de ne
cesitatea instaurării unei noi 
ordini economice internaționale, 
care să asigure deplina egalitate 
in drepturi, progresul rapid al 
națiunilor 
bunăstarea 
lumii.

România

rămase 
tuturor

consideră

in urmă, 
popoarelor
că la solu-

ționarea tuturor acestor proble
me complexe trebuie să partici
pe activ toate statele, indiferent 
de mărime, acționînd pe princi
piul deplinei egalități, al res
pectului independentei, suvera
nității și neamestecului în tre
burile interne. în acest cadru, 
acordăm un rol deosebit țărilor 
mici și mijlocii, țărilor în curs 
de dezvoltare, țărilor nealiniate, 
care sînt primele interesate in
tr-o nouă ordine economică și 
politică mondială, in democrati
zarea relațiilor internaționale, 
în excluderea forței și amenin
țării cu forța în soluționarea 
problemelor dintre state, în 
creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite, al altor orga
nisme în viata internațională. 
Mai mult ca oricind. considerăm 
că trebuie 
minunatele cuceriri ale științei 
și tehnicii ' _
cunoașterii umane să fie puse in 
serviciul progresului fiecărei na
țiuni, ai omenirii în general, al 
bunăstării și fericirii popoarelor.

Doresc ineă o dată să exprim 
satisfacția mea pentru 
rarea tot mai rodnică . ......_
România și Iordania atit pe plan 
bilateral, cit și in solutionarea 
problemelor complexe interna
ționale.

Vă doresc, Altetă, să vă simțiți 
cit mai bine in România și ca 
vizita dv„ a celorlalți prieteni 
iordanieni să ducă la o dezvolta
re tot mai puternică a colaboră
rii in toate domeniile între po
poarele noastre.

Doresc să toastez pentru dez
voltarea continuă a prieteniei și 
colaborării româno-iordaniene !

Pentru bunăstarea și fericirea 
poporului prieten iordanian !

în sănătatea Alteței Voastre, a 
celorlalți colaboratori care vă 
însoțesc !

In sănătatea Maiestății Sale, 
regele Hussein al Iordaniei !

Pentru pace și colaborare ! 
(Aplauze).

să facem totul ca
contemporane, ale

colabo- 
dintre
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lațiilor viitoare între țările 
noastre.

Fiind tară mică, Iordania știe 
ce greu este să duci o povară 
disproporționat de mare fată de 
dimensiunea sau resursele pe 
care le are. Prin urmare, a tre
buit să ducem povara atit de 
disproporționată, dar în ciuda 
acestui fapt, am menținut per
manent încercările de a ajunge 
la pace și rațiune în această 
zonă atit de tulburată a lumii, 
care a devenit centrul interesu
lui internațional, interes care a 
sporit și mai mult complicațiile 
care le conțin problemele cărora 
trebuie să le facem fată in 
prezent.

Suferințele umane, dificultățile 
economice și sociale pe care 
le-am avut de suportat nu sînt 
probabil in țara mea mult dife
rite de cele cunoscute in alte 
state ale lumii. Dar tocmai din 
partea acelor țări care cunosc 
lupta poporului pentru un ideal 
așteptăm mai multă înțelegere, 
așteptăm sentimente apropiate, 
comune. Și tocmai aceasta face 
posibil să ne înțelegem pe a- 
celași drum cu prietenii noștri 
din România. Mai există și un 
alt element, pe care din discu
ția cu dumneavoastră I-am reți
nut ca avînd o importanță co
mună dintre cele mai mari : 
stabilitatea și existenta continuă 
la nivelul cel mai inalt a unei 
atitudini de înțelepciune în 
slujirea acestor nobile idealuri, 
personificate de dumneavoastră, 
domnule președinte, și de Maies
tatea Sa regele Hussein. Ex
prim aceste sentimente, despre 
care pot spune că sînt autentice,

in urma discuției cu dumnea
voastră, in urma clipelor în care 
am ascultat aprecierile dumnea
voastră cu privire la problemele 
regiunii din care vin, aprecieri 
care nu diferă mult de pro
priile noastre evaluări. în con
textul complex descris aici, 
numai un observator im
parțial poate descoperi și spri
jini acele soluții care sint ne
cesare. Și tocmai aici se des
chide un teren comun pentru. 
lărgirea cadrului favorabil al re
lațiilor existente. Sper că și în 
continuare, cu capacitatea dum- 
neavoastră de conducător și om c 
de decizie, vefi putea contribui 
mult la rezolvarea multor pro
bleme ; atit referitor la dezvol- ■- 
tarea viitoare a raporturilor 
noastre bilaterale, cit șl in ce 
privește sprijinul comun in so
lutionarea acelor probleme eu 
caracter multilateral din zonă 
sau din afara ei, care ne pre- ț 
ocupă pe noi toți. ■*'*>

In concluzie, mi-M sintetiza 
sentimentele prin cuvintele tmul,„ 
erou din trecutul României, care 
a caracterizat patria ea fiind , 
norodul, spunind : „Pentru po
por căutăm noi adevăr, drep
tate și pace". Conducerea Înțe
leaptă, experiența șl consecventa 
in căutarea păcii reprezintă a- 
cele calități care ne asigură a- 
tingerea acestor nobile feluri pe 
care le avem intr-adevăr la ini- 
mă ca oameni și, ea oameni cu 
răspunderi, in țările respective. ?

Vă rog, domnilor, să vă alătu-' ” 
rați la acest toast in care ridic 
paharul in sănătatea președin
telui Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România ! ' 
(Aplauze)

Activitate intensă pe ogoarele C.A.P. Tătărești, Ilfov Foto : V. RANGA

Sosirea în Capitală Depunerea

ÎN INDUSTRIE
Angajamentul tinerilor de la Combinatul chimic Craiova

Constructorii de tractoare 
brașoveni au îndeplinit 

cincinalul
Constructorii de tractoare de 

la marea întreprindere specia
lizată din Brașov au raportat 
marți dimineață realizarea pre
vederilor planului cincinal la 
producția globală. Hotăriți să 
consolideze succesul obținut, 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii de la această unitate frun
tașă s-au angajat să dea, pină 
la finele anului, o producție 
plimentară în valoare de 
miliarde lei.

Colectivul brașovean și-a 
deplinit planul cincinal la

Marți la amiază a sosit în Ca
pitală Alteța Sa regală Hassan 
Ibn Talal, prințul moștenitor al 
Regatului Hașemit al Iordaniei, 
care, la invitația vicepreședinte
lui Consiliului de Stat al Re-, 
publicii Socialiste România, 
Emil Bobu, face o vizită ofi
cială în țara noastră.

Oaspetele este însoțit de Sa
lem Ma’sade, ministrul de fi
nanțe, Ishaq Farhan, director
general al Societății Regale de 
Științe, Hana Odeh, 
ședințe al Consiliului 
al Planificării, de alte 
oficiale iordaniene.

Aeroportul Otopeni,

vicepre- 
Național 
persoane

Aeroportul Otopeni. unde a 
avut loc ceremonia primirii ofi- . 
ciale, era împodobit cu drape
lele de stat ale celor două țări. 
La sosire, prințul moștenitor al 
Regatului Hașemit al Iordaniei 
a fost salutat cu cordialitate de 
Emil Bobu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, de Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțelor, 
Nicolae îonescu, ministru secre
tar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și -Cooperării 
Economice Internaționale, gene
ral-colonel Ion Coman, prim- 
adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat

Major, Nicolae Doicaru, prim- 
adjunct al ministrului de inter
ne, Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Octavian Groza, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, 
Mircea Malița, consilier al pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești, de alte persoane oficiale.

Erau prezenți Vasile Gindilâ, 
ambasadorul României în Ior
dania, precum și Hani Khasaw- 
neh, ambasadorul Iordaniei la 
București. ,

Au fost, de asemenea, de față 
șefi ai ușor misiuni diplomatice 
acreditați la București, pTecum 
și reprezentantul permanent al 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei la București.

Pe aeroportul Otopeni, nu
meroși bucureșteni au ținut să 
aducă un salut distinsului re
prezentant al poporului iorda
nian. O gardă militară a pre
zentat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Republicii 
Socialiste România și Regatului 
Hașemit al Iordaniei.

unei coroane de flori
Alteța Sa Regală Hassan Ibn 

Talal, prințul moștenitor al Re
gatului Hașemit al Iordaniei, și 
persoanele oficiale care îl înso
țesc în vizita în țara noastră au 
depus, marți după-amiază, o 
coroană de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

O gardă militară a prezentat ■ 
onorul. S-au intonat 
de stat ale Republicii Socialiste 
România și Regatului Hașemit 
al Iordaniei. *■

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

avexira
CONVORBIRI

imnurile

(Agerpres) '

SITUAȚIA

Tovarășul Ion Pățan, viceprim*  
ministru al guvernului, ministrul 

L comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, a 
avut, marți după-amiază, o con
vorbire cu Michel Fribourg, pre
ședintele și proprietarul firmei 
„Continental Grain Company" 
din New York, care face o vizi
tă în țara noastră. în cadrul în- 
tîlnirii au fost abordate aspecte 
privind extinderea relațiilor de 
colaborare, a schimburilor co
merciale dintre compania ame
ricană și întreprinderile româ
nești de comerț exterior.

ÎNTÎLNIRE

lui comerțului din R.S.S. Leto
nă, membru al conducerii Aso
ciației letone de prietenie, care, 
la invitația Consiliului General 
al ARLUS, a făcut o vizită în ' 
țara noastră.

SESIUNE

Marți dimineața a părăsit Ca
pitală deleg'ațiâ filialei letone 
a Asociației de Prietenie Sovie- 
to-Române, condusă de R.G. Sal- 
putra, prim-adjunct al ministru-

su-
2,9

DE CALITATE SUPERIOARA

(Urmare din pag. l)

Bătălia pentru pîine

apei, fără să se poată pronostica 
de partea cui va fi victoria. A- 
poi, cei trei au urcat malul, res- 
pirînd adine, s-au îmbrăcat și au

ln- 
_ ____ ______ __ ex
port ineă din luna decembrie a 
anului 1974, Răspunzînd cerin
țelor beneficiarilor externi, co
lectivul întreprinderii va rea
liza peste prevederile planului 
cincinal 33 000 tractoare pentru 
export, cu 2 000 mai multe de- 
cit se angajase. Tractoarele de 
diferite tipuri și mărimi cu mar
ca de fabricație a uzinei bra
șovene sînt cunoseute și apre
ciate azi in 85 de țări ale lumii.

în dimineața zilei de 15 iulie, 
pe toate riurile interioare ale 
țării, inclusiv pe Mureș, la 
Nădlac, s-au înregistrat nivele 
situate sub cotele de inundație.

Pe Dunăre, nivelul apelor a 
continuat să crească în ultimele 
24 de ore cu 1—30 cm pe secto
rul Baziaș—Giurgiu și a scăzut 
cu 3—7 cm intre Oltenița și 
Tulcea. Cotele de inundație erau 
depășite la Gruiai — cu 3 cm, 
la Calafat — cu 52 cm, la Bechet 
— cu 36 cm. Corabia — cu 58 
cm, la Zimnicea — cu 28 cm, 
la Hîrșova — cu 81 cm, și 
la Tulcea — cu 11 cm. La intra
rea în țară. Dunărea avea un 
debit de 12 100 mc/secundă. In 
continuare, apele vor crește a-

jungînd între 16—17 iulie la va
lorile prognozate, respectiv la un 
debit de circa 12 500mc/secundă.

★
In următoarele 24 de ore vre

mea se va încălzi ușor și va fi 
în general frumoasă. Cerul va fi 
variabil, mai mult senin noap
tea. Vor cădea averse de ploaie 
Însoțite de descărcări electrice 
în nord-vestul țării și în zonele 
de deal și munte. Temperatu
rile maxime vor fi cuprinse în
tre 26 și 34 de grade.

La București, vremea va fi 
frumoasă, cu cer variabil, mai 
mult senin noaptea și diminea
ța. Temperaturile maxime’ vor fi 
cuprinse între 30 și 32 de grade.

în cadrul unei întîlniri cu ca
dre didactice universitare, cer
cetători, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
care a avut loc marți, în Capi
tală, la sediul Asociației de 
Drept Internațional și Relații 
Internaționale (ADIRI), Jacques 
Soubeyrol, profesor la Faculta
tea de drept din Bordeaux, a 
conferențiat despre „Reglemen
tarea politică a conflictelor în 
cadrul sistemului O.N.U.".

PLECARE

Ia fabrica de o-LUCIAN POPESCU (operator
xigen) : Se planificase ca reipontul la blocul 1 
de oxigen șă fie terminat în ziua de 30 iulie. Dar 
după discuțiile cu ceilalți tineri din secție am 
hotărit să-l scurtăm cu cel puțin două zile. 
OPREA MILOȘ (secretarul organizației U.T-C. 
azotat 2) : Cînd am propus să realizăm pe se
mestrul în curs 500 tone nitrocalear peste plan, 
toți au fost de acord. După ce am prestat peste 
10 000 ore muncă patriotică in sprijinul produc-

am reușit să prelungim duratatiei și după ce _ .......
de funcționare a utilajelor, am înțeles că angaja
mentul era sub posibilități, 700 tone e cantitatea 
Ia care ne-am oprit acum. MARIA GRIȘCA 
(laborantă la secția azotat 2) : De citeva luni 
CT.C.-ui nu și-a exprimat nici o rezervă față 
de calitatea produselor secției. Sau, altfel spus, 
secția n-a livrat nici un produs mai jos de cali
ficativul „foarte bine".

retrăiește clipele de atunci — 
oamenii dormeau. Refuzau si 
ne dea erezare. Trebuia să-l lă
murim pe fiecare in parte, li 
ajutam să împacheteze, îmbră
cam copiii, linișteam bătrînii.

Nimeni, nici Mircea Prodan, 
nici Dumitru Stroe, nici Ion 
Bejan, nici Ilie Frichiaș, nu-și 
amintește cite drumuri s-au fă
cut in noapte. Toți au reținut 
insă clipa in care s-au ivit zo
rile și toți oamenii din cartierul 
periclitat se aflau în siguranță, 
la căminul de 
„Schimbul trei" își 
misiunea..

— Dar mai aveam 
precizează Dumitru Stroe.

nefamiliști. 
îndeplinise

o datorie —
Oa-

menit, pe care îi strămutaserăm 
din casele lor, erau puși la adă
post. aveau hrană dar, cu sigu
ranță, erau ineă uluiți, îngrijo
rați. Trebuia să fim alături de 
ei, le eram acum prietenii cei 
mai apropiați...

Au mai zăbovit c.iteva ceasuri 
prin cămin, trecînd dintr-o ca
meră intr-alta, rostind cuvinte 
de îmbărbătare, jucîndu-se cu 
copiii. Apoi, cineva le-a cerut 
cu glas autoritar să plece să se 
odihnească — la ora amiezii 
„schimbul trei" trebuia să rede
vină „Schimbul doi". Un schimb 
doi care să fie în stare să pro
ducă mai mult ca de obicei. Răs- 
punzlnd chemării supreme a a- 
celor zile, uzina trebuia să ofere 
țării valori suplimentare.

riculoși „berbeci" medievali, ca
tapultați spre porțile de fier ale 
stăvilarului. Ancorați de briu, 
cu funii groase, cei trei s-au 
azvlrlit în valuri. A fost o clipă, .pornit spre uzină. Eroii lucrau
o singură clipă lungă, nemăsu- în schimbul doi. Redeveneau lă-
rată de nimeni, in care lupta , căluș montator, sculer, modela- 
s-a purtat acolo jos, in spuma , . tor.

La 14 și 15 iulie 1975 au avut-— 
loc la București lucrările celei.’ 
de-a IV-a sesiuni a Comisiei 
mixte româno-austriece de co
operare industrială, economică 
șl tehnică, prezidate de loan 
Avram, ministrul industriei . 
construcțiilor de mașini grele 
și Josef Staribacher, ministrul 
federal al comerțului, industriei 
și meșteșugurilor, copreședinții 
comisiei.

S-a eo-nstetat ou 'satisfacție 
că în perioada care a trecut de 
la cea de-a III-a sesiune au 
fost obținute rezultate pozitive 
în dezvoltarea schimburilor co- - 
merciale și cooperării indus- " 
triale dintre cele două țări. 
Pe linia celor convenite cu pri-- 
lejul recentelor convorbiri ro- 
mâno-austriece la nivel înalt 
au fost identificate noi posibi-.a 
lități de cooperare în sectorul 
utilajelor chimice, metalurgice, 
energetice și altor instalații 
complexe prin valorificarea că-. - 
rora schimburile comerciale .1 
dintre cele do-uă țări se vor du
bla în perioada următorilor cinci ” 
ani. S-au stabilit, totodată, noi 
modalități de participare la rea
lizarea unor obiective pe terțe . ■: 
piețe, precum și la construirea 
in comun a unor obiective in
dustriale.

La încheierea sesiunii a fost 
semnat contractul de constitui- '*  
re in Republica Socialistă ■y‘ 
România a Societății mixte pen*  
tru producerea și comerciali- 
zarea lanțurilor de precizie ar- 
ticulate și s-au stabilit posibi
litățile de cooperare bilaterală?" 
in domerîiul mașinilor de in- 
jectat mase plastice, instalațiilor 
de climatizare, fabricarea tur
tle! etc.

SEARĂ CULTURALĂ

i-'

De veghe la porțile apei
Cu citeva zile în urmă, pe 

platforma din fața Combinatului 
chimic din Craiova a avut loc 
o adunare fulger la care au 
participat peste 2 500 de munci
tori, ingineri și tehnicieni. Ar
gumentul l-a constituit supli
mentarea angajamentului luat 
de întregul colectiv al combina
tului cu 6 luni in urină. ,,Am 
reevaluat cu această ocazie po
sibilitățile noastre — ne spune 
Nicolae Crăciun, secretarul co
mitetului U.T.C. pe combinat —, 
am descoperit noi rezerve neva
lorificate pină acum intr-o de
plină măsură". In acest spirit,

lucrătorii și, alături de ei, toți 
tinerii combinatului s-au anga
jat să realizeze suplimentar, 
pină la sflrșitul anului, produse 
in valoare de 75 milioane lei, iar 
sporul la producția marfă să 
fie de 30 milioane lei față de 
angajamentul inițial. In același 
timp se prevede o substanțială 
creștere și la planul de export. 
Vor fi astfel livrate in plus, ze
cilor de fări importatoare de 
produse&himice craiovene, 22 000 
tone uree, 2 000 tone nitrocal- 
car, 500 tone acid acetic, 2 000 
toile mase plastice ș.a. De ase
menea, lucrătorii marelui eom-

binat s-au angajat să reduci cu 
3 milioane lei valută importul 
de piese de schimb și utilaje.

Am făcut un raid prin citeva 
secții, in care marea majoritate 
a lucrătorilor o formează tinerii. 
In imaginile de mai sus vă pre
zentăm citeva secvențe pe care 
le-am reținut pentru firescul lor, 
pentru demonstrația concretă, 
cotidiană a efortului tinerilor 
din secțiile și atelierele marelui 
combinat.

PAVEL PERFIL 
Foto : VASILE RANGA

Dîmbovița creștea intre ma
luri, odată cu zorile. Vechea 
poartă a cetății — stăvilarul 
Ciurel — ridica îngrijorătoare 
semne de întrebare. Era nevoie, 
o nevoie presantă, vitală, de 
minți calme și inventive, de bra
țe vinjoase. Pe poarta uzinei au 
început să iasă tineri in salo
pete. Unii munciseră toată noap
tea, alții de abia sosiseră la 
lucru. Cu lopeți, sau cu miinile 
goale, s-au amestecat printre 
ostași, printre tineri veniți de 
pretutindeni, să clădească diguri 
de apărare.

Așa cum se intimpli, oamenii

uită munca simpli, fără nimie 
spectaculos in ea — in acest caz, 
miile, zecile de mii de lopeți de 
pămint azvirlite — și rețin nu
mai faptele ieșite din comun. 
Zeci de tineri, ei înșiși eroi ai 
acelor zile — prin abnegația și 
devotamentul de care au dat do
vadă — au, reținut și vorbesc cu 
admirație despre eroismul a trei 
colegi. Mircea Zahiu, Ion Con
stantin, Nelu Dincă.
Apele dezlănțuite rupseseră un

deva, în amonte, un pod vechi, 
de lemn. Buștenii inofensivi de
veniseră, pe coama valurilor, pe-

— Bătălia pentru pîine, veți 
spune, s-a dat pe ogoare. (Ghe- 
orghe Dorobanțu vrea să ne-o 

. ia înainte cu eventualele obiec
ții !). Dar și noi am participat la 
ea, pentru că prin prbdusele 
noastre am fost prezenți in la
nuri.

Mii de hectare au fost inun
date. A fost atacată însăși piinea 
țării. Utilajele de recoltat lucrau 
la lumina soarelui și a reflec
toarelor, dar erau departe de a 
fi suficiente. Oamenii au pornit 
cu secerile, inotind pini la ge
nunchi in apă, să recupereze 
măcar spicul. Și de la uzinele 
„Semănătoarea" a plecat un de
tașament de 340 tineri spre ci
teva C.A.P.-uri, din județul Il
fov. Erau elevii școlii profesio
nale.

— N-am mai plecat în vacan
tă — ne spune Mihai Andreescu. 
Uzina trebuia să trimită un nu
măr de oameni la recoltat, dar, 
ne-am gindit, aceștia puteau fi 
mai folositori la locurile lor de 
muncă, unde produceau utilaje 
agricole. O „Gloria" inlocuiește

munca a sute de brațe. Ne-am 
oferit să-i înlocuim.

Și bătălia pentru pîine s-a dat 
în paralel, pe ogoare și in uzină. 
La turnătorie, și forjă, la pre
lucrări mecanice și montaj, iot 
prelungindu-și schimburile, oa
menii s-au trezit că nu mai pă
răsiseră uzina de vreo citeva 
zile ! Dar nimeni nu mai con
tabiliza ore suplimentare, nimeni 
nu-și mai cintărea eforturile. 
Acolo, în curte, cițiva oameni, 
cu miinile impregnate de ulei, 
fumau neliniștiți, cercetîndu-și 
prea des ceasurile. Erau meca
nicii trimiși de C A.P.-urile din 
împrejurimi să se urce la vo
lanul combinelor și să le aducă 
în lan, imediat ce vopseaua ra
pidă ar fi prins crustă..,

Bătălia' pentru' pîine a fost în 
uzină-tot atit de încleștată ca 
și in lanuri.

— Știam că acolo, în cîmp, 
niște oameni și-au pus nădejdea 
in îndemînarea și iuțeala noastră 
și n-am vrut să-i dezamăgim. 
Nu contează cite ore ne-am pe
trecut in uzină — conchide 
montatorul Arghir Tomescu.

Cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Irak, Institutul român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat marți o 
seară culturală.

Despre reali zărite poporului' 
irakian și relațiile de colabora*  . 
re dintre România și Irak a vor
bit 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 ro
mâne de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, oameni de ■ 
cultură și artă, un numeros pu- 
blic. y

Au fost de față Ahmad Hus- "2 
sein Al-Samarrai, ambasadorul 
Republicii Irak la București și 
membri ai ambasadei.
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Interviul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. 1)
Dar indiferent de participarea 
sau neparticiparea unor state la 
Conferința de la Geneva — pe 
care noi nu o absolutizăm — a- 
preciem că sînt necesare efor
turi din partea tuturor statelor, 
creșterea aportului Organizației 
Națiunilor Unite care trebuie să 
joace un rol mai activ in reali
zarea păcii.

întrebare : România 
dorește să cultive relațiile 
cu țările vest-europene in 
spiritul vechilor tradiții de 
prietenie, cum. ați afirmat 
la Congresul al XI-lea <jl 
partidului. Ce modalități 
goncrete vedeți pentru dez
voltarea relațiilor intre 
România și Austria ?
RĂSPUNS : Intr-adevăr,

România pornește de la necesi
tatea dezvoltării relațiilor cu 
toate țările fără deosebire de 
orinduire socială, în spiritul 
principiilor coexistenței pașnice, 
a egalității între toate statele. 
In acest sens, relațiile României 
cu țările vest-europene au cu
noscut o dezvoltare continuă. 
Sîntem hotăriți să extindem și 
în continuare relațiile in toate 
domeniile, considerînd. că aces
tea corespund atît intereselor 
fiecărei țări, cit și cauzei secu
rității și păcii.

In ce privește relațiile dintre 
România și Austria, doresc să 
menționez cu multă satisfacție 
că în ultimii ani ele au cunoscut 
o dezvoltare puternică. Voi 
menționa numai faptul că în 
1974 schimburile economice s-.au 
dublat față de 1970. Vizita can
celarului federal al Austriei în

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So

cialiste România, a primit din partea președintelui Republicii Cuba, 
OSVALDO DORTICOS TORRADO, următoarea telegramă :

In legătură cu marile inundații care au lovit țara dumneavoastră 
frățească, vă rog să transmiteți poporului român și guvernului 
României sentimentele cele mai profunde de solidaritate ale po
porului și Guvernului Revoluționar al Cubei. în același timp, vă 
rog, tovarășe, să primiți un salut personal.

Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din 
partea președintelui Prezidiului C.C. al Frontului Național de Eli
berare, președintele Consiliului Consultativ al G.R.P. al Republicii 
Vietnamului de Sud, avocat NGUYEN HUU THO, următoarea tele
gramă :

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

îmi exprim convingerea că, prin măsurile active luate de parti
dul și guvernul român și prin hotărîrea sa, poporul frate român va 
recupera grabnic pierderile cauzate de inundații.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Demo
cratice Sudan, GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI, următoarea tele
gramă : *

Marți, la 15,20, ora Moscovei, 
la Baikonur a fost lansată nava 
cosmică sovietică ,,Soiuz-19“ care 
se va întîlni pe orbită cu o navă 
americană „Apollo" în vederea 
realizării unei experiențe spați
ale comune. Echipajul este for
mat din Alexei Leonov, coman
dantul navei, și Valeri Kubasov, 
inginer de bord.

Cele trei trepte ale rachetei 
purtătoare au funcționat conform 
programului și „Soiuz-19“ s-a 
plasat pe orbita prevăzută : pe- 
rigeul — 186,35 kilometri, apo
geul — 220,35 kilometri. Toate 
sistemele de bord ale navei 
funcționează normal.

Trenul spațial „Soiuz—Apollo" 
— care se va forma în spațiu 
la 17 iulie — după 48 de ore 
de la lansarea separată a 
cosmonauților sovietici și a- 
mericani — va fi format din 
trei „vagoane" : nava „Apollo", 
modulul de joncțiune' și de cu
plare și nava „Soiuz". Cu o lun
gime totală de 20 de metri, an
samblul „Soiuz—Apollo" se va 
roti în jurul Pămîntului timp de 
44 de ore înainte ca elementele 
sale componente să se separe 
din nou.

La 17 iulie, puțin după . ora 
19,00 G.M.T., membrii celor două 
echipaje vor putea trece dintr-o 
navă în alta, realizind, astfel, 
prima lor întîlnire în spațiu.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., Leonid Brejnev, a a- 
dresat un mesaj cosmonauților 
sovietici și astronauților ameri
cani. urîndu-le succes în expe
riența comună.

Președintele S.U.A.. Gerald 
Ford, a urmărit, la televiziune, 
împreună cu ambasadorul sovie
tic, lansarea navei „Soiuz". In
tr-o Scurtă declarație, el a urat 
succes celor două echipaje.

La șapte ore și 30 de minute 
după lansarea navei spațiale 
„Soiuz", de la Cape Canaveral 
și-a luat zborul capsula ..Apol
lo", avînd la bord pe astronauții 
Thomas Stafford, Vance Brand 
și Donald Slayton. Operațiunea 
a decurs normal, nava america
nă înscriindu-se la 9’52” după 
lansare, pe orbita prevăzută, 
care are parametrii de 165,76 —

• GUVERNUL REVOLUȚIO
NAR PROVIZORIU al Repu
blicii Vietnamului de Sud a ce
rut admiterea țării în organiza
ția Națiunilor Unite, anunță un 
purtător de cuvint al O.N.U., ci
tat de agențiile United Press 
International și France Presse.

într-o telegramă adresată la 
15 iulie secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, de Hu
ynh Tan Phat. președintele 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu. se arată că Republica 
Vietnamului de Sud dorește să 
devină „membru al Națiunilor 
Unite, cu toate drepturile și în
datoririle care decurg din a- 
ceastă calitate".

• Marți s-a desfășurat 
la Lisabona, reuniunea Consi
liului Revoluției al Portugaliei. 
După cum a declarat, la Încheie
rea lucrărilor, ministrul muncii, 
Costa Martins, au fost exami
nate, intre altele, o serie de pro
bleme privind situația economi
că a țării. Ministrul portughez a 
declarat că succesul in acest do
meniu reprezintă condiția pri
mordială a dezvoltării pozitive 
a procesului revoluționar din 
Portugalia.

CREȘTEREA PREȚURILOR ÎN 
R.F.G.

• PREȚURILE CU RIDICATA 
în R.F. Germania au crescut, în 
iunie, cu 5,9 la sută față de a- 
ceeași lună a anului precedent 
— a anunțat Oficiul federal de 
statistică de la Wiesbaden. Creș
terea este superioară celei din 
mai, care s-a cifrat la 5,6 la 
sută.

Pe ansamblul anului 1974, pre
țurile cu ridicata au crescut, în 
R.F.G., cu 14,9 la sută.

• FIDEL CASTRO, prim-se- 
cretar al Partidului Comunist 
din Cuba, a participat la prima 
adunare secțională a partidului, 
care s-a desfășurat în fosta ca
zarmă Moncada, astăzi orașul 
școlao „26 iulie" din Santiago de

. Cuba, capitala provinciei Orien- 
te. Adunarea l-a propus pe Fi
del Castro delegat la primul 
Congres al partidului, care ur
mează să aibă loc în luna de
cembrie.

UN COMUNIST ALES 
PRIMAR LA TORINO

• Membrii Consiliului munici
pal din Torino l-au ales pe Die
go Novelii, ziarist, membru al 
Partidului Comunist Italian, în 
funcția de primar al acestui im
portant oraș industrial al Italiei.

• ȘEFUL CABINETULUI pri
mului ministru al Japoniei a 
precizat, în cadrul unei confe

Am primit cu adincă mîhnire știrile nefericite despre inundațiile 
care au cuprins țara dumneavoastră.

In numele poporului și guvetnului Republicii Democratice Sudan, 
precum și al meu personal, adresez Excelenței Voastre și, prin in
termediul dumneavoastră, poporului și guvernului Republicii Socia
liste România cele mai sincere sentimente de regret și compasiune.

Vă rog să primiți, Excelență, expresia inaltei mele considerațiuni.
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 

Comunist Român, a primit din partea secretarului general al Par
tidului Comunist din Marea Britanie, GORDON MC LENNAN, ur
mătoarea telegramă :

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

despre pierderile materiale și umane cauzate de inundațiile dezas
truoase ce s-au abătut asupra României, asupra muncii poporului 
român de construcție socialistă.

Ne exprimăm simpatia și solidaritatea noastră cu poporul român 
și partidul său comunist, in frunte cu dumneavoastră, în eforturile 
de a limita pagubele și a reface pierderile suferite. De asemenea, 
sprijinim în întregime orice acțiune de a se acorda asistență mate
rială țării dumneavoastră.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit din partea lui ANDRE MURET, pentru 
Comitetul Central al Partidului Elvețian al Muncii, o telegramă in 
care se spune :

Profund impresionați de ravagiile făcute de noua catastrofă na
turală din România, exprimăm partidului comunist și Întregului po
por român solidaritatea noastră sinceră și frățească.

Dorim din toată inima ca ajutorul internațional să se adauge cu
rajului, devotamentului și mobilizării oamenilor muncii din Româ
nia.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, a primit din partea președintelui Partidului 
Comunist din Belgia, LOUIS VAN GEYT, următoarea telegramă :

In numele Comitetului Central doresc să exprim sentimentele 
mele de solidaritate cu poporul român in legătură cu gravele inun
dații care au îndurerat țara dumneavoastră.

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

Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din 
partea președintelui Partidului Socialist Popular din Spania, ENRI
QUE TIERNO GALVAN, următoarea telegramă :

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Cu profundă durere am aflat din presa cotidiană da catastrofa 

care s-a abătut asupra poporului român.
Nutresc atîta dragoste pentru România, pentru cultura și enor

mul ei efort în 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 atît 
tovarășii mei din partid, cit și eu personal am dori să jiutern de
monstra în practică poporului român fraternitatea noastră. Prin in
termediul dumneavoastră dorim să rămînă 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 îmbrăți
șare de la prietenul și tovarășul dumneavoastră.

[PINTI&UI TDMIPUS.
DV. LOBm

Teatrul „C. I. Nottara" (la Tea
trul de vară „Herăstrău"): LADY 
X — ora 20; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy): CER CUVlNTUL
LA... DIVERSE — ora 19,30: ’(Gră
dina Boema): ÎN GRĂDINA 
BUCURIILOR — ora 19,30; Tea
trul Mic (la Arenele Romane): 
VIAȚA E CA UN VAGON? — ora 
20; Ansamblul „Rapsodia Româ
nă": ȚARĂ BOGATĂ-N FRUMU
SEȚI — ora 18,30.

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală. 10,00 Matineu de 

vacanță: „Stiletul" (episodul III). 
10,30 Biblioteca pentru toți: Paul 
Zarifopol. 11,20 Tineri interpret! 
de muzică populară. 11,35 Tele
obiectiv. 11,55 Telex. 12,00 închi
derea programului. 16,00 Teleșcoa-

România constituie tocmai o 
expresie a acestor relații și, tot
odată, va impulsiona colaborarea 
economică,, tehnico-științifică și 
culturală dintre țările noastre,, 
precum și colaborarea pe pian 
internațional. Dealtfel, ■ pot a- 
firma că rezultatele de pină a- 
cum ale convorbirilor cu cance
larul federal, domnul Bruno 
Kreisky-, au țvidențiat largi po
sibilități de extindere, a colabo
rării dintre țările noastre.

ÎNTREBARE : O formă 
de colaborare, in care sînt 
interesate atît România cit 
și Austria, este cooperarea 
pe terțe piețe. Ce proiecte 
concrete sint posibile in a- 
cest domeniu ?

RĂSPUNS : în cadrul convor
birilor pe care le-am avut cu 
cancelarul federal am abordat 
și problema cooperării pe terțe 
piețe. Apreciem că există posi
bilități importante în această 
privință. Desigur, în ce privește 
problemele concrete urmează ca 
reprezentanții guvernelor noas
tre, ai întreprinderilor economi
ce să le abordeze în mod prac
tic, pornind de la necesitatea 
participării pe principii noi, de 
egalitate, la cooperarea cu țările 
care doresc acest lucru. Româ
nia are o serie de asemenea a- 
corduri ; știu că și Austria are. 
Sînt deci posibilități de coope
rare și dorim ca ele să se în
scrie în eforturile care se fac 
astăzi pentru realizarea unor ra
porturi economice noi, pentru o 
nouă ordine economică și poli
tică internațională.

Aș dori să urez, prin inter
mediul Televiziunii, multă pros
peritate și bunăstare poporului 
prieten austriac.

lă. 16,30 Curs de limbă rusă. 17,00 
Telex. 17,05 Campionatele mondia
le de scrimă. Selecțiuni înregis
trate de la Budapesta. 17,40 In
scripții pe celuloid. 17,50 La. vo
lan — emisiune pentru conducă
torii auto. 18,00 De veghe zi și 
noapte pentru țară — emisiune 
de versuri. 18,25 Dincolo de note... 
Azi — Mișu Iancu. 18,55 Din lu
mea plantelor și animalelor. 19,20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 
Mai tari ca apele. Reportaj rea
lizat cu și despre tinerii din Ur- 
ziceni aflați în plin efort de re
construcție a orașului lor. 20,15 
Telecinemateca. „Să ucizi o pa
săre cîntătoare" — producție a 
studiourilor americane. 22.10 24 de 
ore. 22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL 2

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 Raman-foile- 
ton: ,,|Așa s-a călit oțelul" — epi
sodul V. 22,30 închiderea progra
mului.

Schimbul instrumentelor
de ratificare a unor

acorduri

Un început și o nouă etapă 
pe calea realizării destinderii
/r

româno-kuweitiene internaționale"
La Ministerul Afacerilor 

Externe al Kuweitului a avut 
loc, lă 15 iulie, ceremonia 
schimbului instrumentelor de 
ratificare a „Acordului de 
cooperare economică și tehni
că" dintre guvernul Republi
cii Socialiste România și gu
vernul statului Kuweit și a 
„Acordului comercial" dintre 
cele două țări, semnate la 
București, la 30 iulie 1974.

Cu începere de la această 
dată, cele două acorduri in
tră în vigoare, ele constitu
ind cadrul juridic pe linia 
dezvoltării și diversificării 
relațiilor comerciale și a co
operării economice bilaterale 
reciproc avantajoase.

Start în experiența spațială 
comună „Soiuz—A pol lo “

PE SCURT»PE SCURTaPE SCURT»PE SCURT»PE SCURT

Ecouri in legătură cu acordul privind 
organizarea ia Helsinki a reuniunii europene 

a șefilor de state și de guverne
• FINLANDA este gata să 

primească la 30 iulie, la Helsin- 
.ki, reuniunea șefilor de stat și 
de guvern menită să consacre, 
la nivelul cel ■ mai înalt, docu
mentele elaborate asupra secu
rității și cooperării în Europa 
— a declarat, luni, ministrul fin
landez de externe, Olavi J. Mat- 
tila. Ministrul finlandez a ară
tat, în cadrul unei conferințe de 
presă, că guvernul țării sale ac-

149,66 km. Comandantul echipa
jului, Thomas Stafford a comu
nicat că zborul se desfășoară, 
conform programului.

în continuare, astronauții au 
trecut la îndeplinirea celorlalte 
puncte cuprinse in programul 
zilei de lucru, între care au fi
gurat : separarea cabinei „Apol
lo" de racheta „Saturn 1 B“ ; e- 
fectuarea unei rotații de 180 de 
grade, pentru realizarea joncți
unii capsulei spațiale cu modu
lul de docare, aflat în vîrful ra
chetei purtătoare ; transmiterea 
unor prime imagini televizate 
infățișînd activitatea echipaju
lui în interiorul cabinei ; sepa
rarea capsulei spațiale și a mo
dulului de docare de racheta 
„Saturn 1 B“, prin acționarea 
fuzeelor direcționale, care a avut 
ca efect suplimentar ridicarea 
orbitei navei ; începerea mane
vrelor în vederea joncțiunii cu 
nava „Soiuz", prin aprinderea 
motorului principal al capsulei. 
Aceste manevre vor dura două 
zile, cele două nave urmind a se 
uni, așa după cum s-a anunțat, 
joi, deasupra teritoriului R. F. 
Germania, la aproximativ 225 
km. altitudine.

ȘOMAJUL IN ȚĂRILE 
OCCIDENTALE - NIVELUL CEL 
MAI RIDICAT DIN ULTIMII 40 

DE ANI

• Revista americană „Us 
News and -World Report" a- 
rată, în numărul său de luni, 
că, la ora actuală, există în 
lume mai multe milioane de 
oameni fără lucru decît in 
oricare perioadă de timp in 
ultimii 40 de ani. Șomajul 
in țările occidentale indus
trializate a ajuns la nivelul 
cel mai ridicat din perioada 
postbelică, dublindu-se chiar, 
în numai doi ani. „Us News 
and World Report" face cu
noscut că numărul șomerilor 
se ridică în prezent în Sta
tele Unite, Canada, Japonia, 
Australia și țările din Euro
pa occidentală la aproape 15 
milioane. Circa 5—6 milioane 
de oameni din aceste state 
sint șomeri parțiali.

rințe de presă organizate luni 
seara la Tokio, că întîlnirea din
tre președintele Gerald Ford și 
premierul Takeo Miki va avea 
loc, așa cum s-a stabilit inițial, 
în. zilele de 5 și 6 august, la 
Washington. El a precizat că 
pregătirile pentru convorbirile 
nipono-americane la nivel înalt 
se desfășoară în bune condițiuni.

DEVALORIZAREA MONEDEI 
NAȚIONALE ARGENTINIENE

• IN ARGENTINA, guvernul 
a procedat la o devalorizare cu 
22 la sută a monedei naționale 
și la o reajustare a prețurilor și 
tarifelor la servicii publice, com
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• IN CĂUTAREA UNEI COMORI. Scufundătorii care încear
că să descopere, la aproximativ 60 Km de Kly West (Florida), 
o comoară transportată de nava spaniolă „Nuestra Senora de 
Atocha", scufundată în aceste locuri în secolul al XVII-lea, au 
localizat cinci dintre tunurile de bronz cu care fusese dotată 
corabia. încercările de găsire a epavei, care transporta 47 tone 
de aur și 27 tone de argint, au fost declanșate în urmă cu patru 
ani. In 1973, cercetările s-au soldat cu descoperirea unor bare 
de aur și monede de argint în valoare de 5 milioane dolari 
• FEMELE-ELEFANT AU PĂRĂSIT CIRCUL. Mai multe per
soane s-au oferit să ajute poliția din localitatea americană 
Hugo, statul Oklahoma, care a pornit în căutarea femelelor- 
elefant Lilly și Isa, în vîrstă de circa 6—7 ani," ce au dispărut, 
sîmbătă, din incinta unui circ stabilit în această localitate pen
tru a prezenta mai multe spectacole. Cercetările se desfășoară 
cu ajutorul cîtorva avioane și al mai multor motociclete și cai. 
îngrijitoarea lui Lilly și a Isei a declarat că nu este îngrijo
rată, deoarece cele două femele sînt... destul de mari pentru 
a-și purta singure de grijă, iar mediul înconjurător oferă su
ficientă hrană și apă pentru a le feri de foame sau sete • STA
TUETE MAYA FURATE. Persoane necunoscute au pătruns cu 
ajutorul unei chei false în interiorul „Muzeului Americilor" din 
orașul italian Genova și au sustras 11 statuete, produse ale civi
lizației Maya, de o mare valoare artistică • ,,K—2“ ABANDO
NAT. Condițiile atmosferice neprielnice au obligat o expediție 
americană formată din zece alpiniști să abandoneze escalada
rea vîrfului „K—2" (8 760 metri), din lanțul Munților Himalaia, 
al doilea ca înălțime din lume după vîrful Everest • CHIRIE 
SIMBOLICĂ. Centrul vest-european de cercetări spațiale va in
stala, lingă Madrid, o stație de control- a sateliților geostațio- 
nari destinați telecomunicațiilor. In mod simbolic, chiria pentru 
terenul pe care vor fi instalate antenele și aparatura necesară 
este de o peseta... anual! • CEL MAI MARE PETROLIER DIN 
LUME. în Șantierele navale din Kure (Japonia) se fac ultimele 
pregătiri în vederea viitoarei croaziere a celui mai mare pe
trolier din lume — „Nissei Maru", de 487 337 tone. Realizarea 
acestui gigant al mărilor a costat 17 000 milioane yeni (25 mi
lioane lire sterline) • INCENDIILE AMENINȚA PĂDURILE. 
Incendiile izbucnite în păduri au început să-și facă simțită pre
zența pe litoralul ■mediteranean'’ al Franței. Copacii, de pe o 
suprafață de 200 de hectare, din zona înălțimilor Collioure (Pi- 
rineii Orientali), situate în apropierea graniței franco-spaniole, 
au fost mistuiți de flăcări • INFRACTORUL Â FOST ARESTAT. 
Un industriaș din Bologna, director al unei uzine de prelucrare 
a aluminiului prin -electroliză, a fost arestat pentru deversarea 
de substanțe toxice printre care și cianură, produse în între
prinderea sa, în apele rîului La Setta. Deversarea deșeurilor to
xice a provocat distrugerea unei mari cantități de pește, într-o 
zonă unde se încerca refacerea fondului piscicol.

acestei
celerează pregătirile în vederea 
organizării la 30 iulie a 
reuniuni.

AFA-
BUN-

• COMISIA PENTRU 
CERILE EXTERNE A 
DESTAGULUI VEST-GERMAN 
a aprobat înțelegerea reprezen
tanților celor 35 de state parti
cipante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa privind ținerea la 30 iulie 
a reuniunii șefilor de stat și de 
guvern.

Cu acest prilej, ministrul de 
externe al R.F.G., Hans-Die- 
trich Genscher, a declarat Că 
rezultatele convorbirilor de la 
Geneva reprezintă „un început 
și o nouă etapă pe calea reali
zării destinderii internaționale". 
Totodată, ministrul vest-german 
a arătat că reuniunea de la Ge
neva le-a permis tuturor țări
lor europene să participe la 
schimburile de vederi asupra 
destinderii, care, Intr-un alt 
caz, s-ar fi putut transforma 
într-o discuție de la bloc la 
bloc.

Pe de altă parte, Comitetul de 
conducere al Partidului Social- 
Democrat a dat publicității o 
declarație în care se arată că 
Conferința pentru securitate și 
cooperare în. Europa oferă po
sibilitatea luării de noi inițiative 
pe calea destinderii și că, in 
prezent, este de dorit să se reac
tiveze convorbirile privind redu
cerea trupelor și armamentelor.

• ÎN LEGĂTURĂ CU ACOR
DUL INTERVENIT între parti
cipanții la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Euro
pa privind începerea reuniunii 
la nivel înalt la 30 iulie, la 
Helsinki, ziarul L’HUMANITE 
subliniază că întîlnirea șefilor 
de stat și de guvern nu trebuie 
considerată ca un punct final, 
ci, dimpotrivă, ca un prim pas 
spre organizarea păcii pe con
tinentul european și spre dez
voltarea unei cooperări reciproc 
avantajoase. Și după Helsinki, 
scrie cotidianul francez, acțiuni
le maselor populare pentru pace 
și dezarmare vor constitui cea 
mai bună dintre garanții.

Totodată, ziarul apreciază că 
destinderea implică, de aseme
nea. dispariția blocurilor milita
re care divizează continentul.

• GUVERNUL DANEZ apre
ciază pozitiv rezultatele de pină 
acum ale Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Euro
pa — a declarat, ia Copenhaga, 
ministrul afacerilor externe, 
Knud Boerge Andersen. Acor
dul realizat de participanții la 
negocierile de la Geneva a fost 
calificat de ministrul de externe 
danez drept „un pas important 
și plin de semnificație în efor
turile de realizare a destinderii 

• în Europa".

bustibili și alte categorii de 
mărfuri. Au fost stabilite, de 
asemenea, noi tarife poștale, te
legrafice și portuare. Măsurile 
corespund planului elaborat de 
Ministerul Economiei, condus de 
Celestino Rodrigo, care urmăreș
te însănătoșirea vieții economice 
argentiniene prin sistemul auto
finanțării programelor de dez
voltare ale întreprinderilor din 
sectoarele economice vizate.
• PARLAMENTUL LIBANEZ 

a acordat marți seara votul de 
încredere noului guvern condus 
de Rashid Karame, anunță a- 
genția France Presse.
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Decret privind 
activitatea civică 

a studenților portughezi

• STUDENȚII PORTU
GHEZI vor face de acum 
înainte un an de serviciu ci
vic inainte de înscrierea Ia 
Universitate, a anunțat un 
decret al Consiliului Revolu
ției, dat publicității luni, în 
Buletinul oficial. In decret 
se arată că această activitate 
le permite tinerilor să-și for
meze deprinderile de muncă 
utilă societății și să devină 
conștienți de marile proble
me ale națiunii.

ORIENTUL
• SECRETARUL GENERAL 

AL O.N.U., Kurt Waldheim, și-a 
exprimat profunda îngrijorare 
în legătură cu recentele raiduri 
israeliene împotriva teritoriului 
Libanului și a făcut apel la toa
te părțile să se abțină de la 
orice acte care ar putea con
duce la noi vărsări de sînge și 
noi suferințe umane in această 
regiune.

In declarația șecretarului ge
neral al O.N.U., dată publicită
ții la New York, se arată că 
abținerea de la asemenea acte 
este cu atît mai importantă, cu 
cit în prezent se depun eforturi, 
pe diferite planuri, pentru a se 
realiza progrese către o regle
mentare pașnică a problemelor 
Orientului Apropiat.

• PRIMUL MINISTRU AL 
MARII BRITANII, Harold Wil
son, a conferit, marți, cu mi
nistrul de externe al Israelului, 
Yigal Allon, aflat într-o scurtă 
vizită în capitala britanică — a 
anunțat, un purtător de cuvtnt 
guvernamental la Londra. Din 
aceeași sursă s-a precizat că șe
ful diplomației Israeliene l-a in
format pe premierul britanic a- 
supra ultimelor evoluții ale si
tuației din Orientul Apropiat.
• EGIPTUL a transmis secre

tarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, o scrisoare în care 
anunță hotărîrea de a nu mai 
prelungi mandatul forțelor de

REGIUNI ALE INDIEI PUSTIITE 
DE INUNDAȚII

• PESTE 2 000 DE
AMBARCAȚIUNI 

participă la acțiunile 
de evactiare și salva
re a populației din 
regiunile nordice ale 
Indiei, pustiite de 
plqile torențiale care 
au provocat mari 
inundații in această 
parte a țării — a- 
nunță agenția Reuter. 
Inundațiile care au 
avut loc în cursul a- 
cestui an in zonele 
nordice au provocat 
moartea a peste 200 
de persoane, lăstnd

fără adăpost mai 
mult de un milion de 
persoane.
In statul Uttar Pra

desh, unde peste 
două milioane de 
persoane au rămas 
fără adăpost, apele 
ieșite din albiile flu
viilor și riurilor au 
deteriorat căile de 
comunicație, legătu
rile telefonice și au 
provocat daune în
semnate culturilor a- 
gricole.

Potrivit informații
lor furnizate de pre

Colaborarea româno-austriacă: 
bilanț pozitiv, perspective largi

„Aș dori să menționez cu mul
tă satisfacție cursul ascendent al 
relațiilor româno-austriece in 
ultimii ani" — sublinia președin
tele Nicolae Ceaușescu in cadrul 
întrevederii de la Neptun cu zia
riști austrieci și români. Pro
gresele înregistrate în direcția 
aprofundării legăturilor dintre 
România și Austria, ca și posi
bilitățile existente pentru a da 
noi dimensiuni, mereu mai am
ple, acestor legături au fost 
pregnant evidențiate prin vizita 
pe care a intreprins-o in tara 
noastră cancelarul federal al Re
publicii Austria, Bruno Kreisky. 
Dominanta dialogului româno- 
austriac a reprezentat-o voința 
comună de a impulsiona o con
lucrare care s-a dovedit fecundă 
și ale cărei perspective de dez
voltare sint departe de a se fi 
epuizat. Ambianța de prietenie 
și înțelegere reciprocă care a 
caracterizat întilnirile dintre fac
torii de răspundere ai celor două 
țări — momentul esențial al vi
zitei înaltului oaspete austriac 
reprezentindu-I convorbirile cu 
președintele Nicolae Ceaușescu 
— justifică încrederea în posibi
litatea ridicării colaborării bila
terale Ia cote superioare, in con
cordanță cu interesele popoarelor 
noastre. Cancelarul Bruno Krei
sky afirma : „Intre statele noas
tre există relații de bună prie
tenie, chiar dacă avem concepții 
filozofice și sisteme sociai-econo- 
mice deosebite. Insă relațiile 
noastre au fost întotdeauna ca
racterizate de modul deschis, 
sincer, in care s-au purtat dis-' 
cuțiile".

Dialogul româno-austriac, pu
ternic stimulat prin contactele la 
cel mai inalt nivel, a Îngăduit 
să se evalueze cursul relațiilor 
dintre țările noastre, mai ales 
în perioada care a urmat vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
în Austria. Bunele raporturi din
tre București și Viena sint fa
vorizate nu numai de factori 
geografici. Ne unește, desigur, 
firul Dunării care facilitează 
legăturile dintre cele 
două țări dar, in același timp, 
prietenia popoarelor noastre iși 
găsește un fundament puternic 
in aspirații comune de progres, 
securitate și pace. Economiile 
celor două țări îngăduie o cola
borare multilaterală pe o bază 
reciproc avantajoasă. In privința

Mesajul de felicitare al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu înmînat 

președintelui Republicii
Democratice Sao Tome și Principe

Mesajul de felicitare al tova
rășului Nicolae Ceaușescu trans
mis președintelui noului stat 
african, Republica Democratică 
Sao Tome și Principe, Manuel 
Pinto da Costa, a fost înminat 
de reprezentantul personal al 
președintelui Republicii So
cialiste România, ambasadorul 
țării noastre la Brazzaville, 
Gheorghe Stoian.

Cu ocazia participării la fes
tivitățile organizate cu prilejul 
proclamării republicii, ambasa
dorul român a fost primit de 
președintele Manuel Pinto da 
Costa și primul ministru, Mi
guel Trovoada, și a avut con
vorbiri cu membri ai guvernului. 
Cu acest prilej, s-au relevat re
lații de strînsă prietenie dintre 
cele două popoare, sprijinul 
multilateral acordat de țara 
noastră în lupta pentru dobîn- 
direa . independenței noului stat, 
satisfacția reciprocă de stabilire 
a relațiilor diplomatice intre

APROPIAT
observatori O.N.U. amplasate in 
Sinai intre pozițiile ocupate de 
forțele militare egiptene și cele 
israeliene, mandat care expiră, 
la 24 iulie a.c. — informează a- 
genția M.E.N.

Această hotărîre a fost anun
țată, marți seara, în cadrul unei 
conferințe de presă organizate 
la Cairo de Ismail Fahmy, vice
premier și ministru al afacerilor 
externe al R. A. Egipt.

Ploi torențiale in $♦ U» A» 
și Anglia

• ASUPRA UNOR ZONE 
din nord-estul și vestul mijlociu 
al Statelor Unite s-au abătut 
ploi torențiale care au provocat 
revărsarea unor cursuri de apă. 
Numeroși locuitori dintr-o serie 
de așezări riverane au fost ne- 
voiți să-și părăsească locuințele.

Printre regiunile cel mai pu
ternic afectate figurează însăși 
cea a capitalei americane, Was
hington, unde traficul rutier a 
fost perturbat și un număr de 
familii au trebuit să fie eva
cuate. Cele mai grave inundații 
s-au produs în zona New En
gland și în statele Pennsylvania, 
Delaware, Maryland, Virginia și 
Carolina de Nord. Avertismente 
privind pericolul de noi inunda
ții au fost emise șl in alte regi
uni. Patru persoane și-au pier- 

sa indiană, in regiu
nea de nord-est a 
statului Assam ploile 
torențiale au deter
minat ridicarea nive
lului apelor fluviului 
Brahmaputra și a 
principalilor săi a- 
fluenți. In zona flu
viului Kumatia, ca 
urmare a revărsării 
apelor, 55 de locali
tăți au fost grav a- 
fectate de inundații, 
pericolul unor noi 
ravagii continuînd să 
existe ca urmare a 
creșterii continue a 
nivelului apelor.

aceasta, rezultatele sint bune. 
Schimburile economice dintre 
România și Austria s-au dublat 
in ultimii patru ani. Este, bine
înțeles, o realitate încurajatoare 
pentru investigarea unor noi 
posibilități de lărgirea acestei 
colaborări. Președintele Nicolae 
Ceaușescu amintea despre pers
pectiva intensificării colaborării 
economice astfel incit să se 
realizeze, in următorii 
ani, o dublare a nivelului ac
tual al schimburilor dintre 
România și Austria. Direcțiile 
de conlucrare pot fi diferite, o 
atenție deosebită acordindu-se 
cooperării tehnico-industriale. 
Semnarea unui acord privind 
constituirea societății mixte ro
mâno-austriece de producție și 
comercializare a lanțurilor in
dustriale, finalizarea unor ac
țiuni de cooperare in construcția 
de mașini, industria chimică și 
in alte sectoare, relevă aria 
largă a conlucrării dintre cele 
două țări. In cursul convorbirilor 
s-a convenit să se intensifice 
colaborarea pe terțe piețe. Par
curgerea drumului de Ia proiecte 
la acțiuni comune urmează a fi 
stimulată prin eforturi comune. 
Cadrul necesar pentru extinde
rea colaborării a fost perfectat. 
Primul ministru al guvernului 
român. Manea Mănescu, și can
celarul federal al Austriei, Bruno 
Kreisky, au semnat un acord de 
colaborare economică și coope
rare industrială și tehnică pe 
termen lung. Acest acord, ca și 
celelalte documente semnate, 
deschide noi perspective lărgirii 
în continuare a legăturilor ro
mâno-austriece. Dealtfel, in a- 
celași context trebuie plasată și 
hotărirea de a se elabora un 
acord comercial pe termen lung, 
precum și acorduri și În
țelegeri in diferite alte domenii 
de cooperare. Bilanțul convorbi
rilor româno-austriece, privind 
raporturile bilaterale, poate fi 
apreciat ca deosebit de pozitiv, 
iar legăturile statornicite între 
România și Austria pot fi con
siderate un exemplu de colabo
rare fructuoasă între state cu 0- 
rinduiri social-politice diferite.

Dialogul prilejuit de prezența 
pe pămintul României a cance
larului Kreisky a înscris și pro
blemele cardinale ale vieții inter
naționale. Schimbul de păreri a 
evidențiat concordanta punctelor 
de vedere asupra unui mare 

cele două țări din ziua procla
mării independenței tinărului 
stat african și perspectivele de
osebit de bune pentru dezvolta
rea colaborării dintre cele două 
țări.

Ziarul noii republici — „Re
voluția" — a consacrat in pri
mul său număr un spațiu amplu 
României, remarcabilei persona
lități a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, „marele prieten al po
poarelor din întreaga lume".

COMPONENȚA GUVERNULUI 
PROVIZORIU AL REPUBLICII 
DEMOCRATICE SAO TOME ȘI 

PRINCIPE

La Sao Tome a foet anunțată 
componența Guvernului’ provi
zoriu al Republicii Democratica 
Sao Tome și Principe, care și-a 
proclamat independența la 12 
iulie. In funcția de prim-mlnls- 
tru, ministru al apărării și mi
nistru de externe a fost desem
nat Miguel Trovoada.

Potrivit hotărîrii Biroului Po
litic al Mișcării de eliberare din 
Sao Tome și Principe, in decurs 
de trei luni Adunarea Constitu
antă a țării va trebui ■& aprobe 
Constituția Republicii. După 
adoptarea Constituției, In Sao 
Tomâ vor avea loc alegeri ge
nerale prezidențiale și va fi al
cătuit un guvern definitiv al 
țării.

dut viața pini acum de pe urma 
calamităților. Nu au fost furni
zate încă date privind impor
tanța pagubelor materiale.

• ploi torențiale s-au 
abătut luni asupra nordului An
gliei, producînd pagube impor
tante recoltei și întrerupînd co
municațiile rutiere și feroviare. 
In mai multe zone, ploaia a fost 
însoțită de grindină de mărimea 
unei mingi de ping-pong. Cî- 
teva cartiere din orașul Bolton 
(Lancashire) au fost inundate, 
sute de case din Mansfield 
(Nottinghamshire) au suferit 
stricăciuni însemnate, iar circu
lația'feroviară a fost întreruptă 
în regiunea Warrington (Lancas
hire).

Un purtător de cuvint al sin
dicatului lucrătorilor agricoli din 
regiunea calamitată a declarat 
că jumătate din recolta de ce
reale din această zonă a fost 
distrusă.

• O TORNADĂ de o forță 
neobișnuită s-a abătut, luni sea
ra, asupra regiunilor din nord- 
estul Olandei, provocind pagube 
materiale evaluate la mai multe 
milioane de florini.

Furtuna a distrus cel puțin 
cinci ferme din provincia Gro- 
ningue, a smuls acoperișurile a 
numeroase case, și a dezrădăci
nat pomii. O ploaie însoțită de 
grindină a avariat automobile și 
a spart geamurile locuințelor.

Nu au fost înregistrate victime 
omenești.

număr de probleme, fapt reieșit 
cu claritate din comunicatul co
mun. S-a subliniat că procesul 
destinderii poate deveni durabil 
și ireversibil numai prin acțiu
nea conjugată a tuturor statelor 
— indiferent de dimensiunile 
lor. Evoluția internațională de
monstrează in modul cel mai e- 
locvent că o premisă vitală pen
tru asigurarea unei păci trainice 
în Europa și în lume o consti
tuie așezarea relațiilor dintre 
state pe o bază nouă, solidă, a- 
sigurată prin respectarea strictă 
a principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității 
în drepturi, avantajului reciproc, 
neamestecului in treburile inter
ne, nerecurgerii la forță sau la 
amenințarea cu forța. Sînt prin
cipii pe care România le promo
vează statornic pe arena mon
dială. Examenul realităților^ in
ternaționale a permis să se re
liefeze interesul celor două țări 
pentru realizarea securității eu
ropene, convingerea lor că apli
carea în practică a documente
lor elaborate la Helsinki și Ge
neva va influența pozitiv situa
ția de pe continent, va îmbună
tăți în mod durabil relațiile 
dintre statele participante la 
conferință. Procesul înfăptuirii 
securității europene este, insă, 
complex, de durată. Documen
tele ce vor fi adoptate la prima 
reuniune europeană la nivel 
înalt — care trebuie să se ba
zeze pe reglementări unanim ac
ceptabile — reprezintă numai un 
început. Comunicatul comun 
subliniază, in mod just, că „sînt 
necesare în viitor eforturi neo
bosite ca obiectivele Conferinței 
de securitate și cooperare în 
Europa să fie transpuse în 
fapte".

Marcînd un moment important 
al colaborării româno-austriece, 
vizita cancelarului Bruno Krei
sky, convorbirile sale cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu vor 
contribui Ia îmbogățirea relații
lor dintre țările noastre, înte
meiate pe stimă și respect re
ciproc, vor intări prietenia ce 
unește cele două popoare, vital 
interesate în făurirea unei lumi 
a păcii și cooperării, în care fie
care popor să se dezvolte potri
vit voinței suverane.

EUGENIU OBREA

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București Piața „Sclnteil*  Te) î 11 80 10, H 60 20 Abonamentele se tac la oficiile poștale șl dtfuzorll din întreprinderi șl Instituții — 
cititorii din străinătate pot face abonamente prin ILEXIM — Departamentul export-import prea*  București. Calea Grivtțal nr. M—<6 P.O.B. — 2001, telex t 011631

Tiparul i Combinatul pobgrafio „Casa ScinteU*. 40 362


