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PLENARA COMUNA
a Comitetului Central al P. C.R. 
și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Social® a României
Luni, 21 Iulie 1975, au început lu

crările plenarei comune a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Suprem ai Dez
voltării Economice și Sociale a 
României.

Lucrările plenarei au fost deschise 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român.

Plenara comună a adoptat, în una
nimitate, următoarea ordine de zi:

1. Probleme organizatorice.
2. Proiectul Planului național unic 

de dezvoltare economico-socială a
. României pe perioada 1976-1980.

3. Proiectul Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială pe 
anul 1976.

4. Proiectul bugetului de stat pe 
anul 1976.

5. Informare cu privire la inunda
țiile care au avut loc și măsurile 
pentru înlăturarea efectelor acestora.

6. Informare privind activitatea in
ternațională a partidului și statului 
după Congresul al Xl-lea al P.C.R.

Pentru ședința C.C. al P.C.R., care 
va avea loc în continuare, s-a 
aprobat următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la îmbunătățirea 
structurii organizațiilor de partid de 
la sate.

2. Informare cu privire la efecti
vul, compoziția și structura organi
zatorică a partidului la 31.XII.1974.

3. Informare cu privire la activita
tea organelor de partid și de stat 
pentru înfăptuirea politicii de cadre 
a partidului.

La lucrările plenarei comune par
ticipă, ca invitați, șefii și adjunclși 
șefilor de secții ale C.C. al P.C.R., mi
niștri, membri ai conducerilor insti
tuțiilor centrale și redactori-șefi ai 
presei centrale care nu sînt membri 
ai C.C. al P.C.R.

în cadrul primului punct al ordinii 
de zi s-a procedat la unele schim
bări și completări în Consiliul Su

prem al Dezvoltării Economice și So
ciale, ca urmare a faptului că s-au 
produs o serie de modificări în con
ducerea unor organizații, ministere, 
centrale industriale. Modificările au 
fost efectuate, conform legii, la pro
punerea C.C. al P.C.R., Consiliului de 
Stat, Consiliului de Miniștri, Marii 
Adunări Naționale, a instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești, repre
zentate în acest organ de partid și 
de stat.

Plenara a ales ca prim-vicepre- 
ședințe al Consiliului Suprem a! Dez
voltării Economice și Sociale pe 
tovarășul Manea Mănescu.

Plenara a confirmat ca președinți ai 
secțiunilor Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale pe to
varășii : llie Verdeî — secțiunea pen
tru baza de materii prime, combus
tibil și energetică; Gheorghe Oprea
— secțiunea pentru industria meta
lurgică și construcții de mașini; 
Elena Ceaușescu — secțiunea pentru 
industria chimică ; Emil Bobu — sec
țiunea pentru construcții industriale, 
materiale de construcții, silvicultură 
și industria lemnului; Janos Fazekas
— secțiunea pentru bunuri de iarg 
consum ; losif Banc — secțiunea pen
tru agricultură, industria alimentară 
și ape ; Emil Drăgănescu — secțiunea 
pentru transporturi și telecomunica
ții ; loan Ursu - secțiunea pentru ști
ință, tehnologie și protecția mediului 
înconjurător; Ion Pățan — secțiunea 
pentru relații economice externe și 
cooperare internațională ; Gheorghe 
Pană - secțiunea pentru nivel de trai 
al populației, comerț interior, turism 
și prestări de servicii către popu
lație ; Emil Bodnaraș — secțiunea 
pentru demografie și forță de muncă, 
asistență socială și ocrotirea sănătă
ții ; Paul Niculesc’u - secțiunea pen
tru învățămînt, educație și cultură ; 
losif Uglar — secțiunea pentru siste
matizare, construcții sociale și edili

tare ; Gheorghe Rădulescu - secțiu
nea financiară ; Ion loniță — secțiu
nea pentru problemele apărării na
ționale.

La dezbaterile pe marginea docu
mentelor supuse plenarei comune a 
C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale 
au luat cuvîntol tovarășii : Vasile 
Musai, prim-secretar al Comitetului 
județean Vîlcea al P.C.R., Gheorghe 
Roșu, prim-secretar al Comitetului 
județean Bacău ai P.C.R., Nagy Fer
dinand, prim-secretar al Comitetului 
județean Covasna al P.C.R., Vasile 
Sechel, director generai al Centralei 
industriale de tractoare și mașini 
agricole - Brașov, Gheorghe Cioară, 
membru ai Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., Icmcu Drăgan, directorul insti
tutului de cercetări metalurgice - 
București, Virgil Troliu, membru ai 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
a! P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean Brașov al P.C.R., Simian 
Dobrovici, prim-secretar ai Comite- 
tului județean Vrancea al P.C.R., Geto 
Cahu, director general al Centralei 
industriale de construcții navale — 
Galați, Adrian Stoica, director gene
ral adjunct al Centralei industriale 
de rafinării și petrochimie — Ploiești, 
Adalbert Crișan, prim-secretar al Co
mitetului județean Bîsîrita-Năsăud 
al P.C.R., Petre Duminică, prim-secre
tar al Comitetului județean Botoșani 
ai P.C.R., Valeriu Ceoceonică, director 
general al institutului de cercetări 
electronice —• București, Mto Dobres- 
cu, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean 
Suceava al P.C.R., Andrei Cervenco- 
vici, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Arad al P.C.R.

Lucrările pSenarei comune se re
iau marți, 22 iulie 1975.
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Desfășurarea lucrărilor plenarei comune

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, în cursul zi
lei de luni, pe tovarășii Haralambos 
Drakopotilos, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Grecia (interior), și Haralambos 
Theodoridis, membru al Biroului C.C. 
al P.C. di,n Grecia (interior), care, la 
Invitația C.C. al P.C.R., fac o vizită 
In tara noastră.

La întrevedere a luat parte to
varășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

în cadrul convorbirii a avut loc o 
informare reciprocă asupra activității 
și preocupărilor celor două partide și 
s-a procedat la un schimb de vederi

în legătură cu unele probleme ale 
vieții internaționale și ale mișcării 
comuniste și muncitorești.

A fost subliniată necesitatea solu
ționării pe cale politică a problemei 
cipriote, respectîndu-se independen
ta. suveranitatea și integritatea Re
publicii Cipru.

S-a apreciat, de ambele părți, că 
recenta vizită în tara noastră a pri
mului ministru al Republicii Elene, 
Constantin Karamanlis, documentele 
și înțelegerile convenite constituie o 
contribuție importantă la dezvoltarea 
relațiilor traditionale de prietenie 
româno-elene, răspund intereselor 
celor două popoare, cauzei păcii în 
Balcani. în Europa și în întreaga 
lume.

în cursul întrevederii s-a relevat

necesitatea unirii eforturilor tuturor 
forțelor democratice, progresiste, re
voluționare, antiimperialiste în lupta 
pentru consolidare^ și adîncirea 
cursului spre destindere, securitate 
și cooperare în Europa și in întreaga 
lume, pentru instaurarea unei noi 
ordini politice și economice interna
ționale, pentru triumful cauzei de
mocrației. independentei naționale și 
progresului.

A fost reafirmată, în acest context, 
hotărîrea celor două partide de a 
dezvolta pe mai departe relațiile lor 
prietenești, in interesul ambelor tari 
și popoare, al cauzei socialismului șl 
păcii.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Ministrul agriculturii și reformei agrara 
.din Republica Arabă Libiana

Președintele Republicii Socialis
te' România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a. primit, luni dimineața, 
pe ' Mohamec! Aii Tabbu, ministrul 
agriculturii și reformei agrare din 
Republica Arabă Libiana, care face 
o vizită în țara noastră.

La primire a luat parte Angelo 
Miculescu. viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare.

Cu acest prilej, ministrul libian 
a adresat președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din partea președintelui 
Consiliului Comandamentului Revo
luției al Republicii Arabe Libiene, 
Moammer El-Geddafi, a premierului 
Abdel Ahmed Salam Jalloud, a ce

lorlalți membri ai Consiliului Co
mandamentului Revoluției, cele mai 
bune urări de sănătate și fericire, de 
noi succese, progres și bunăstare 
pentru poporul român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită președintelui Moammer 
El-Geddafi. premierului Abdel Ah
med Salam Jalloud și membrilor 
Consiliului Comandamentului Revo
luției un salut prietenesc, împreună 
cu urări de succes poporului libian 
pe calea dezvoltării economico-so- 
ciale a tării.

în timpul întrevederii a fost ex
primată satisfacția pentru evoluția 
pozitivă a conlucrării bilaterale. Re-

levîndu-se in mod deosebit bunele 
rezultate ale cooperării economice 
in domeniu] agrozootehnic, au țnst 
discutate probleme privind progra
mul de extindere și diversificare a 
conlucrării în acest sector. Convor
birea a evidențiat dorința comună ele 
a atribui noi dimensiuni raporturi
lor existente între România și Libia, 
de a adinei în continuare relațiile 
prietenești de înțelegere, colaborare 
și stimă reciprocă intre cele două 
țări și popoare, de a înfăptui întoc
mai acordurile convenite de șefii ce
lor două state, în folosul reciproc, al 
cauzei înțelegerii și păcii in lume.

întrevederea s-a desfășurat întij-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Directorul ziarului „Le ltade“
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, luni, 
pe ziaristul francez Jacques Fau-

vet, directorul ziarului „Le Monde".
La primire au luat parte tovarășii 

Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Constantin Mitea,

consilier al președintelui republicii.
Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a acordat un interviu 
pentru cotidianul parizian „Le 
Monde".

PENTRU TOATE ORGA

NIZAȚIILE DE PARTID 

DE LA SATE, O SAR
CINĂ FUNDAMENTALĂ: 

Mobilizarea întregii 
țărănimi la strînsul 
recoltei de grîu și 

furaje, la semănatul 
culturilor succesive
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Li IrM rert'rtiii inii Cm 
si a twarăsa Hora Ceausessu,

. mwiit* S. 0.A., Gerald hrt, 
si ioana EisteOi fel

w In a uti olnlă i Romania
La invitația președintelui Republi

cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintele Statelor U-

nite ale Americii, Gerald Ford, și 
doamna Elisabeth Ford vor face o 
vizită oficială în România între 2 și 
3 august 1975.

LOCURI, FAPTE, OAMENI DIN MARELE FRONT AL MUNCII
I

„Eroii ? Căutați-i în alta parte.
Noi nu ne-am făcut decit datoria61

Pe întregul sistem arte
rial al circulației petrolului 
prin conducte, acum citeva 
zile se anunța laconic : 
„Rețeaua națională complet 
restabilită. Țițeiul este 
pompat normal. Nici o ra
finărie nu suferă de lipsa 
aprovizionării".

O simplă știre de presă 
In care abia s-ar putea citi 
printre rînduri ce au în
semnat inundațiile pentru 
cei puși să vegheze și să 
întrețină cu orice preț sis
temul arterial al circulației 
sanguine a aurului negru 
către marile inimi din rafi
năriile țării. Căci pină la 
transmiterea acestei laco
nice .știri s-a consumat o 
adevărată epopee. 24 de lo
vituri primite, lovituri gre
le, cu urmări care ar fi pu
tut fi catastrofale, imobi-

lizînd și paralizînd acti
vitatea rafinăriilor Praho
vei și Piteștiului. Pe Olt, 
pe Ialomița, pe Prahova, 
pe Argeș, pe Dîmbovița și 
Teleajen — rîuri care tur
baseră, transformîndu-se în 
puhoaie nimicitoare — în 
24 de puncte de traversare 
a albiilor de către liniile 
magistrale sau regionale 
ale complexului sistem ar
terial de transportare a ți
țeiului prin conducte — ru
peri, spargeri, vene de otel 
tăiate ca de loviturile unor 
gigantice paloșe, tîrite de 
puhoaie, smulse din sub
teran, doborîte de pe pilo
nii de beton armat, ei înșiși 
culcați la pămînt. A fost, 
și mai continuă încă, lupta 
cu una dintre cele mai per
fide arme ale stihiei — cea 
care a lovit in nevăzut, in

adîncuri, în însuși pulsul 
energetic al tării.

Pe alții, în mod firesc, 
năvălirea puhoaielor ii go
nește din calea apelor dez
lănțuite. Pentru cei care au 
în grijă arterele de oțel din 
subteran puse să treacă 
peste munți și văi, să stră
bată bărăgancle pe sub o- 
goare, ori să traverseze, 
cursul apelor pe deasupra 
sau pe dedesubtul albiilor, 
a fugi de haotica prăvălire 
a niagarelor tulburi în
seamnă a abandona la voia 
soartei un element vital in
dustriei petroliere. Pentru 
ei, acceptarea conștientă a 
unei lupte, fie și inegale.

lean
GRIGORESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Minerii din Țara Oașului: 
un filon al destoiniciei muncitorești

Exploatarea minieră Turț 
— întreprindere tînără și 
viguroasă — și-a îndepli
nit cincinalul, printre pri
mele colective din județul 
Satu-Mare. la începutul lu
nii noiembrie 1974. Pină la 
data cînd am vizitat mina, 
colectivul minerilor turțeni 
izbutise să realizeze. în 
plus fată de prevederile 
cincinalului, producția e- 
chivalentă a 205 zile.

Nouă și dinamică apa
riție pe harta economică a 
acestui județ din nordul 
cel mai de nord a! tării — 
in plină Țară a Oașului — 
Exploatarea minieră Turt 
înseamnă nu numai intro
ducerea acestei localități 
(cu rezonante cîndva limi
tate la faima celebrei 
..horilci" de multe zeci de 
grade !) în circuitul așeză

rilor cu un binemeritat 
prestigiu industrial, nu nu
mai scoaterea la lumină și 
valorificarea unor mari a- 
vuții minerale ale ținutu
lui, dar și reînnodarea unor 
tradiții de minerit cu ră
dăcini în istoria seculară a 
acestor străvechi melea
guri românești.

Edificator în această pri
vință ni s-a părut un fapt 
pe carte ni l-au relatat in
terlocutorii noștri : de la 
începerea lucrărilor de ex
plorare în acest tinut. dar 
mai ales de la deschiderea 
minei, zeci de mineri o- 
Seni. originari din Turț. 
Badarci, Gherța. Tarna, 
care plecaseră odinioară 
— împinși de nevoi. de 
precaritatea existentei pe 
aceste meleaguri — să lu
creze la Bălan, Săsar. Ba

ia Sprie, ba unii chiar în 
Valea Jiului, s-au reîntors 
pe locurile de baștină. 
Există în această reîntoar
cere o semnificație mai 
adincă decit simpla reveni
re a omului pe plaiul unde 
s-a născut : ea vorbește, 
în graiul simplu și direct 
al realităților definitorii, 
despre puternica înriurire 
pe care o exercită asupra 
oamenilor Ridicarea tutu
ror ținuturilor țării la o 
viață demnă și înfloritoare.

...Filonul Vîrlici — iată o 
expresie pe care am întîl- 
nit-o adesea în convorbi
rile purtate la Exploata
rea minieră Turt. La în
ceput am crezut că e vor-

Victor BÎRLADEANU
(Continuare în pag. a IV-a)

„Pe digul nostru am scris Victorie"
„La Ilia, pe valea Mure

șului, un om smulgea și 
căra cu roaba, de sub stra
tul de mii, sfărîmăturile 
casei sale. înlr-o paragină 
care e acum curtea cu 
brazde de flori de mai 
înainte, femeia lui spăla o 
rămășiță de dulap îmbibat 
de clisă... La Ilia, o sin
gură comună din cele cî- 
teva sule de localități de 
pe întinsul țării lovite de 
calamități, pagubele se ri
dică la citeva milioane de 
lei... O, de-ar fi numai 
banii ! Dar oamenii aceștia 
au văzut prăbușindu-li-se 
toată agoniseala de o viață 
și ducîndu-li-se ne apă 
ceea ce au îndrăgit, amin
tirile lor. darurile pe care 
soții și le-au făcut unui 
altuia, frumosul cu care își 
înconjuraseră casa". Sec
vențe cutremurătoare, des
prinse dintr-un reportaj 
publicat în ..Scînteia". Dar, 
din fericire, intr-un număr

apărut... în primăvara anu
lui 1970.

Anul acesta, rapoartele și 
reportajele transmise de la 
Ilia au avut cu totul alt 
conținut : „Ilia rezistă cu 
succes" ; „Digul face fată 
izbiturilor" ; „Organizația 
comunală de partid a luat 
toate măsurile pentru ea 
viitura să fie respinsă" ; 
„La Ilia, viata și munca se 
desfășoară normal"...

Cărui fapt se datorează 
această categorică izbîndă ? 
Căci și anul acesta a venit 
Mureșul — și chi-ar. mai ma
re decit în ’70. Iar frumoa
sa comună cu peste 5 400 de 
suflete a găsit-o așezată in 
același loc — un „fund de 
căldare" deschis la doi me
tri sub albia rîului ale că
rui ape învolburate au în
conjurat localitatea din trei 
laturi.

— Anul acesta am fost 
noi mai puternici decit 
apele, pentru că am fost

mai înțelepți. Atunci ana 
a spart digul sub ochii 
noștri și ne-a cuprins 581 
de case și toate cele 31 de 
unități economice și insti
tuții... Am luptat noi și 
atunci, dar parcă ne para
lizase imaginea dezastrului. 
Acum. însă...

Din cuvintele primarului 
Teodor Vasiu. rostite cu 
tonul cel mai firesc, răz
bate totuși o undă de or
goliu. Orgoliul îndreptățit 
al biruitorului. O biruință 
strălucită, rezultat al îndîr- 
jirii oamenilor din Ilia, 
care după nenorocirea din 
1970 și-au reclădit cu trudă 
o localitate și mai frumoa
să. Dar au avut și grija de 
a o înconjura, ca pe o ce
tate. cu ziduri puternice, 
cu diguri capabile să tn-

Peire DRAGU
Emil MAR ÎN ACHE

(Continuare în pag. a IV-a)
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ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

DIN ÎNTREPRINDERI DEZBAT

5

® Au mai rămas de recol
tai 500 000 hectare de grîu.

® S-au însămîntat aproa
pe 800 000 ha cu culturi 
succesive, din care 387 000 
hectare porumb pentru 
boabe.

IN COOPERATIVELE AGRICOLE

Situația recoltării griului și a însămînțării culturilor succesive
Cifrele exprimă procentele realizate la recoltatul griu

lui din totalul suprafeței cultivate și la semănatul cul
turilor succesive, in raport cu sarcinile prevăzute în coo-

perativele agricole. Datele au fost centralizate la Minis
terul Agriculturii
21 iulie 1975.

și Industriei Alimentare în ziua de

adunârile 
democra-

Zilele acestea. In întreprinderi au început 
generale ale oamenilor muncii — instituție 
tică a societății noastre, for suprem de conducere a 
activității din unitățile socialiste. Reprezentînd un ca
dru optim de manifestare a spiritului muncitoresc, 
revoluționar, în suplimentarea producției necesare

economiei naționale, sporirea exportului și diminua
rea importului, adunările generale marchează noi mo
mente importante ale ,,bătăliei" tuturor oamenilor 
muncii pentru devansarea cincinalului, pentru inche- 
ierea anului 1975 cu remarcabile rezultate, la înălți
mea sarcinilor stabilite de conducerea partidului.

Din datele centralizate, Ieri, 21 iu
lie a.c., la Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, prezentate 
succint la două dintre principalele 
lucrări de sezon — recoltatul griului 
și semănatul culturilor succesive — 
rezultă că este nevoie de o și mai 
mare mobilizare a forțelor satului, a 
tuturor mijloacelor mecanice pentru 
ca in această săptămînă griul să lie 
pus la adăpost, iar semănatul să fie 
încheiat pe întreaga suprafață pre
văzută. Intrucît multe unități au în
cheiat sau sînt pe terminate cu sece
rișul, se impune maximă operativi
tate la mutarea combinelor între uni
tățile din cadrul aceluiași consiliu 
intercooperatist și de la șes spre zo
nele colinare. Ceea ce li se cere or
ganizațiilor de partid de la sate, con
siliilor populare, conducerilor unită
ților agricole este să asigure partici
parea masivă la muncă în cimp a 
cooperatorilor, a tuturor locuitorilor 
satelor, elevilor și studenților pen
tru stringerea grabnică a griului, 
pentru cositul, transportul și insilo- 
zarea furajelor,. culesul legumelor și 
fructelor, pentru executarea la timp 
și bine, așa cum se prevede în Legea 
organizării producției și a muncii in 
agricultură, a tuturor lucrărilor agri
cole.

PRAHOVA

ogoare, ca m uzine ™
ordine și disciplină

Zona I
Realizat 
la recol

tatul 
griului %

Realizat 
la semă
natul cul

turilor 
succesive 

%

Zona a Il-a
Realizat 
la recol

tatul 
griului %

Realizat 
Ia semă
natul cul

turilor 
succesive 

%

Zona a III-a
Realizat 
ia recol

tatul 
griului °/o

Realizat 
la semă
natul cul

turilor 
succesive 

%

Dolj 100 42 Prahova 100 50 Satu-Mare 67 78

Olt 84 48 Dîmbovița 69 29 Sălaj 27 13

Teleorman 88 40 Argeș 71 11 Cluj 16 13

Ilfov 100 38 Vîlcea 71 35 Alba 38 14

Ialomița 100 80 Gorj 90 42 Hunedoara 51 44

Constanța 100 99 Mehedinți 91 49 Sibiu 10 27

Tulcea 100 99 Caraș-Severin 73 59 Mureș 30 12

Brăila 100 103 Galați 100 109 Brașov 2 18

Buzău 100 101 Vrancea 100 80 Covasna — —

Timiș 79 54 Bacău 76 42 Harghita 2 14

Arad 83 43 Vaslui 83 68 Bistrița-Năsăuc 17 5

Bihor 71 67 lași 60 33 Maramureș 34 9

Neamț 63 43 Suceava 14 11

Botoșani 49 49

Receptivi ca întotdeauna la. marile 
comandamente ale zilei, și de astă 
dată, răspunzind chemării conducerii 
partidului, siderurgiștii hunedoreni 
iși asumă noi sarcini. Printr-o tele
gramă adresată C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, recent, 
ei s-au angajat ca la cele 
17 000 tone fontă, 31 400 tone 
46 000 tone laminate obținute supli
mentar in primul semestru al anului 
să mai adauge. peste planul celui 
de-al doilea semestru, o producție 
industrială în valoare de circa 100 
milioane lei, concretizată printre al
tele în 8 000 tone fontă, 15 000 tone 
oțel și in multe alte produse. In ace
lași timp, acest colectiv Erou al 
Muncii Socialiste a hotărît ca, în cea 
de-a doua parte a anului, prin re
ducerea importului de materii pri
me, materiale și combustibil tehno
logic, prin sporirea producției pentru 
export, să aducă economiei naționale 
un aport suplimentar prevederilor de 
pian în valoare de aproape 70 mili
oane iei valută.

în acest cadru de responsabilă pre
gătire a tuturor condițiilor pentru 
înfăptuirea sarcinilor cu mult sporite 
din semestrul doi al anului și in 
perspectiva, celor din 1976, au loc, în 
aceste zile, adunările generale ale 
oamenilor muncii din sectoarele 
Combinatului siderurgic Hunedoara. 
La adunarea colectivului de la 
OȚELÂRIA MARTIN NR. 2 — sector 
care dă „tonul" atit în ceea ce pri
vește producția de metal a Hune
doarei, Cit și în creșterea ponderii 
oțelurilor pentru fabricarea laminate- 

analiza 
primul

peste 
otel,

dezbaterile din adunare — ă adus tu 
deosebire in prim plan tocmai ase
menea aspecte, cum gînt : greutatea 
medie a șarjelor de Oțel încă nesa
tisfăcătoare, durata, in ușoara creș
tere, a unor reparații efectuate la 
vatra și la bolta cuptoarelor, abate
rile de la instrucțiunile tehnologice 
și de la programul sortimental zilnic, 
desfășurarea activității din hala de 
pregătire a trenurilor de turnare și 
din hala de turnare a otelului, care 
afectează in bună măsură nivelul 
indicelui de utilizare intensivă a ca
pacităților de producție.

— Pentru a munci mai bine —• 
arăta prim-topitorul loan Baștea — 
corespunzător sarcinilor noi izvo- 
rite din necesitatea diminuării

Combinatui siderurgic
Hunedoara

în județul Prahova, după încheie
rea secerișului, țăranii cooperatori, 
mecanizatorii, toti locuitorii satului 
își îndreaptă eforturile inspre 
munci tot atit de 
bit de importante. Duminică. 
50090 de oameni, mobilizați de 
gănizatiile de partid de la sate, 
lucrat pe 
județului, 
dolină și 
și țăranii 
alăturat mii de oameni ai 
Ploiești. Mizil. Urlați. Văleni

alte 
urgente si deose- 

peste 
or- 
au 

ogoarele și în grădinile 
într-un înalt spirit de dis- 
organizare. Mecanizatorii 
cooperatori, cărora li s-au 

orașelor

exigentă In muncă. La C.A.P. Brazi, 
inginerul șef Gheorghe Carpen și 
șeful secției de mecanizare. Vasile 
Herlea. nu pun umărul pentru rea
lizarea unui program unitar de ac
țiune. Bunăoară, inginerul susține că 
planul de culturi duble este de 286 
ha. iar șeful secției susține că e de 
numai 256 ha. în realitate : supra
fața prevăzută este de 346 ha. Iată 
cum necunoașterea situației reale, 
superficialitatea duc la diminuarea 
posibilităților de a obține o recoltă

Pa tarlalele C.A.P. Comlșanl, țudețul Dîmbovița, recoltatul șl treieratul 
griului ee desfășoară Intens

rit acestor unități, muncesc la strîn- 
sul recoltei un mare număr de ti
neri din municipiile Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Bacău. Se poate 
spune că peste tot unde intervin or
ganizațiile de partid, merge bine șl 
secerișul, și semănatul.

Desigur, este bine, că in marea ma
joritate a unităților agricole au fost 
mobilizate la muncă toate forțele 
satului. Di.n păcate, nu se lucrează 
peste tot cu mijloacele existente la 

folosesc 
utilizea- 
La Său- 
un: tații 

; cinci 
combine mai mult stau decît lucrea
ză. Ing. Viorica Vrabie ne spunea că 
S.M.A. Filipești nu asigură o bună 
funcționare a mașinilor. Aceeași 
cauză a determinat rămînerea in 
urmă la recoltat , și în cooperativele 
agricole din Prăjești. Mărăști. Dea
lul Perjului. Blăgești. Este necesar 
ca organele județene de specialitate 
să intervină cu operativitate pentru 
folosirea din plin a tuturor forțelor 
manuale și a mijloacelor mecanice 
existente, pentru încheierea neîntîr- 
ziată a secerișului griului și insă- 
mîntarea culturilor succesive. (Gheor
ghe Baltă).

recoltat. în timp ce unii 
coasele și secerlle. alții nu 
ză din pli.n nici combinele, 
cești, bunăoară, specialiștii 
erau supărati pentru că cele

ha din sarcina de 2 900 ha. Cînd se 
vor putea însămința și restul supra
fețelor dacă zilnic nu se realizează 
mai mult de 100 ha ?

Iată situații care Impun măsuri 
pentru o mai bună organizare a 
muncii pentru încheierea grabnică a 
semănatului, folosirea intensivă a 
tuturor forțelor mecanice existen
te. Pe măsură ce terenul se zvintă în 
nordul județului. comitetele de 
partid din comunele Ciolănești, Gra
tia, Găleteni. Odobeasca, Tătărăști 
ș.a. au datoria să organizeze in așa 
fel munca Incit fiecare mecanizator, 
cooperator, toti locuitorii de la sate 
să știe precis ce sarcini le revin și 
să acționeze cu hotărîre pentru în
deplinirea lor. (Ion Teodor, Ion Toa- 
der).

lor destinate exportului, 
complexă a activității din 
semestru al anului a relevat progre
sele evidente făcute în domeniul 
creșterii indicelui de utilizare exten
sivă a marilor cuptoare, prin redu
cerea — față de perioada corespun
zătoare a anului trecut — cu sute de 
ore a timpului afectat reparațiilor la 
rece și la cald, printr-o mai bună 
aprovizionare cu materii prime și 
materiale. „Aceste progrese — arăta 
șeful secțieij ing. Dan Constantin, in 
darea de seamă prezentată — sint 
confirmate, printre altele, de cele peste 
20 000 tone oțel și aproape 8 milioane 
Iei economii, datorate efortului pro
priu, obținute peste plan în semes
trul I de colectivul nostru. Dar. pri- 
vindu-ne cu spirit critic activitatea, 
observăm că multe din posibilitățile 
certe pe care le avem nu s-au bucu
rat de atenția cuvenită..."

Intr-adevăr, modul analitic, critic 
și autocritic de abordare a „probie- 
melor-cheie" — ce a caracterizat

pierderilor suferite de economia na
țională de pe urma calamităților na
turale, indicațiilor trasate nouă per
sonal de secretarul general al parti
dului — trebuie ca, în halele de pre
gătire și de turnare, munca să fie or
ganizată cu o înaltă precizie, să se în
troneze o ordine și o disciplină fermă, 
care să permită preluarea la timp a 
întregii producții suplimentare de oțel 
ce o realizăm, odată cu eliminarea pe
ricolului pierderilor de metal. Cit pri
vește diminuarea duratei unor ope
rațiuni, sporirea greutății medii a 
șarjelor, socot că este absolut nece
sar să se ia măsuri Ga garniturile cu 
fier vechi, cu care sî’ntem aprovizio
nați, să vină intercalate cu sorturi de 
fier „greu" și fier „ușor". In acest 
fel. poate fi asigurată proporția bir.e 
determinată dintre aceste sorturi Ia 
încărcarea 
măsuri se impun cu atit mai mult, 
acum, cu cit este de datoria noastră 
să ■ înfăptuim 
noile sarcini 
să sprijinim 
hotăriri luate
privire Ia majorarea suplimentară a 
retribuției tarifare și la corectarea 
justă a unor prețuri. Tocmai de aceea, 
propun adunării ca angajamentul co
lectivului nostru din schimbul „A" 
să-I majorăm cu încă 5 000 tone oțel, 
pe care să-l producem -peste sarcinile 
de plan ale semestrului doi al anu
lui.

Manifestîndu-și totala adeziune la 
propunerile făcute de vorbitor, toti

cuptoarelor. Asemenea

cu maximă exigență 
ce ne-au fost trasate.
prin fapte recentele 
de partidul nostru cu

participantă la dezbateri printre 
care ing. loan Cioroianu. maistrul 
Petru Vălan. șeful de brigadă Grigorr 
Bogdan, prim-topitorul Vasile Bon" 
bă. macaragiul Marian Vereș. zidar „ 
șamotor Ludovic Negyeri — au venii 
cu sugestii valoroase pentru îmbună
tățirea de ansamblu a activității din 
toate compartimentele oțelăriei. „în- 
trucit aici, in sectorul nostru, timpul 
ii măsurăm in otel, pentru valorifi
carea lui maximă trebuie să acționăm 
cu toate forțele, sublinia maistrul 
electrician Petru Vălan. După cum 
rezultă și din darea de seamă, noi am 
avut deficiențe mai ales în ceea ce 
privește calitatea reviziilor la unele 
utilaje, soldate cu staționări nejusti
ficate. Le-am analizat în. cadrul co- 
lectivului de electricieni.. am luat șl 
măsurile impuse care. în ultima vre
me. s-au făcut simțite. Este absolut 
necesar însă ca. pentru reducerea 
timpilor de staționare a utilajelor, să 
ne bucurăm și de concursul plenar 
al celor ce le exploatează, iptrucît, 
așa cum s-a exemplificat și aici în 
adunare, există încă neglijente in fo
losirea mașinilor de ajustare a cup
toarelor. In acest cadru de preocu
pări îi asigurăm pe producătorii 
direcți ai otelului că le vom da tot 
sprijinul pentru obținerea producții
lor suplimentare la care s-au anga
jat".

Pe baza Sugestiilor formulate de 
către participantă la dezbateri, con
ducerea oțelăriei nr. 2 a stabilit un 
program concret de acțiune. In com
pletarea acestuia, directorul tehnic 
al combinatului, tov. ing. Sabin 
Faur — prezent la adunarea generală 
a oțelarilor — a arătat posibilitatea 
înfăptuirii operative a unora din ■ 
propunerile făcute. Directorul tehnic 
a insistat, totodată, asupra valorifi
cării mai ample a posibilităților 
existente in secție pentru încadrarea 
in planurile zilnice sortimentale, pen
tru reducerea pierderilor anormale 
de metal, îmbunătățirea calității ote
lului și creșterea ponderii otelurilor 
calmate.

O mărturie semnificativă ă înaltei 
conștiințe profesionale și nolitice a 
siderurgiștilor hunedoreni au consti
tuit-o momentele în care otelarii au 
cerut. în plenul adunării, să fie soli
citați în continuare, cu aceeași frec
ventă, Ia toate acțiunile întreprinse 
pe frontul refacerii de pe urma inun
dațiilor, ei considerîndu-se pe deplin 
în stare să înfăptuiască exigent atit 
sarcinile economice suplimentare, cit 
si pe cele cetățenești.

Sabin IOWESCU 
corespondentul „Scîntell"

TELEORMAN

Tractoarele

pe cimp 
în curtea

așteptate
stau

secției
de mecanizare

ANCHETA „SCÎNTEII"

Cum acționați pentru normalizarea 
situației în unitățile calamitate?e o

Munte. Boldeștl-Scăenl, Cimpina 
— au strins și transportat paiele de 
pe sute de hectare, au executat ară- 

• turi și au însămîntat culturi duble, 
au prășit porumbul și sfecla acolo 
unde au crescut buruienile sau a 
devenit necesară spargerea crustei. 
Cu grijă pentru buna aprovizionare 
a pooulatiei urbane, o mare atenție 
s-a dat și recoltării legumelor. La 
fel de intensă este activitatea orga
nizațiilor de partid din localitățile 
situate in zonele de deal și munte, 
care au mobilizat mii de oameni la 
cositul finetelor naturale. După cum 
aprecia directorul direcției județene 
agricole, ing. Aurel Furfurică. ritmul 
de lucru la toate muncile agricole se 
menține ridicat, lucrindu-se cu toate 
forțele. Duminică și luni s-au evi
dențiat in mod deosebit formațiile 
de lucru din zonele Ciorani, Pucheni, 
Mizil. în cooperativele agricole, ca
drele de conducere, specialiștii, .im-

- preună cu secretarul comitetului de 
partid al comunei, cu activiștii care 
de sâptămîni se află în teren — pre-

* "zentă vie. mobilizatoare, prin exem- 
piui lor de abnegație și inițiativă — 

■stabilesc zilnic programe și grafice 
de acțiune operativă.

■ Din situația centralizată reiese că 
în Prahova s-au însămîntat culturi

■ -succesive ne 50 la sută din suprafe
țele planificate. Acest procent nu 
mulțumește și ritmul se cere acce- 

''lerat. Secretarul comitetului de par- 
'■ tid din comuna Ciorani. Constantin
- ‘Pirvu. ne-a relatat : ..Am dat in a- 
o. ceste zile o și mai mare atenție or

ganizării muncii mecanizatorilor, ill
icit să putem ara cit mai mult noap-
tea. Ieri, 43 de mecanizatori au lu- 

‘ "crat pe tarlalele celor două coopera- 
-five ale comunei. Mecanizatori 

•• Nicolae Pirvu. Neacșu St. V
Gheorghe Pirvu și alții au 

-■ întreaga noapte, pină spre
neată. Avem program ferm 
mecanizatorii din schimbul de noap
te : 50 hectare arate". La Ciorani, 
circa 2 000 d.e oameni lucrau la gră
dină si la întreținerea culturilor oră- 
Sitoare. Am sesizat o bună organi
zare. disciplină de echipă. într-o sin
gură zi s-au insămintat 18 hectare 
cu porumb, s-au eliberat zeci de hec
tare de paie.

Dacă în marea majoritate a sate
lor se acționează în acest spirit — 
cu atit mai distonante apar cazurils 
de slabă organizare, de linsă de

bună la cea de-a doua cultură. O 
atare situație care explică Încetineala 
cu care se a'ctionează la eliberarea 
terenului si la semănat nu trebuie 
admisă sub nici un motiv.

Acum se cere peste tot să se sta
bilească programe precise, pentru a 
se lucra organizat și pe ogoare, pen
tru a se întrona ordinea și disciplina 
ca In uzină. (Constantin Căpraru).

BACĂU

Cînd comuniștii asigură 
o bună organizare, 

.merg bine și secerișul,

de

ca
Neacșu. 

lucrat 
! dimi- 

pentru

și semănatul
La chemarea organizațiilor 

partid de la sate, zilnic, pe ogoarele
județului Bacău muncesc mii și mii 
de cooperatori, mecanizatori, elevi, 
oameni ai muncii de la orașe in 
timpul liber. Datorită intensificării 
muncii politice și organizatorice des
fășurate de organizațiile de _ partid 
de la sate, cit și preocupării’ pen
tru intărirea ordinii și disciplinei in 
muncă, pentru intărirea răspunderii 
fată de executarea lucrărilor agri
cole. ritmul secerișului, al recoltării 
furajelor a crescut mult, de la o zi 
la alta. Ca urmare, pină ieri. 21 iu
lie. cooperativele agricole au strins 
griul de pe 36 000 ha. ceea ce repre
zintă 76 la sută din suprafața cul
tivată. Iată citeva secvențe ale ac
tivității desfășurate in ultimele două 
zile. Organizațiile de partid din co
munele și satele Valea Seacă. Tamaș, 
Sascut. Vulturen:, Glăvănești. Dea
lul Morii au mobilizat la muncă pe 
toti locuitorii — cooperatori, meca
nizatori, elevi, cadre didactice. Se 
lucrează din zorii zilei și pină noap
tea ia executarea arăturilor, la in- 
sămințarea culturilor succesive, la 
alte lucrări în cimp. La cooperative
le agricole Mărgineni. Hemeiuși. Bu- 
huși au fost însămînțate in întregi
me suprafețele planificate pentru 
porumb și legume, iar lucrările con
tinuă. La fermele I.A.S. Traian. Sas
cut și Bacău, alături de mecanizato-

Comitetul județean de partid Te
leorman, analizind condițiile deose
bit de favorabile pentru obținerea 
a încă unei culturi pe terenurile ■ 
unde griul a fost recoltat, a stabilit 
ca toate forțele umane și mecanice 
de la sate- să fie mobilizate pentru 
acoelerarea ritmului de luaru pe o- 
goare și recuperarea restantelor e- 
xistente In unele unități. Pînă luni, 
21 iulie. în oooperativele agricole 
griul a fost recoltat de pe circa 
99 200 ha, ceea ce reprezintă 88 la 
sută din suprafața cultivată. Tot
odată, au fost însămînțate cu porumb 
în cultură dublă 35 000 ha. Sînt 
unități, ca cele din cadrul consiliilor 
intercoo-peratiste Purani, Furculești, 
Smîrdioasa, Contești, unde printr-o 
temeinică organizare a muncii și 
o largă participare a oamenilor, în 
special la eliberarea terenurilor de 
paie, s-au însămințat mari suprafe
țe cu porumb in cultură dublă.

Sînt insă cooperative agricole unde 
s-au însămințat suprafețe mult prea 
mici. Așa cum am constatat in rai
dul efectuat, nu atit condițiile natu
rale explică ritmul lent de lucru, ci 
deficiențele organizatorice. La co
operativa agricolă Toporu, din cele 
420 ha cu porumb în cultură succe
sivă s-au insămințăt numai 175 ha. 
De ce atit de puțin ? ,,In această pe
rioadă sînt multe lucrări de execu
tat in cimp și, practic, nu ne ajung 
tractoarele" — spunea Eugenia Ene. 
inginera-șefă a uhitătii. De același 
lucru încerca să ne convingă și 
Gheorghe Panduru. directorul S.M.A. 
Toporu. Dar, eu toate acestea. în 
curtea secției de mecanizare Topo
ru stăteau nu mai puțin de 8 
toare — 6 fără mecanizatori, 
două defecte. Fapt este că în 
respectivă nu s-a însămîntat 
un hectar cu [porumb.

O situație asemănătoare există și 
la S.M.A. Blejești. unde 12 tractoare 
stăteau in așteptarea mec.? lizatori- 
lor. Aceleași- neajunsuri și la secția 
de mecanizare a cooperativei 
cole din 
lo-site 4 
asigurat 
rtizatorid 
Gloria.
cole din cadrul S.M.A. Videle se lu
cra la insămir,ferea culturilor du
ble cu numai 6 semănători : 30 de 
tractoare fiind fără mecanizatori, 
s-au semănat cu porumb numai 200

trac- 
iar 

ziua 
nici

agri-
Botoroaga. Aici nu erau fo- 
tracțoare. deoarece nu s-au 
schimburile pentru meca- 
ca.re lucrează pe combinele 

în cele 7 cooperative .agri-

Ce prevăd programele de măsuri pentru 
recuperarea pierderilor?
In Hotărtrea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu pri

vire la măsurile ce se impun în continuare pentru înlăturarea cit mai 
grabnică a efectelor Inundațiilor s-a subliniat necesitatea de a se sta
bili, pe fiecare minister și în fiecare județ care a avut de suferit de pe 
urma calamităților, modul de recuperare a pierderilor. In legătură cu 
acțiunile care se întreprind în acest sens pentru normalizarea activi
tății productive, am avut o convorbire cu tovarășul GHEORGHE MA- 
NOLESCU, adjunct al ministrului industriei chimice.

— Ce 
chimică 
afectate 
rale ?

unități din industria 
au fost in mod deosebit 

de calamitățile natu-

— O mare parte din unitățile in
dustriei chimice au avut de suferit 
din cauza inundațiilor. Astfel, la 
Combinatul chimic din Tîrnăveni, la 
întreprinderea chimică din Turda, la 
„Carbosin" din Copșa Mică și la com
binatele chimice din Făgăraș, Victo
ria și Valea Călugărească, la Intre-, 
prinderea de utilaj chimic Găești, 
inundațiile au provocat atit oprirea 
producției, cit și deteriorarea unor 
utilaje, spatii de producție și de de
pozitare, surse de alimentare cu uti
lități. In alte unități, cum sint Com
binatul petrochimic Pitești, platfor
ma chimică Rimn.icu-Vilcea. anumite 
întreprinderi de anvelope și de pre
lucrarea maselor plastice, s-au înre
gistrat pierderi de producție ca ur
mare a întreruperii alimentării cu 
energie, apă sau abur, a dereglării 
activității de transport și a lipsei de 
materii prime și materiale care tre
buiau primite de la unitățile calami
tate. Estimăm astfel, de pildă, că la 
Combinatul chimic din TirnăVeni, în 
perioada de stagnare a producției, nu 
s-au realizat circa 12 000 tone carbid 
și importante cantități de gresie și 
faianță, bicromat de sodiu și săruri 
de bariu. Iar la întreprinderea chi
mică Turda nu s-au produs 425 tone 
soda caustică. 146 tone hidroxid de 
potasiu. 300 tone clor. 90 tone poli- 
clorură de vinii. 11.4 tone inseclo- 
fungicide și altele. Desigur, aceste 
pierderi de producție sint importan
te : ele ar fi fost insă mult mai mari, 
dar colectivele unităților respective, 
puternic mobilizate, de măsurile sta
bilite de Comitetul Politic Executiv 
și de Decretul prezidențial cu pri
vire la instituirea stării de necesita
te, au acționat cu promptitudine, cu 
perseverență și eroism pentru re-

ta.cerea instalațiilor și repunerea lor 
grabnică in producție.

— Cum au acționat ministerul 
și centralele pentru a limita 
pagubele produse de inundațifși 
pentru grăbirea repunerii in 
funcțiune a unităților sau sec
toarelor productive avariate ?

Rimni-cu-Vilcea șl Ploiești, precum 
și de la unități din alte ministere.

In același timp, multe utilaje ava
riate au fost trimise pentru recon- 
diționare cu maximă urgentă atit in 
unele unități chimice, cit și în între
prinderi din subordinea altor minis
tere. De pildă, numai pentru combi
natul din Tîrnăveni au fost reparate 
peste 1 300 de motoare electrice, 11 
transformatoare și alte utilaje de 
bază de către Combinatul de fire și 
fibre sintetice Săvinești, com
binatele de îngrășăminte chimice de 
la Piatra Neamț. Craiova și Tîrgu- 
Mureș. întreprinderea de reparații U- 
tilaj energetic din Cimpina, între
prinderea „Electromureș" din Tirgu-

Azi—răspunsul Ministerului Industriei Chimice

— încă de la semnalarea perico
lului de inundații, cadre de condu
cere și specialiști din minister și din 
centrale au plecat în întreprinderile 
și în combinatele chimice pentru a 
sprijini la fața locului acțiunile de 
limitare a efectelor calamităților și 
de repunere cit mai grabnică in 
funcțiune a instalațiilor. De un mare 
sprijin ne-au fost indicațiile și mă
surile stabilite personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu ocazia vizite
lor efectuate in această perioadă în- 
tr-o .serie de zone calamitate, în 
unele unități chimice afectate de 
Inundații. în funcție de situații, s-au 
elaborat măsurile organizatorice și 
tehnice care se impuneau, s-au de
terminat forțele, materialele și utila
jele de intervenție care trebuiau a- 
sigurate. Astfel, au sosit de urgentă 
cu întregul echipament și cu mate
riale la Combinatul chimic din Tirnă- 
veni și la întreprinderea chimică 
Turda, in celelalte unități afectate 
sute de mecanici, electricieni, auto- 
mat-iști, sudori, dulgheri de la Com
binatul de produse sodice din Ocna 
Mureș. Combinatul de fire și fibre 
sintetice Săvinești. Combinatul de 
fire și fibre sintetice Iași, combina
tele de îngrășăminte chimice din 
CraiQva. Turnu-Mâgurele și Tirgu- 
Murdș. Combinatul petrochimic Bor- 
zești, de pe platformele chimice de la

Mureș ș.a. Pentru completarea echi
pamentului distrus au fost redistri
buite cu operativitate materiale și u- 
tila.ie din alte întreprinderi. Desigur, 
este dificil de redat sintetic toate 
măsurile întreprinse de minister și 
centrale. Esențial este faptul că. în 
această perioadă, s-au realizat in
tervenții operative, s-au găsit si a- 
plicat cu promptitudine soluții pen
tru problemele care au apărut. Prac
tic. in momentul de fată majoritatea 
instalațiilor afectate de inundații 
funcționează la parametri normali. 
Se acționează energic pentru intra
rea in producție a ultimelor capaci
tăți.

schimb, de întărire a asistentei teh
nice necesare funcționării continue, 
la posibilitățile maxime, a instalații
lor. Se acționează cu fermitate pen
tru respectarea strictă a disciplinei 
tehnologice si de muncă. în acest 
mod se vor recupera în cel mai 
scurt timp nerealizările înregistrate 
la o serie de produse importante, cum 
sînt carbidul și sulfatul de aluminiu 
la Combinatul chimic Tîrnăveni, po- 
liclorura de vinii și antidăunătorii la 
întreprinderea chimică Turda, utila
jul chimic la întreprinderea de uti
laj chimic Găești.

Pentru a compensa pierderile 
producție cauzate de calamități, ca
dre de conducere și specialiști 
minister și centrale au mers în 
lelalte întreprinderi ale industriei 
chimice unde, împreună cu colecti
vele de muncă ale acestora — spe
cialiști și muncitori — au stabilit noi 
măsuri de mobilizare Ia maximum a 
resurselor existente in scopul obți
nerii unor produse suplimentare soli
citate de economia națională. Bună
oară. se apreciază că la Combinatul 
petrochimic din Borzești sînt condi
ții ca oină la sfîrșitul anului să se 
obțină suplimentar aproape 8 000 tone 
polistiren și alte produse ; iar colec
tivul Combinatului de fire și fi
bre sintetice din Săvinești a hotărît 
să obțină peste plan, între altele, 
100 tone fire textile relon, 70 to-

de
din 
ce-

— hi lumina recentei Hotăriri 
a Comitetului Politic Execuții) 
al C.C. al P.C.R., ce program de 
măsuri și-a propus ministerul 
pentru recuperarea pierderilor 
de producție ?

— Cadrele de conducere și specia
liștii din minister și centrale. îm
preună cu conducerile Întreprinderi
lor și combinatelor care au avut de 
suferit de pe urma inundațiilor au 
întocmit programe concrete de pro
ducție pentru perioada următoare, 
care au in vedere recuperarea pier
derilor înregistrate. în aceste pro
grame sint cuprinse o serie de mă
suri de aprovizionare ritmică cu ma
terii prime, materiale și piese da

100 tone ... ____
ne rețele cord, l 320 tone acid sul
furic. în
roase in practică . ........ .....„
bilite in Hotărirea Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 16 iulie a.c. și în Decretul 
prezidențial cu privire la înceta
rea stării de necesitate — de a se 
acționa în continuare pentru repune
rea în funcțiune a tuturor capacită
ților de producție afectate, pentru 
recuperarea integrală a răminerilor 
in urmă și a pierderilor provocate de 
calamități — cadrele din minister și 
centrale și-au organizat astfel activi
tatea incit să urmărească îndeaproa
pe. cu fermitate. înfăptuirea progra
melor de măsuri la cate m-am refe
rit si să intervină cu maximă ope
rativitate pentru rezolvarea tuturor 
problem'elor pe care le ridică activi
tatea de zi cu zi a întreprinderilor.

Corneliu CARLAN

vederea aplicării rigu- 
a sarcinilor sta-
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LUCRĂRILE PLENAREI COMUNE A C.C. AL P.C.R. Și CONSILIULUI

Luînd cuvîntul, tovarășul Vasile
Muștâî 8 exprimat acordul deplin
al organizației de partid din județul 
Vilcea față de proiectul Planului na
țional unic pe 1976—1980, fată de 
toate documentele prezentate plena
rei. După ce a subliniat contribuția 
deosebită a secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la elaborarea strategiei 
de dezvoltare economico-socială a
țării in cincinalul viitor, vorbitorul 
s-a referit pe larg la sarcinile ma
jore ce revin comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii de pe plaiurile 
vilcene pentru înfăptuirea obiecti
velor prevăzute pentru următorii 
cinci anj, precizînd că volumul pro
ducției industriale a județului se va 
dubla față de cincinalul actual. Este 
o sarcină mobilizatoare, dacă se are 
_n vedere că și in acest cincinal pro
ducția globală s-a dublat comparativ 
du cincinalul trecut. Relevînd că a- 
cestea sint exemple grăitoare ale po
liticii promovate de conducerea parti
dului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal, pentru dezvoltarea armo
nioasă a tuturor zonelor țării, pri
mul secretar al comitetului județean 
a transmis calde mulțumiri din par
tea locuitorilor județului.

Vorbitorul s-a referit apoi pe larg 
la o serie de măsuri necesare pen
tru o bună pregătire a producției vi
itoare, insistind îndeosebi asupra 
asigurării la timp a documentațiilor, 
a contractelor și livrărilor de utilaje 
în vederea punerii in funcțiune la 
termen a tuturor obiectivelor de in
vestiții, studierii posibilităților de 
amplasare a unor unități care să fo
losească forța de muncă feminină, 
extinderii studiilor și programului 
de amenajări hidrologice la toată 
zona adiacentă Oltului.

In încheiere, vorbitorul a arătat că 
oamenii muncii din județul Vilcea, 
în frunte cu comuniștii, se angajea
ză să acționeze cu toată hotărirea 
pentru înfăptuirea exemplară a sar
cinilor trasate de partid, pentru dez
voltarea economică și socială a ju
dețului, pentru progresul multilate
ral al țării.

Relevînd importanța plenarei, che
mată să aprobe Planul național unic 
de dezvoltare economico-socială a 
țării pe perioada 1976—1980 și planul 
și bugetul pe anul 1976, tovarășul 
Gheorghe Roșu a spus : -Pen- 
tru întregul partid, pentru națiunea 
noastră socialistă, cea mai puternică 
garanție a îndeplinirii planului pe 
care îl vom aproba astăzi o consti
tuie faptul că toate lucrările de ela
borare a obiectivelor viitorului cinci
nal și, deci, și ale anului următor 
s-au desfășurat sub conducerea și cu 
participarea nemijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care, prin clarvi
ziunea ce îl caracterizează, a indicat 
soluțiile cele mai corespunzătoare — 
incit. în toate domeniile, să se fun
damenteze sarcini care țin seama de 
realitățile concrete ale țării noastre, 
de necesitatea folosirii cit mai ra
ționale și eficiente a resurselor ma
teriale și umane, de cerințele ridi
cării necontenite a nivelului de trai, 
ale asigurării progresului continuu și 
prosperității întregii noastre națiuni".

După ce a făcut bilanțul realizări
lor obținute pe plan județean, in a- 
Cest cincinal, el a reliefat sarcinile 
importante care revin economiei ju
dețului. în perioada 1976—1980, pre
cum și hotărârea tuturor oamenilor 
muncii de a le îndeplini exemplar. 
In apelași context s-a relevat, toto
dată, preocuparea lucrătorilor din a- 
gricultura județului, a întregii țără- 
nimi pentru executarea la timp și in 
condiții calitative optime a tuturor 
muncilor agricole, pentru a se instau
ra și în agricultură ordinea și disci
plina caracteristice activității indus
triale.

Abordînd problema lucrărilor de 
hidroameliorații ce se impun în a- 
ceastă parte a țării, vorbitorul a 
subliniat necesitatea regularizării Și
retului, propunând măsuri în vede
rea începerii cît mai grabnice a 
lucrărilor.

In continuare, referlndu-se la ac
tivitatea. internațională a partidului 
și statului, vorbitorul a spus : „Ne 
alăturăm cu toată căldura și dra
gostea aprecierilor Comitetului Poli
tic Executiv al Comitetului Central 
al partidului asupra rezultatelor re- - 
marcabile ale vizitelor și contactelor 
oficiale pe care dumneavoastră, 
iubite tovarășe secretar general. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
și alți tovarăși din conducerea parti
dului le-ați întreprins In ultima 
vreme și cred că n-ar fi lipsit de 
importanță ca însăși această plenară 
a Comitetului Central, cu autoritatea 
ei, să adopte o hotărîre în acest sens".

Tovarășul Nagy Ferdinand 8 
arătat că oamenii muncii din județul 
Covasna, români și maghiari, într-o 
deplină frăție, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, au adus o con
tribuție mereu sporită la bilanțul în
făptuirilor țării. Astfel, la 30 iunie 
a.c., economia județului și-a înde
plinit sarcinile cincinalului actual la 
producția globală industrială și la 
export.

în continuare, vorbitorul a prezen
tat pe larg succesele însemnate ob
ținute în această perioadă de oa
menii muncii din județ. Referin- 
du-se, apo.i, la . obiectivele mobiliza
toare ale cincinalului următor, vor
bitorul a relevat că, pe baza politicii 
consecvente de dezvoltare armonioa
să a tuturor județelor, de amplasare 
judicioasă a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării, promovată cu 
fermitate de partidul nostru, județul 
Covasna va înregistra un ritm anual 
de creștere a producției industriale 
ridicat, de 26,5 la sută, superior rit
mului mediu planificat pe ansamblul 
economiei. Aceasta va permite ca in 
anul 1980 producția industrială a ju
dețului să fie echivalentă cu cea 
realizată în întregul cincinal pe care 
îl încheiem. Ca rezultat direct al pu
ternicei dezvoltări economico-sociale 
a acestor meleaguri, cifra medie a 
personalului angajat în industrie va 
crește substanțial.

Vorbitorul a făcut unele propuneri 
în vederea preării condițiilor necesa
re înfăptuirii programului de dezvol
tare economică a județului în cinci
nalul următor, tn acest sens, el a 
subliniat necesitatea ca lucrările de 
regularizare și indiguire a riului Olt 

să înceapă încă- din anul viitor. Tot
odată. a arătat necesitatea stabilirii 
unor sarcini mai mobilizatoare pen
tru economia județului. în domeniul 
înnoirii și modernizării producției, 
ținînd seama de indicațiile date în 
acest sens de secretarul general al 
partidului.

în încheiere, vorbitorul a asigurat 
conducerea partidului, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că oamenii mun
cii din județul Covasna, români și 
maghiari, strîns uniți în jurul parti
dului. vor face totul pentru înfăp
tuirea sarcinilor ce le revin, pentru 
dezvoltarea multilaterală a județului.

Tovarășul VaSj|e SeChel s a 
referit la rezultatele obținute în pro
ducție de colectivele unităților ce 
compun Centrala industrială de trac
toare și mașini agricole, subliniind 
sprijinul permanent primit din par
tea conducerii de partid și de stat, 
personal din partea secretarului 
general al partidului, tn obținerea 
acestor realizări.

Vorbitorul a arătat că un factor 
pozitiv în creșterea volumului expor
tului l-a constituit diversificarea 
producției, legarea programului de 
dezvoltare a construcției de mașini 
a.gri.cole de cel privind producția de 
tractoare. In context, vorbitorul s-a 
pronunțat pentru devansarea pro
gramului de dezvoltare pe perioada 
1976—1980 referitor la tractoare agri
cole și industriale, motoare cu puteri 
de la 35 la 80 CP și peste 100 CP, 
transmisii și axe motoare pentru 
tractoarele grele, secțiile de sculării 
și autoutilări.

Relevind că prin eforturi proprii 
au fost reduse o serie de importuri, 
s-a solicitat, totodată, un sprijin spo
rit din partea Ministerului Industriei 
Chimice și Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini-Unelte și 
Electrotehnicii atit pentru asimilarea 
anumitor produse, cit și pentru îm
bunătățirea calitativă a unor mate
riale furnizate. între altele, vorbito
rul a prepus constituirea, în cadrul 
întreprinderilor și institutelor de cer
cetări. de ateliere de microproducție, 
capabile să realizeze în serii mici a- 
paratură și elemente de automati
zare. După ce s-a referit la modul 
în care centrala va acționa pentru 
dezvoltarea viitoare a activității pro
ductive, vorbitorul a exprimat anga
jamentul colectivelor pe care le re
prezintă de a acționa cu fermitate 
pentru înfăptuirea practică a sarci
nilor înscrise în proiectul de plan pe 
perioada 1976—1980.

Plenara de astăzi dezbate proble
me de mare însemnătate pentru tra
ducerea în viață a Programului adop
tat de Congresul al XI-lea al parti
dului — a spus tovarășul QJ'JfJjțj'gjS'țQ 
Cî0t8i‘C5 At’t sarc'nile Pe anu' 19"6, 
cît și prevederile proiectului planului 
cincinal pe 1976—1980 în ansamblul 
său sint pe deplin realizabile și în 
concordantă cu cerințele progresului 
economic și social al țării, ale con
struirii societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintării României 
spre comunism.

Respectîndu-și angajamentul luat, 
organizația de partid a Capitalei, co
lectivele de oameni ai muncii din 
municipiul București au realizat 
prevederile planului cincinal în patru 
ani și jumătate. In prezent sîntem 
preocupați ca, folosind din plin re
sursele materiale și umane pe care 
le avem, să realizăm în întregime 
sarcinile de plan ce ne revin pină 
la sfirșitul anului, obținînd o impor
tantă producție industrială suplimen
tară. precum și livrări suplimentare 
la export. In același timp, acționăm 
pentru refacerea digurilor și baraje
lor. consolidarea malurilor, pentru 
elaborarea proiectelor în vederea 
perfecționării sistemului întregului 
bazin hidrografic care afectează Ca
pitala.

După ce s-a referit la creșterile 
Însemnate prevăzute pentru indus
tria Capitalei. îndeosebi a subramu- 
rilor de vî»£ ale construcției de ma
șini, la faptul că se vor construi alte 
160 de obiective — punîndu-se con
comitent un accent deosebit pe uti
lizarea intensivă a actualelor capa
cități și suprafețe de producție — 
vorbitorul a arătat că la stabilirea 
variantelor de amplasament pentru 
aceste obiective se urmărește în mod 
deosebit sistematizarea platformelor 
industriale, utilizarea cu prioritate a 
suprafețelor de teren nefolosite din 
cadrul întreprinderilor existente sau 
în construcție, restrîngerea la stric
tul necesar a suprafețelor de teren 
afectate obiectivelor industriale, sim
plificarea, raționalizarea și gruparea 
rețelelor de utilități și căi de comu
nicații.

Arătînd că un obiectiv esențial al 
cincinalului viitor il constituie ri
dicarea la un nivel calitativ mai 
înalt a întregii activități.. economico- 
sociale, că sarcinile de export vor 
ajunge în anul 1980 să fie aproape 
duble față de preliminările din anul 
1975, vorbitorul s-a oprit pe larg 
asupra măsurilor întreprinse pentru 
punerea cit mai deplină în valoare a 
capacității de creație a muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor din între
prinderi. a potențialului de cercetare 
și proiectare de care dispune Capita
la. în prezent, în fiecare întreprin
dere în parte se stabilesc măsuri 
concrete care să asigure realizarea 
și depășirea sarcinilor planificate în 
cincinalul viitor în ce privește creș
terea productivității muncii, îmbună
tățirea calității și diversificarea pro
duselor, sporirea exportului, redu
cerea importurilor, reducerea chel
tuielilor materiale și de producție, 
ridicarea eficienței întregii activități 
economice.

Subliniind că organizația de partid 
a Capitalei va face totul pentru în
deplinirea integrală a sarcinilor ce-i- 
revin din documentele ce vor fi a- 
doptate de actuala plenară, vorbito
rul s-a referit in continuare la ac
tivitatea internațională desfășurată 
de partidul și statul nostru. Multitu
dinea acțiunilor Întreprinse, ca și re
zultatele acestora evidențiază pu
ternic rolul constructiv și deosebit de 
activ pe care îl joacă România în 
lume. Ele relevă in mod convingător 

contribuția țării noastre, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu — personali
tate proeminentă a vieții politice in
ternaționale — la soluționarea pro
blemelor care confruntă astăzi ome
nirea, la instaurarea noii ordini eco
nomice și politice internaționale, la 
edificarea unei lumi a păcii și co
laborării între popoare.

Referindu-se pe larg la modul în 
care se acționează pentru transpu
nerea în practică a indicațiilor date 
de secretarul general al partidului cu 
ocazia vizitei la Institutul central de 
cercetări metalurgice, din octombrie 
1974, tovarășul l^nCU 0^000 8 
arătat că în perioada 1976—1980 vor 
fi valorificate o serie de rezultate ale 
unor cercetări proprii aflate în fază 
avansată sau terminate, cum sînt : 
tehnologia de fabricare a cocsului 
metalurgic, tehnologii de creștere a 
purității oțelului prin tratare în vid, 
prin procese de retopire sau de afi- 
nare în agregate speciale cu oxigen 
și argon, fabricarea țevilor din oțe
luri înalt aliate de performante ca
litative foarte ridicata Pentru scă
derea consumurilor de materii pri
me. materiale și energetice, cerceta
rea urmărește atit introducerea unor 
procedee tehnologice noi, cît și per
fecționarea celor existente. In dome
niul valorificării resurselor proprii 
de materii prime — a arătat vorbi
torul — cercetarea și dezvoltarea 
tehnologică sint axate îndeosebi pe 

• Analiză profundă, acord deplin asupra proiectului 
Planului național unic de dezvoltare economico- 
socială a României pe perioada 1976-1980 - 
riguroasă concretizare științifică a Directivelor 
Congresului a/ XI-lea al partidului

® Adeziune largă, aprobare fermă activității 

internaționale a partidului și statului pusă în slujba 
intereselor fundamentale ale poporului român, 
cauzei socialismului și păcii în lume

• Unanimă apreciere a rolului determinant al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și externe rodnice 
și dinamice a Partidului Comunist Român

optimizarea fabricației la cocseriile 
existente și la cele care se vor con
strui.

In ce privește diversificarea pro
ducției, asimilarea de noi oțeluri și 
produse metalurgice, care vor contri
bui la creșterea gradului de asigu
rare din producția internă a necesi
tăților economiei naționale, activita
tea de cercetare se va desfășura în 
concordanță cu cerințele de tipizare 
a diferitelor categorii de instalații, 
utilaje, mașini și aparate realizate de 
construcția de mașini. Ca urmare a 
indicațiilor conducerii de /partid — 
a arătat vorbitorul — au fost elabo
rate programe speciale privind acțiu
nile conjugate necesare pe fluxul 
cercetare-dezvoltare-producție la o- 
țelupi pentru scule și pentru rul
menți. la materiale pentru forajul 
adînc. pentru industria aeronautică 
ș.a. In încheiere, vorbitorul a rele
vat că sînt create condiții ca cerce
tarea metalurgică să-și îndeplinească 
la cel mai înalt nivel sarcinile care 
li revin în perioada 1976—1980.

Tovarășul Virgil Trofin, exprl- 
mînd în numele organizației ju
dețene de partid Brașov acordul cu 
proiectul planului de dezvoltare eco
nomică și socială a țării pe anul 1976 
și al viitorului cincinal, a relevat că 
oamenii muncii din unitățile brașo
vene au desfășurat o activitate sus
ținută pentru a-și aduce o contribu
ție cit mai mare la îndeplinirea, îna
inte de termen, a actualului plan 
cincinal.

Referindu-se la faptul că, odată cu 
sporirea exportului, există preocupa
rea susținută pentru reducerea im
porturilor, vorbitorul a arătat apoi 
că se acordă atenție dezvoltării și 
mai intense â activității de autodotare 
in întreprinderi, creării de fabrici de 
mașini și agregate care să producă 
nu numai pentru nevoile proprii, ci 
și pentru alte unități din țară.

Comitetul județean de partid a des
fășurat in același timp o muncă in
tensă pentru crearea condițiilor ne
cesare înfăptuirii prevederilor planu
lui pe 1976 și pe intregul cincinal. 
Eforturile sint concentrate In tnod 

deosebit spre acele întreprinderi care 
au o pondere și o importantă mai 
mare pentru întreaga economie na
țională, urmărind creșterea și diver
sificarea producției acestora.

In ceea ce privește dezvoltarea ca
pacităților de producție — a arătat 
vorbitorul — considerăm necesar să 
se practice un sistem de soluționare 
mai rapidă a aprobărilor, a docu
mentațiilor, a deschiderii finanțări
lor, astfel îneît să se asigure din 
timp pregătirea corespunzătoare a 
lucrărilor.

în legătură cu agricultura, el a 
relevat necesitatea asigurării unei 
dotări complete pentru toate lucră
rile agricole, inclusiv zootehnia, asi
gurării de îngrășăminte și erbicide 
la nivel corespunzător, iar pe plan 
județean — a unei organizări mal 
corespunzătoare a activității în toate 
Întreprinderile agricole de stat și în
treprinderile de mecanizare a agri
culturii. •

După ce s-a referit la măsurile 
luate, prin aplicarea indicațiilor date 
de secretarul general al partidului, 
pentru diminuarea pagubelor provo
cate de inundații, vorbitorul a arătat 
în acest context că se impune ur
gentarea lucrărilor de regularizare și 
indiguire a Oltului.

In încheiere, el a exprimat înalta 
apreciere față de activitatea labo
rioasă desfășurată pe plan interna
țional de Comitetul Central, de Co
mitetul Politic Executiv și, in pri

mul rlnd, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de politica externă 
a partidului și statului 
deplin corespunzătoare 
poporului român, cauzei

nostru, pe
Intereselor 

unității ță
rilor socialiste, mișcării comuniste 
și muncitorești, luptei Împotriva Im
perialismului, cauzei păcii, destin
derii și colaborării internaționale.

In cuvîntul său, tovarășul gj. 

mion Dobrovici, după ce 8 8_ 
rătat că dezvoltarea județului Vran- 
oea in actualul cincinal este, în pri
mul rînd, o consecință a grijii ma
nifestate de conducerea partidului și 
statului nostru pentru progresul în
tregii țări și în mod deosebit al ju
dețelor care au avut posibilități mai 
reduse deț dezvoltare, a subliniat că 
în ultimul an al cincinalului efortu
rile au fost îndreptate în direcția 
realizării și depășirii sarcinilor de 
plan, în vederea înfăptuirii cincina
lului înainte de termen. Astfel, s-a 
creat posibilitatea ca sarcinile între
gului cincinal să poată fi realizate 
la sfirșitul lunii august și să se ob
țină pînă la sfirșitul anului impor
tante producții suplimentare.

Exprimîndu-și acordul deplin față 
de proiectul planului național unic, 
vorbitorul a relevat că județul Vran- 
cea se încadrează in grupa celor 
nouă județe in care se prevede o 
creștere deosebită a producției in
dustriale — ceea ce va avea profunde 
consecințe pozitive pe plan economic 
și social-cultural.

In prezent — a continuat vorbito
rul — In întreprinderi se dezbat, se 
gindesc și se adoptă măsurile cele 
mai potrivite care să asigure ridi
carea activității economice și sociale 
pe un plan superior. Adoptarea nou
lui plan cincinal, a planului și bu
getului pe anul 1976 cu aproape 6 
luni înainte creează posibilitatea să 
pregătim mai bine viitorul an de 
producție, Încheierea contractelor, 
soluționarea problemelor aprovizio
nării tehnico-materiale. să pregătim 
mai bine investițiile și să luăm unele 
măsuri care să asigure rezolvarea 
sarcinilor de export.

Oamenii muncii din județul Vran- 

oea dau o înaltă apreciere activității 
secretarului general al. partidului, 
care, in mod permanent, îmbină 
preocupările pentru dezvoltarea eco
nomică și socială a țării cu creșterea 
continuă a contribuției României la 
edificarea unei noi ordini economice 
și politice mondiale, la făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte. Docu
mentele pe care le va adopta plenara 
— a spus în încheiere vorbitorul — 
vor constitui pentru noi un îndrep
tar în muncă, vor determina o și 
mai mare mobilizare a comuniștilor 
la realizarea sarcinilor, la situarea 
muncii de partid pe un plan superior.

Tovarășul Qelu ColW a reIevat 
progresul important al industriei 
construcțiilor navale în actualul cin
cinal, ilustrat de creșterea , de 2,29 
ori a producției globale preliminate, 
reconstrucția practic a tuturor șan
tierelor, sporirea tonajului navelor 
construite, realizarea primei nave 
de 55 000 tone, activitatea întreprinsă 
pentru construirea platformei de fo
raj marin.

Vorbitorul a relevat că viitorul 
plan cincinal prevede un spor în
semnat în construcția de nave, desti
nate atît flotei naționale, cit și pen
tru export — subliniind că industria 
navală românească este în stare să 
satisfacă, practic, în întregime nece
sarul de nave al economiei naționale.

Relevînd însemnătatea Indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul vizitelor la șantierele na
vale, vorbitorul a arătat măsurile în

treprinse pentru materializarea aces
tor indicații, ceea ce a permis o mal 
bună fundamentare a programului 
de asimilare în țară a componentelor 
navelor, precum și perfecționarea 
acțiunilor de cooperare internațio
nală. El a informat, totodată, despre 
măsurile pentru ridicarea perfor
manței mineralierului tip ,,Tomis" 
și despre pregătirile care se fac pen
tru realizarea tn anii viitori a mine
ralierului de 120—150 000 tone și a 
petrolierului de 150 000 tone.

în încheiere, vorbitorul a exprimat 
hotărîrea constructorilor navali de 
a face totul pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a sarcinilor cin
cinalului 1976—1980.

După ce a arătat că lucrările ple
narei se desfășoară în condițiile în 
care întreaga țară, toți oamenii mun
cii acționează cu energie și răspun
dere pentru îndeplinirea cu succes a 
măsurilor stabilite de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. în ve
derea recuperării grabnice a pagube
lor provocate de Inundații, tovarășul 
Adrian Stoica 8 3ublini8t că uni
tățile de profil din județul Prahova 
vor prelucra suplimentar, pînă la 
sfirșitul anului, o importantă canti
tate de țiței.

în continuare, vorbitorul a arătat că 
proiectul planului pe perioada 1976— 
1980 prevede dezvoltarea în ritm in
tens a petrochimiei. Prin aceasta se 
va asigura prelucrarea superioară a 
țițeiului, a gazelor naturale și a al
tor materii prime. în cadrul petro
chimiei vor avea prioritate sectoa
rele in care se realizează o prelu
crare cît mai complexă a materiilor 
prime de bază, concomitent cu obți
nerea unor produse de valoare eco
nomică ridicată. Sporirea conside
rabilă a producției de cauciuc sin
tetic față de anul 1975 și rea
lizarea unor noi sortimente, rod 
al cercetărilor românești, vor a- 
sigura baza de materii prime pentru 
producția de anvelope și articole 
tehnice din cauciuc. Dezvoltarea in
dustriei petrochimice se va înfăptui, 
in primul rind, prin construirea unor 
instalații de mare complexitate și 

tehnicitate în cadrul actualelor plat
forme petrochimice, printr-o mai 
bună utilizare a spațiilor disponibile 
și. în al doilea rînd, prin construirea 
unor noi combinate petrochimice. 
Materializarea acestui program de 
dezvoltare va permite creșterea efi
cientei economice a industriei chi
mice. reducerea cheltuielilor de pro
ducție, sporirea ponderii produselor 
petrochimice în exportul tării.

Ample acțiuni sint cuprinse și în 
programul de recuperare a resurse
lor energetice secundare, a arătat în 
încheiere vorbitorul. Totodată. în 
contextul sarcinilor de reducere a 
efortului valutar s-au elaborat, la 
nivelul ramurii, o serie de programe 
pentru asimilarea în fabricație a unor 
utilaje și echipamente cu care ur
mează să fie dotate noile unități pe
trochimice.

Faptul că ne putem propune ase
menea obiective îndrăznețe, dar pe 
deplin realiste, în evoluția pe drumul 
civilizației și progresului națiunii 
noastre socialiste — a spus tovarășul 
Adalbert Crișan — este rezu1' 
tatul direct al marilor succese obți
nute de partidul nostru, confirmarea 
justeței politicii sale marxist-leninis- 
te. promovată cu principialitate șl 
consecventă, la a cărei elaborare și 
aplicare un merit hotărîtor revine 
contribuției personale a secretarului 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Relevînd că marile succese obținu
te în toate domeniile de activitate 
sînt indisolubil legate de preocupa
rea constantă a partidului nostru, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru dezvoltarea armonioasă a între
gului teritoriu al tării, vorbitorul s-a 
referit pe larg la prefacerile din ju
dețul Bi^trița-Năsăud. care și-a du
blat producția industrială în acest 
cincinal. concomitent cu realizările 
însemnate dobîndite în agricultură.

în continuare, exprimindu-și apro
barea fată de proiectul planului na
țional unic și abordînd obiectivele ce 
revin județului în viitorul cincinal, 
vorbitorul a subliniat că acestea im
pun responsabilități deosebite orga
nelor județene de partid. îndeosebi 
în ce privește folosirea cu maximă 
eficientă a fondurilor alocate. în a- 
cest sens, imediat ce am luat cu
noștință de amploarea sarcinilor ce 
le avem . de înfăptuit, am tre
cut la elaborarea profilului zo
nei industriale, unde vor fi ampla
sate' toate obiectivele din orașul 
Bistrița, soluția preconizată condu- 
cind la economisirea unei suprafețe 
de peste 70 ha teren agricol și a 
unor importante fonduri de investi
ții și materiale de construcții. O 
preocupare deosebită a comitetului 
județean de partid o constituie re
crutarea și pregătirea forței de mun
că necesară pentru noile obiective.

Pregătirea viitorului cincinal are 
la bază, în mod firesc, realizarea e- 
xemplară a sarcinilor pe acest an și 
pe întregul cincinal actual. Hotărirea 
oamenilor muncii din județul nostru 
de a îndeplini cu cinste prevederile 
de plan pe acest an, de a-și aduce 
contribuția la recuperarea pierderilor 
provocate economiei naționale de i- 
nundații se concretizează și în an
gajamentele suplimentare pe care 
le-am raportat conducerii de partid.

Exprimînd acordul deplin cu toate 
documentele prezentate plenarei, pri
mul secretar al Comitetului județean 
Bistrița-Năsăud al P.C.R. a asigurat că 
oamenii muncii din această parte a ță
rii nu-și vor precupeți eforturile pen
tru înfăptuirea politicii partidului, a 
hotărîrilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R.

în cuvîntul său, tovarășul

Duminică 8 subIiniat ca 
Peke

docu
mentele supuse dezbaterii plenarei 
se înscriu cu vigoare și fermitate pe 
linia traducerii cu consecvență în 
viață a Programului partidului, a 
orientărilor și directivelor fundamen
tale stabilite de Congresul al XI-lea 
pentru dezvoltarea economico-socială 
a României în cincinalul 1976—1980 
și în perspectivă pînă în 1990.

Ceea ce reține în mod deosebit 
atenția, din analiza indicatorilor 
viitorului cincinal, cît și a celor pen
tru anul 1976, sint realismul politicii 
economice a partidului, capacitatea 
partidului nostru de a adopta decizii 
și opțiuni temeinic fundamentate, în 
caie se regăsesc înaltele calități de 
eminent conducător de partid șl 
de stat ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, gîndirea sa lucidă, clar
văzătoare. Garanția înfăptuirii cu 
succes a obiectivelor pe care ni le 
propunem sînt, totodată, înfăptuirile 
din actualul cincinal.

Relevînd că oamenii muncii din 
județul Botoșani și-au onorat anga
jamentul luat de a îndeplini cincina
lul înainte de termen, vorbitorul a 
arătat că ei sînt hotărîți ca pină la 
finele acestui an să realizeze supli
mentar produse de care economia 
noastră națională are nevoie, creînd 
astfel o bază temeinică pentru tre
cerea la noul cincinal.

în continuare, vorbitorul a eviden
țiat implicațiile și consecințele eco
nomico-sociale deosebit de pozitive 
ale viitorului cincinal pentru dez
voltarea multilaterală a județului 
Botoșani. în 1980, întreaga producție 
industrială a anului 1965 va fi reali
zată în numai 34 de zile. își vor face 
apariția ramuri moderne, purtătoare 
ale progresului tehnic, agricultura 
continuind să dețină și în următorii 
ani o pondere însemnată în econo
mia județului.

In încheiere, primul secretar al 
Comitetului județean de partid Boto
șani a subliniat că prevederile de 
plan pentru 1976 și pentru întreaga 
perioadă 1976—1980 sint temeinic 
fundamentate, realiste și pe deplin 
realizabile.

în cuvîntul său, tovarășul

rsu Ceoceoriicâ 3-8 oprit 18 in-
ceput asupra prevederilor din proiec
tul viitorului cincinal in domeniul 
industriei electronice și electrotehnice 
și a relevat cîteva din sarcinile deo

sebite care revin în acest sens cer
cetării. Astfel, dacă la sfirșitul aces
tui cincinal doar 25 la sută din pro
ducția de electronică reprezintă elec
tronică profesională. în anul 1980 ea 
va depăși 50 la sută. Aceasta presu
pune un mare efort în activitatea de 
cercetare, in special pentru asigura
rea aparaturii de măsură și control 
și a radiocomunicațiilor profesionale. 
Totodată, cercetarea are sarcina de a 
aborda asimilarea unor noi produse 
electronice de larg consum, așa cum 
a indicat conducerea de partid. De 
asemenea, institutele de cercetări e- 
lectronice și electrotehnice trebuie să 
contribuie Ia realizarea In țară a 
unor piese de schimb, aparate de 
măsură și control, instalații și mate
riale care în prezent se importă.

în acest context, vorbitorul a re
levat necesitatea ca și alte ministere, 
precum și alte institute centrale de 
cercetare să participe la înfăptuirea 
programelor de asimilări pentru un 
șir de produse necesare dezvoltării 
industriei electronice românești.

După ce s-a referit la citeva pro
bleme ale cercetării in domeniul 
tehnologiilor noi și utilajelor pentru 
noile obiective industriale, vorbitorul 
a făcut unele propuneri legate de 
introducerea tehnicii de calcul in 
gestiunea unităților industriale și a- 
gricole. de realizarea instalațiilor de 
automatizare, de tele și radiocomu- 
nicații pentru amenajările hidroteh
nice și de perfecționare și creștere 
a eficientei transporturilor de măr
furi.

Așa cum s-a mai spus — a arătat 
in cuvîntul său tovarășul j^jy 

lîfeSCU ~ printr-o fericită și simbo
lică coincidentă, în aceste zile cind 
are loc plenara noastră se împlinesc 
10 ani de la Congresul al IX-lea al 
partidului, care s-a înscris ca un 
moment de mare însemnătate i în 
istoria construcției noastre socialiste. 
Iată de ce îmi îngădui să apreciez 
că plenara noastră se constituie in
tr-un omagiu adus acestui eveni
ment, dar mai ales se constituie in
tr-un omagiu adus inspiratorului, 
mentorului, celui ce a dat consisten
ță, substanță vie momentului de re
ferință, celui care a acționat și ac
ționează cu o energie nesecată pen
tru a da contur material ideilor de 
prosperitate a poporului român — 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Arătind că plenara este chemată să 
definească orientările cuprinse in Di
rectivele celui de-al XI-lea Congres 
al partidului, vorbitorul și-a expri
mat totalul acord cu prevederile pla
nului național unic de dezvoltare 
economico-socială a țării pe perioada 
viitorilor cinci ani.

în continuare au fost reliefat» 
succesele înregistrate de industria 
suceveană, subliniindu-se că princi
palele eforturi sint îndreptate spre 
valorificarea mai bună a resurselor 
materiale și de muncă ale județului.

în același context s-a relevat că 
agricultura județului dispune încă 
de importante rezerve.

Vorbitorul a subliniat, totodată, că 
Investițiile industriale prevăzute In 
următorii cinci ani pentru județul 
Suceava nu sînt suficient de judi
cios eșalonate și a propus ca orga
nele de resort să reexamineze 
situația.

în Încheiere, vorbitorul a spus : 
Ingăduiți-mi, mult iubite tovarășe 
secretar general, să vă mulțumesc 
din toată inima, și in acest cadru, 
pentru marea cinste pe care ne-ați 
făcut-o vizitîndu-ne recent județul 
și să mă angajez că vom îndeplini 
întocmai indicațiile pe care ni le-ațl 
dat, că organizația județeană de 
partid Suceava, toți oamenii muncii 
din județul nostru vor milita cu toa
tă hotărîrea pentru transpunerea 
neabătută în viață a hotărîrilor ple
narei, a întregii politici interne și ex
terne a partidului și statului nostru.
0

După ce a relevat că proiectul pla
nului pe anul 1976 și cincinalul 
1976—1980 reprezintă continuarea fi
rească a realizărilor de pînă acum și 
reflectă elocvent ritmul înalt de dez
voltare economică și socială a Româ
niei socialiste, tovarășul AtldfSi 
Cervencovici3 8 referit 18 3ucce_ 
sele repurtate de numeroase colecti
ve arădene în îndeplinirea Înainte 
de termen a actualului cincinal, la 
măsurile inițiate pentru pregătirea 
temeinică a producției anului viitor, 
în acest context, vorbitorul a arătat 
că biroul comitetului județean de 
partid este intens preocupat de sta
bilirea unor asemenea măsuri care 
să asigure ca aproape întregul spor 
de producție să fie obținut pe seama 
creșterii productivității muncii.

în vederea folosirii în mai buna 
condiții a potențialului uman și teh
nic. vom lărgi cooperarea între uni
tățile industriale din județ, vom in
tensifica procesul de reînnoire a pro
duselor. de așezare a întregii activi
tăți pe temelia celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii. în domeniul 
investițiilor au fost luate măsuri de 
respectare riguroasă a indicațiilor 
privitoare la amplasarea noilor obiec
tive și am definitivat platformei» 
industriale pe care vor fi așezate.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Cu prilejul recentei vizite în județul 
nostru, tovarășe secretar general, 
ne-ați trasat ca sarcină să efectuăm, 
împreună cu organele competente, un 
studiu care să ducă la eliminarea în 
viitor a pericolului revărsării Mure
șului. Vă informăm că am început 
această acțiune și solicităm sprijinul 
organelor de specialitate pentru de
finitivarea grabnică a studiului și în
ceperea lucrărilor. întrucît se execu
tă lucrări de amenajări pe întreg 
cursul Mureșului, propunem să se 
constituie, la nivel central, un colec
tiv de specialiști care să coordonez» 
in mod unitar întregul ansamblu de 
lucrări.
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PE DUNĂRE
AZI ÎNCEPE

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ <4 BELGIEI.

CALAFAT. Deși de două zile co
tele Dunării sînt in scădere, perico
lul încă nu a trecut. De aceea, in 
toate localitățile din lunca Dunării 
continuă supravegherea digurilor, iar 
pentru eventualele intervenții opera
tive sînt mobilizate numeroase for
te umane și mecanice. Bunăoară, 
la Desa, datorită valurilor puterni
ce din noaptea de 20 spre 21 iulie, 
digul de apărare, recent construit, 
era în pericol. 148 de cetățeni și 
membri ai gărzilor patriotice au in
tervenit prompt. La digul de la Be
chet. care se află în faza a treia de 
apărare. 45 de basculante. 7 utilaje 
terasiere au lucrat la consolidarea și 
supraînăltarea banchetelor pe distan
ta de 700 metri. De asemenea, în in
cinta Rast-Bistreț s-a acționat cu 
hotărîre împotriva infiltrațiilor prin 
așezarea pe taluzul exterior a circa 
200 snopi de fascine. (N. Băbălău).

TR. MĂGURELE. Luni la ora 
12,00. apele Dunării au scăzut cu 2 
centimetri. Cele 4 centre de coor
donare operativă supraveghează în 
continuare nivelul apei. Sînt pre
zente aici însemnate forțe mecani
ce : 60 basculante și 4 buldozere. Pa
ralel cu aceste măsuri, conducerea 
comandamentului municipal de apă
rare a mobilizat toate mijloacele 
mecanice și oamenii din zonă pen
tru încheierea cit mai grabnică a re
coltării griului.

ZIMNICEA. Ieri, nivelul apelor a 
scăzut cu un centimetru (cotă 675 
cm), după care a staționat. Cele 12 
echipe alcătuite din specialiști de la 
sistemul de hidroameliorații Zimni
cea supraveghează digul zi șl noap
te, pentru a preveni eventualele in
filtrații. In permanentă este evacua
tă apa de la baza digului cu ajuto
rul pompelor și prin canalele colec
toare special săpate. Totodată, sînt 
evacuate lemnele aflate în pădurile 
situate de-a lungul Dunării. La Gor- 
ganu, punctul cel mai critic, au fost 
amenajate 4 platforme a cite 200 me
tri cubi pămînt și s-au adus un ex
cavator și 20 de autobasculante. Prin 
mobilizarea unor ample forțe meca
nice și manuale, în cursul zilei de 
ieri (21 iulie — n.r.) a fost recoltat 
griul de pe ultimele suprafețe. (Iod 
Toader).

IIÎRȘOVA. După o perioadă de 
staționare, luni 21 iulie, la ora 10, 
apele Dunării crescuseră cu un cen
timetru. fată de ora 7 dimineața. Se 
atinsese astfel cota 612 cm, cu 86 de 
cm peste cota ds inundație. Cheiu
rile portului au fost inundate. Cu 
toate acestea, nu există nici un pe
ricol. pentru că apele sînt oprite de 
digul construit din timp pe o distan
tă de un kilometru. Digul este su
pravegheat în permanentă. Cite 100 
de oameni din cadrul unităților care 
dețin utilități în această zonă ac
ționează zilnic. Noaptea sînt instala
te — pentru a interveni în caz de 
necesitate — posturi de veghe, care 
au la îndemînă saci încărcati cu ni
sip, motopompe și alte utilaje. 
(G. Mihăescu).

GALAȚI. Apele Dunării se men
țin sub cota de atenție. Dar starea 
de veghe, pe Întreaga lungime a di
gului. continuă. Măsurile luate din 
vreme — organizarea detașamentelor 
de intervenție, amplasarea în apro
piere a materialelor și utilajelor, su
pravegherea continuă — sînt de na
tură să ofere garanții sigure pentru 
desfășurarea normală a vieții orașu
lui.

Deși apele Prutului au înregistrat 
zilele acestea creșteri in dreptul Ga- 
latiului, datorită digurilor consolida
te și supraînălțate din vreme nu au 
fost produse pagube. (Dan Plăeșu).

TULCEA. De cîteva zile apele flu
viului sînt în scădere. Nivelul lor 
se menține însă cu mult peste co
tele de atenție. Din acest motiv, la 
Nufăru, 23 August, Grindu, Ceatal- 
chioi. oamenii muncii au consolidat 
și suprainălțat noi kilometri de dig. 
în partea de jos a municipiului și 
în zona industrială s-au construit di
guri din beton sau din pămînt pe o 
lungime de 6 kilometri. în total, la 
Tulcea și în celelalte localități de-a 
lungul Dunării stau stavilă apelor 
peste 120 kilometri de dig. Gurile de 
canalizare din oraș au fost supra- 
înălțate, iar pe faleză există pu
ternice motopompe pregătite pentru 
a interveni In orice moment. Au fost

vaccinate preventiv peste 23 000 per
soane și au fost evacuate din zone
le expuse viiturii 100 de familii, 
peste 30 000 animale și bunuri ma
teriale. La Grindu, în dreptul mi
lelor 37 și 41. apele, deși în scăde
re. au străpuns pînă ieri de trei ori 
digurile. De fiecare dată însă inter
venția hotărită a oamenilor a stăvi
lit puhoaiele. începînd de astăzi, 
timp de aproape o săptămînă, lo
cuitorii județului se vor confrunta cu 
ultima viitură a Dunării. (Vasile Ni- 
colae).

măr- 
nestin-

multe
so-

Buzăul. Rîul va trebui 
urmînd să se construias- 

dig de apărare și să

Situația și prognoza 
hidrologică pe Dunăre

Ieri, debitele Dunării erau : In 
scădere la intrarea în țară și pe sec
toarele ' ' —
Zimnicea 
creștere 
Brăila.

Peste cotele de inundație se situau 
la : Gruia (22 cm), Cetate (31 cm), 
Calafat (88 cm), Bistreț (86 cm), Be
chet (79 cm), Corabia (102 cm), Tr. 
Măgurele (34 cm), Zimnicea (66 cm), 
Giurgiu (10 cm), Oltenița (6 cm), 
Hirșova (71 cm).

Peste cotele de atenție se situau 
la : Baziaș (45 cm), Drobeta Tr. Se
verin (36 cm), Călărași (24 cm), Cer
navoda (70 cm), Brăila (13 cm), Isac- 
cea (80 cm), Tulcea (49 cm).

Debitul Dunării pe sectorul amonte 
de Baziaș era de 11 500 mc/sec.

Astăzi, debitele Dunării vor fi : 
în scădere la intrarea în țară și pe 
sectoarele Drobeta Turnu-Severin — 
Zimnicea și Galați — Tulcea; în creș
tere pe sectorul Giurgiu — Brăila.

Peste cotele de inundație se vor 
situa la : Gruia (15 cm), Cetate (25 
cm), Calafat (83 cm), Bistreț (82 cm), 
Bechet (74 cm), Corabia (97 cm), Tr. 
Măgurele (30 cm), Zimnicea (63 cm), 
Giurgiu (14 cm), Oltenița (13 cm), 
Hirșova (75 cm). Peste cotele de a- 
tenție se vor situa la : Baziaș (25 
cm), Drobeta Tr. Severin (5 cm), Că
lărași (32 cm), Cernavoda (75 cm), 
Brăila (16 cm), Isaccea (79 cm), Tul
cea (48 cm).

Debitul Dunării la intrarea în țară 
va fi de 11 200 mc/sec.

Drobeta Turnu-Severin — 
și Galați — Tulcea ; In 

pe sectorul Giurgiu —

Sîmbătă — după cum ne-a infor
mat ing. Mihai Boicu, director ad
junct in Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor — s-au redat 
circulației ultimele două tronsoane 
de drumuri naționale : Slobozia-Brăi- 
la (la ieșirea din Slobozia, prin exe
cutarea unui pod provizoriu) și Bu- 
zău-Brașov (pe porțiunea puternic 
afectată de inundații, Nehoiași-Siriu, 
prin variante amenajate pe coasta 
înălțimilor). Cu acestea. întreaga re
țea de drumuri naționale a fost res
tabilită și servește traficul rutier de 
mărfuri și călători. Pe toate traseele 
internaționale, turistice și de 
furi, traficul se desfășoară 
gherit.

Deocamdată, în cele mai
puncte afectate au fost aplicate 
Iuții provizorii — pe traseele vechi 
sau pe variante ocolitoare — dar ac
tivitatea continuă pentru realizarea 
soluțiilor definitive prin construirea 
podurilor, refacerea fundațiilor etc. 
Pînă acum s-au utilizat peste 540 mii 
tone balast, piatră spartă și piatră 
brută, circa 20 mii tone mixturi as- 
faltice, însemnate cantități de ci
ment, parapeți prefabricați, cheres
tea, tuburi premo. Datorită efortului 
conjugat al lucrătorilor de la dru
muri cu al celor de la serviciile ju
dețene, restabilirea traficului s-a pu
tut face cu aproape două săptămînl 
mai devreme față de angajamentul 
asumat în fata conducerii partidului. 
Realizarea soluțiilor definitive va 
dura aproximativ pînă la finele *- 
cestui an.

— Este, evident, mult de lucru 
pentru că distrugerile au 
mari...

— Atît în rețeaua drumurilor 
tlonale cit și în cele județene și 
munale. inundațiile au produs nume
roase avarii. Au fost luate de ape 
numeroase poduri și podețe. Pe por
țiunea Nehoiași-Siriu, de pildă, .ulti
ma care a fost redata circulației pe o 
variantă nouă de coastă, vechiul tra
seu este acum o vale în care curge

fost

na- 
co-

liniștit 
deviat, 
că un 
fie reconstruit drumul. Au avut, de 
asemenea, mult de suferit drumurile 
județene și comunale. De pildă. Ia 
Zeletin. între Văleni și Cislău, apele 
au mutat la zeci de metri un pod 
finitiv 
tone.

Dacă 
recției 
sprijinit refacerea principalelor ma
gistrale rutiere ale țării, în prezent 
ele sprijină refacerea, atît în soluții 
provizorii cît și definitive, a drumu
rilor și podurilor județene — prin a- 
sistență tehnică, proiectare, execuția 
unor obiective și punerea la dispo
ziție a utilajelor.

— Care este stadiul lucrări
lor de investiții prevăzute pen
tru acest an ?

— Urmările inundațiilor trebuie în
lăturate. dar, firește, și lucrările de 
investiții — obiective importante 
pentru economia națională — trebuie 
realizate la timp. în funcție de prio
ritățile care se impun vor putea a- 
părea unele decalări de termene. 
Printre obiectivele importante se 
numără drumul Ghimpați-Găiești 
(care va fi terminat încă înainte de 
23 August), drumurile Cluj-Napoca— 
Zalău—Cărei, Abrud—Zlatna (ce vor 
fi date circulației înainte de finele 
anului). Continuă, In acest an, lu
crările în zonele Cîrlibaba—Iacobeni, 
Reșița—Carașova, Lugoj—Iezeriș—So- 
ceni și altele. De asemenea, se con
struiesc mari poduri peste Mureș (la 
Deva), peste Somes (la Satu-Mare), 
peste Trotus (la Cornățel. între Ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej și Adjud), 
precum și alte obiective. Pe toate 
magistralele rutiere ale țării care 
preiau traficul turistic circulația se 
desfășoară normal.

in greutate de peste 250
de- 
de

In prima fază unitățile 
generale a drumurilor

Dl-
au

Convorblre consemnată do
Al. PJLAIESU

19,20 1001 de seri : Lolek șl Bolek.
19.30 Telejurnal.
20,00 Festivalul național de mu-<, V zică ușoară — Mamaia ’75.
21,05 SEARA TELEVIZIUNII PO-

LONEZE.
22,10 24 de ore»

PROGRAMUL I PROGRAMUL II
9,00 Teleșcoală. 20,00 Film serial : „Emma" — e-

10,00 Clasicii — permanente ale pisodul V.
orizontului nostru cultural. 20,45 Vă propunem o reîntîlnire

10,20 Filmul artistic ,,A fost odată cu creații ale desenului ani-
un moș și o babă". mat.

12,05 Telex. 21,30 Telex.
16.00 Teleșcoală. 21,35 Aventura cunoașterii : Mis-
16.M SEARA TELEVIZIUNII PO- terul vieții.

LONEZE. 22,05 Tezaur de cîntec românesc.

Litoralul la jumătatea sezonului

Vreme frumoasă

Cum se prezintă litora
lul la jumătatea sezonului 
estival 7 în locul unui prim 
răspuns, două declarații : 
D. Cernăianu, conducător 
auto din București (hote
lul ,,Scoica“-Jupiter): „Vin 
pe litoral aproape în fie
care an. Niciodată nu l-am 
găsit atît de frumos. Ame
najarea 
Mangalia 
complet și, 
arată ca 
Personalul 
restaurant 
de laudă : 
oferi duminică seara o cină 
pe un platou-expozi- 
tie, de pe care își alege 
fiecare ce dorește, mi se 
pare excelentă". Vasile 
Trandafir, directorul gene
ral al Centralei O.N.T. „Li
toral" : „Actualul sezon be
neficiază de două condiții 
absolut necesare pentru o 
vacanță reușită : a) a fost 
mai bine pregătit, iar prin 
stabilitatea unui număr 
mai mare de cadre s-a a- 
sigurat o mal bună cali-

tate a serviciilor
alți ani ; b) vremea a fost 
pe parcursul întregului se
zon 
dacă
5—6

Mamaia 1075
de-a 10-a 

national de
Astăzi începe cea 

ediție a Concursului 
muzică ușoară — Mamaia 1975, 
organizat de Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, Radiote- 
leviziunea română și Uniunea 
compozitorilor, manifestare care, 
an de an, s-a impus atenției pu
blicului. Este o sărbătoare a cîn- 
tecului care se adresează tuturor 
generațiilor, cu atît mai mult 
cu cit, în acest cadru, la fie
care ediție s-au lansat melodii, 
cîntece și versuri de largă rezo
nanță.

în patru seri consecutive vor 
fi prezentate în dublă variantă 
de interpretare și în dublă va
riantă de orchestrație cele 30 
de cîntece intrate în etapa fi
nală. Juriul (președinte de o- 
noare compozitorul Ion Dumi
trescu), publicul vor decide asu
pra celor mai inspirate creații.

Serile de concurs vor fi, în a- 
celași timp, prilej de întîlnire cu 
cei mai cunoscuțl soliști de 
muzică ușoară, prilej de audiție 
a microrecitalurilor susținute de 
Doina Badea, Marina Voica, Mi
hai Constantinescu, Adrian 
Romcescu, Margareta Pîslaru, 
MIhaela Mihai, Cornel Constan- 
tiniu, Dida Drăgan. Și pentru că 
Teatrul de vară de la Mamaia 
este un podium al debutului, al 
lansării, al confirmării, vom pu
tea urmări și evoluția unor ti
nere speranțe, soliștii : Doina 
Limbășanu, Monica Moldas, 
Jeanina Matei, Clara Anton, 
Radu Tozo, Cezar Tătaru. După 
săptămînl de repetiție, soliștii, 
orchestra de estradă a Radio- 
televizl.unii dirijată de Sile Di- 
nicu, formația vocală Studio-8, 
formațiile „Sfinx" șl „Savoy" 
(prezente în recitaluri), regizorul 
Alexandru Bocănet, actorii Ai- 
mee Iacobescu și Ion Dichi- 
seanu sînt gata să prezinte pu
blicului noua ediție a Concursu
lui național de muzică ușoară 
— Mamaia 1975.

Maiestății Sale BAUDOUIN
Regele belgienilor

Sărbătoarea națională a Belgiei îmi oferă plăcutul prilej de a adresa 
Maiestății Voastre, în numele poporului român și al meu personal.^ cele 
mai cordiale felicitări, împreună cu urări de fericire personală, de 
prosperitate și progres poporului belgian prieten.

Am ferma convingere că bunele relații existente între Romania șf 
Belgia vor cunoaște o evoluție ascendentă, în interesul popoarelor noas
tre, al cauzei păcii și colaborării în Europa și în lumea întreagă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului LEO TINDEMANS
Prim-ministru al Belgiei

Sărbătoarea națională a Belgiei îmi oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa cordiale felicitări, iar poporului belgian prieten, urări de pace 
și prosperitate.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Reconversiuni în peisajul 
„țării cărbunelui44

din 
încheiat 
acestea 

bijuterii, 
și

stațiunilor 
s-a 
acum, 
niște 
de la hotel 
merită cuvinte 

ideea de a ne

foarte frumoasă 
au existat în 

zile neinsorite".
Să completăm cele < 

declarații cu cîteva 
de ansamblu asupra 
fășurării vacanțelor '75 pe 
litoral. Pină ieri. 21 iulie, 
cele 12 stațiuni de pe țăr
mul Mării Negre au avut 
ca oaspeți, 
peste 
români și 
tă un i 
egal între numărul turiș
tilor din țara noastră și al 
celor veniți din alte țări 
(anul acesta O.N.T. „Lito
ral" are contracte cu cir
ca 120 de firme organiza
toare de vacanțe de 
patru continente).

Luna august anunță — 
ca în toti ani! — creșterea 
fluxului de sosiri la ni
velul maxim al capacită
ților de cazare : 150 000 de 
locuri (în hoteluri, vile, 
bungalowuri, campinguri,

pe acest an, 
310 000 de turiști 

străini ; exis- 
raport aproape

Smaranda OȚEANU

două 
date 
des-

«J1 - a." A)
bus» «OiV 1

...Călătorind, nu de 
mult, prin coridorul 
cărbunelui — fișia de 
la nord de Munții Ar
dem, cunoscută sub 
numele de „tara nea
gră", care incepe la 
frontiera cu Olanda și 
se prelungește către 
apus in Franța — am 
avut posibilitatea să 
văd un șir de otelărti 
in plină activitate. 
Este fapt cunoscut 
că. datorită condi
țiilor tot mai dificile 
de exploatare șl cos
tului ridicat al produc
ției, cărbunele, ca ma
terie primă, și exploa
tarea carboniferă, ca 
activitate de producție, 
tind să devină. în Bel
gia, tot mai mult de
pășite. Dar cărbu
nele, la oricit de mare 
adtncime ar fi plasat, 
rămine totuși o avu
ție importantă pentru 
Belgia — tară defici
tară în materii pri
me — ceea ce explică 
efortul specialiștilor de 
a pune la punct proce
deul promițător al ga- 
zeificării subterane a 
huilei. Concomitent, si
derurgia — la origine 
strîns legată de abun
denta cărbunelui In 
zonă — urmează o 
curbă ascendentă. In 
1974, furnalele și cup
toarele de la Liege, de 
la Charleroi, de la 
Mons au produs peste 
16 milioane tone de 
oțel. Iar otelul stă la 
baza unei puternice in., 
dustrii prelucrătoare. 
Prin tradiție, industria 
belgiană este o indus
trie de prelucrare su
perioară. in cadrul că
reia construcția d»

mașini ocupă o pon
dere importantă.

Alături de metalur
gie, de industria con
structoare de mașini, 
de industria sticlei 
— branșă care găsește 
in interior materiile 
prime necesare — 
Belgia dezvoltă in 
prezent o puternică 
industrie chimică. ...A- 
vem in fată un album 
infățișind imagini din

Însemnări 

de călătorie

trecutul Flandrel, re
giunea din nord. Viziu
nea pe care fotogra
fiile o proiectează asu
pra trecutului este cea 
a unei zone in care, 
ca activități de bază, 
predominau agricultu
ra și mica industrie 
textilă. în prezent, în 
aceeași regiune se im
plantează temeinic ac
tivități de bază ale in
dustriei moderne, in 
primul rînd cea chi
mică. Orașele Anvers 
— unul din marile por
turi mondiale — Gând 
și Bruges, cunoscute 
in trecut ca centre de 
cultură și comerciale, 
stnt in prezent în pri
mul rind orașe ale in
dustriei chimice. O re- 
conversiune de activi
tăți de bază spre ace
lași profil se petrece 
tn provincia sudică 
Hainaut.

Dezvoltarea econo
mică situează Belgia,

țară cu numai 30 514'. 
kilometri pătrați, . pe 
un loc avansat in ie
rarhia țărilor cu înalt 
nivel industrial. Ea în
treține, după cum este 
lesne de înțeles, legă
turi economice și co
merciale cu numeroase 
state ale lumii.

Relațiile, în continuă 
dezvoltare, dintre Bel
gia și România se si
tuează pe coordonate 
dintre cele mai favo
rabile. Schimburile e- 
conomice, comerciale, 
turistice înregistrează o 
creștere continuă. Se 
amplifică legăturile 
prietenești intre diferi
tele organizații politi
ce, de tineret, sindica
le. Cele două țări gă
sesc un limbaj comun 
și în numeroase pro
bleme internaționale.

Un moment de refe
rință in ansamblul re
lațiilor dintre cele 
două țări l-a constituit 
vizita in Belgia, in 
1972, a președintelui 
României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu \ — 
eveniment care a avut 
un puternic rol stimu
lator pe terenul cu
noașterii reciproce din
tre cele două popoare, 
al intensificării coope
rării romăno-belgiene 
pe multiple planuri.

Relațiile româno-bel- 
giene au largi perspec
tive de dezvoltare, in 
interesul celor două 
popoare, al cauzei 
păcii in Europa și in 
lume.

N. POPESCU- 
EOGDANEȘTI

pa

tabere pentru copii).
aeroportul M. Kogălnicea- 

•nu din Constanța 
zează numeroase 
cu turiști dinspre 
litoral; zilnic 20 de 
de trenuri stau la dispoziția 
oaspeților făcînd legătura 
între litoral și toate jude
țele țării ; 
ca 2 500 

’ intră și
vacanțelor.
vîrf" a sezonului 
gazdele pregătite să preia 
în bune condiții acest 
flux : au fost dublate și 
chiar triplate capacitățile 
de transport interstatiuni 
(ar fi de dorit Insă ca ele

ateri- 
avioane 
și spre 
perechi

în medie, cir- 
de 
Ies

Perioada

automobile 
din „rada" 

„de 
găsește

să-șl respecte mai riguros 
graficul și — circulind pe 
țărmul mării — să fie 
mai mult... aerisite) ; dis
peceratele, birourile de pri
mire și cazare a oaspe
ților au fost întărite cu 
specialiști ai centrului de 
calcul al Ministerului Tu
rismului, care, cu această 
ocazie, fac șl documentare 
pentru computerizarea în 
viitor a acestor operații ; 
în sfîrșit, formațiile din 
hoteluri și restaurante 
și-a.u completat forțele.

„Sîntem preocupat! — 
ne-a spus In Încheiere di
rectorul centralei O.N.T.

„Litoral" — de menținerea 
întregului «dispozitiv» al 
vacanțelor In activitate in
tensă întrucît, în acest an, 
după prognozele pe care Ie 
avem, luna septembrie se 
va situa, ca vreme, la ni
velul lunilor de vară. în 
acest scop, am șl reparti
zat bilete tuturor oficii
lor județene de turism".

...Așadar, pe litoral: vre
me frumoasă, ospitalitate 
șl, în continuare, toate 
condițiile pentru a primi 
noi oaspeți in lunile ce vin 
— august și septembrie.

Constantin PRIESCU
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„£roii?
Gutați-i in altă parte"

(Urmare din pag. I) 

înseamnă firescul, norma
lul, adică rațiunea de a fi 
sau de a deveni. A fi Om 
în 6ensul major al cuvîn- 
tului, așa cum tocmai zilele 
de incrîncenată luptă pe 
care le trăim au făcut ca, 
de pretutindeni, uneori 
chiar de acolo de unde 
poate că nu te așteptai, să 
apară eroi fără emfaza e- 
roismului de paradă, oa
meni simpli care, și după 
ce au înfăptuit acte de ma
re eroism, tot oameni sim
pli rămîn, și ne mîndrim 
să-l știm printre noi, atît 
de aprigi în cuvîntul și în 
fapta lor.

La I.T.T.C.-Ploiești — în
treprinderea de transpor
turi țiței prin conducte, 
dispeceratul național al 
sistemului arterial al petro
lului românesc — starea de 
alertă s-a instaurat din 
primul ceas al calamități
lor. încă dinaintea institui
rii stării de necesitate s-au 
constituit comandamente 
speciale și subcomanda- 
mente, echipe complexe de 
intervenție rapidă și unul 
dintre primele baraje ale 
voinței omenești de care 
s-a lovit stihia a fost cel 
ridicat în toate punctele 
cunoscute ca „nevralgice" 
de pe întreaga rețea a con
ductelor. N-a fost om care 
să se dea în lături. Și pu
hoaiele erau primite piep

tiș, căci trebuia să se lu
creze sub însăși năvala lor, 
sub cataractele oarbe, în 
dezlănțuirea nebunească a 
șuvoaielor, pretutindeni a- 
colo unde arterele tăiate se 
cereau grabnic legate, pen
tru ca sîngele negru al pă- 
mîntului să nu se reverse 
în catastrofale hemoragii, 
iar marile rafinării să-și 
poată continua normal ac
tivitatea.

Au fost 24 de lovituri. 24 
de episoade ale unei epo
pei, sute și mii de oameni 
care și-ar merita citarea 
numelui pe listele eroilor 
acestor zile de grea încer
care. Inginerul C. Petrec, 
directorul întreprinderii, ne 
declară cu simplitate : „Am 
învins. Pretutindeni. Nici 
o avarie nu s-a transfor
mat în catastrofă. N-am 
pierdut nici un om. Acum 
va trebui să reconsolidăm 
totul și să facem ca astfel 
de lovituri să fie pentru 
totdeauna imposibile. Ți
țeiul circulă normal pe în
tregul sistem arterial al 
țării. Eroii 7 Căutați-i în 
alte locuri. Noi nu ne-am 
făcut decît datoria".

O datorie care a însem
nat, și mai înseamnă încă, 
o luptă aprigă încununată 
de victoria izvorîtă din 
dragostea de patrie, din 
sentimentul că tot ce vi
brează în țara asta n-are 
decît o singură și majoră 
rațiune: aceea de a ne
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continua eforturile pentru 
ca mîndra tară pe care o 
făurim să aparțină unor

Minerii &
(Urmare din pag. I)

ba de o denumire, intrată 
în tradiție, pentru vreun 
strat de minereu. Pînă la 
urmă însă ne-am lămurit 
că la mijloc e cu totul alt
ceva : o familie de mineri 
din tată-n fiu, care odini
oară lucrau la minele din 
Maramureș și care, la în
ceperea lucrărilor de pros
pectare pe plaiurile nata
le, s-au întors acasă să 
dea o mină de ajutor la 
deschiderea minei și, apoi, 
la realizarea unei produc
ții cit mai bogate. Tatăl, 
Eugen Virlici, membru de 
partid din 1946, acum e 
pensionar, dar desfășoară 
o intensă activitate ob
ștească, atît in calitate de 
deputat in consiliul popu
lar comunal, cît și ca „pro
fesor onorific", cum ii pla
ce să-și spună, la cursuri
le de ridicare a califică
rii minerilor. Fiul cel mai 
mare, Francisc Virlici, co
munist și el, e șeful unei 
brigăzi fruntașe. care a 
contribuit mult la realiza
rea de către colectiv a cin
cinalului înainte de ter
men. Al doilea fiu. Petre 
Virlici, și el comunist, e 
un șef de echipă renumit 
pentru îndrăzneala și mă
iestria cu care atacă stra
turile cele mai dificile. Al 
treilea fiu. loan Virlici, a- 
jutor de miner, a fost pri
mit în partid chiar in or
ganizația de aici. fiind 
considerat un element de 
bază al colectivului. în 
sfârșit, mezinul. utecistul

oameni cu care însuși cu
vîntul „Om" să se min- 
drească.

Țara Oașului
Vasile Vîrlici, în vîrstă de 
numai 18 ani, e vagonetar 
și a fost propus recent să 
urmeze cursurile școlii de 
ajutori mineri.

Prin îndeplinirea cu con
știinciozitate a răspunderii 
încredințate în ce privește 
modelarea profesională și 
etică a noilor mineri, „filo
nul Virlici" a izbutit să 
capteze în jurul său. ca 
un magnet „bun conducă
tor" de înrîurire educati
vă, pe foarte multi tineri 
cărora le-a deschis gustul 
și interesul pentru aceas
tă „meserie de adevărați 
bărbați".

Pe unul din „elevii" Vir- 
licilor, Alexandru Dragoș, 
l-am întîlnit la ieșirea din 
schimb. In armată a învă
țat o meserie bună, căuta
tă — șoferitul — dar cînd 
s-a întors acasă, la Turț, 
și cînd a aflat că se des
chide mina, nu l-a lăsat 
inima să rămină de-o par
te. La început l-a rugat 
pe frate-său — un cunos
cut maistru miner. Iosif 
Dragoș, vestit și el pentru 
talentele sale de bun edu
cator al tinerilor — să-l 
ia sub oblăduirea sa. Dar 
fratele i-a spus : „Nu, 
măi Alexandre, nu sub mi
na mea o să lucri. că eu 
oi fi mai blajin, mai îngă
duitor cu tine, și asta nu-i 
bine. O să te dau în sea
ma lui Francisc Vîrlici și 
el o să scoată din tine nu 
numai un miner bun. dar 
și un om de nădejde !“. 
Zis și făcut. Iar Francisc- 
baci l-a pus, fără nici un

menajament, la treabă se
rioasă, dîndu-i perforato
rul in mină încă din prima 
săptămînă de lucru. De 
atunci, Alexandru Dragoș 
n-a mai lăsat această u- 
nealtă, numărîndu-se as
tăzi printre fruntașii echi
pei de mineri a lui Vasile 
Haiduc.

Ca Vîrlicil mai sînt aici 
destui pedagogi ai muncii 
minerești, cu har și pasiu
ne pentru transmiterea 
ștafetei : șefii de brigadă 
loan Ciuta, Vasile Ho«-ba și 
loan Bura, inginerul Zol- 
tan Kulik, mecanicul Gri- 
gore Lenghel, maistrul A- 
lexandru Moraru și multi 
alții, comuniști cu o valo
roasă experiență în dome
niul formării noilor cadre, 
oameni care se preocupă 
temeinic să atragă tot mai 
mulți tineri din partea lo
cului (chiar și din rînduri- 
le celor ce nu lucrează în
că în mină din cauza pre
judecății că -,,n-ar avea 
aptitudini").

Mi s-a povestit despre 
un tînăr, loan Leș, cu care 
șeful de brigadă loan Ciu
ta a folosit o metodă pe
dagogică de larg răsunet 
în mină. Văzind că tînărul 
— deși era bine dotat fizi
cește și vădea înclinații 
pentru meserie — nu se 
prea omora cu munca, 
brigadierul s-a gîndit că 
îl va putea scoate din a- 
morțeală prin ceea ce o- 
bișnuiește să numească 
„șocul răspunderii". Și i-a 
încredințat responsabilita
tea unei echipe rămase în 
urmă, punindu-I astfel la 
ambiție. Astăzi, echipa lui 
loan Leș e vestită prin 
performantele sale, iar șe
ful echipei a fost propus 
să preia conducerea unei 
brigăzi.
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— Noi scoatem la lumi

nă minereuri de mare preț 
pentru economie — ne 
spunea tehnicianul comu
nist Alexandru Toma, șe
ful sectorului I, membru 
în biroul comitetului de

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Belgiei, Renaat Van Elslan- 
de, cu prilejul zilei naționale a a- 
cestei țări.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Belgiei, Jacques Graeffe, ambasado

rul acestei țâri la București, a oferit, 
luni, o recepție in saloanele amba
sadei.

Au luat parte reprezentanți ai unor 
instituții centrale, oameni de artă și 
cultură.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
alti membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Au fost încheiate cursurile unei noi serii de participarăți 
la programele Centrului internațional - CEPE CA

S-au încheiat cursurile unei noi 
serii de participant la programele 
Centrului internațional — CEPECA 
de perfecționare a pregătirii cadre
lor din țările în curs de dezvoltare, 
organizate de academia „Ștefan 
Gheorghiu".

La aceste programe, care au avut 
ca obiectiv specializarea în organi
zarea producției și a muncii, orga
nizarea activității de perfecționare a 
personalului, cercetări operaționale 
și marketing, au participat 61 de 
cursant! din 15 țări din Africa, Ame
rica Latină, Asia și Europa.

Programele au constat din prele
geri, dezbateri, lucrări de laborator,
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partid — dar cel mai im
portant minereu, îndelung 
șlefuit de comuniști, este 
conștiința socialistă a oa
menilor, datorită căreia am 
îndeplinit înainte de ter
men cincinalul.

„Pe digul nostru 
am stris Vistorie"

(Urmare din pag. I)

frunte furia apelor. La a- 
dăpostul lor. de data a- 
ceasta, oamenii n-au mai 
fost „paralizați". Ei s-au 
bătut cu vehementă, dar și 
metodic, pentru apărarea 
cetății lor. I-au Înălțat și 
întărit continuu mîndrele 
ziduri de apărare. Și astfel 
a putut fi transmis, de la 
comandamentul județean, 
raportul: LA ILIA NU S-A 
PIERDUT NIMIC DIN BU
NUL POPORULUI : NICI 
UN CETĂȚEAN NU ȘI-A 
PIERDUT AVUTUL.

Acest raport, venit din- 
tr-o cetate relativ mică (în 
care, în 1970, „pagubele 
s-au ridicat la milioane"), 
apare ca un simbol al în
țelepciunii comuniste, al 
valorificării optime a ex
perienței acumulate, al 
luptei dîrze, al încrederii 
în victorie. Notăm lapidar 
cîteva din momentele a- 
cestei aspre lupte, așa cum 
au fost consemnate în do
cumentele comandamentu
lui comunal. Mai întîi, 
forțele care au stat față-n 
fată. De o parte — Mureșul, 
cu o cotă maximă de peste 
șase metri. De cealaltă — 
digul Uiel și oamenii ei, 
împărțiti. ca oștenii, pe 
sectoare de redută, fiecare

unitate de luptă corespun- 
zînd unei organizații de 
bază de partid sau unei 
circumscripții electorale. 
S-au înscris, astfel, in „or
dinea de bătaie", sectorul 
comunistului Petre Su- 
ciu, sectorul secretarului 
U.T.C.. Ioan Iuga, de la 
S.M.A., sectorul medicului 
chirurg Ion Iliescu... Sec
toare cu efective de sute 
de oameni. în trei zile și 
trei nopți, toată suflarea 
comunei, toti cei care au 
fost în stare să tină o u- 
nealtă în mină au realizat 
o lucrare strategică uimi
toare : au ridioat un dig 
nou. lung de 1 km, și au 
suprainălțat vechiul dig, în 
lungime de 9 km. cu peste 
125 de cm ! Dotarea teh
nică : 3 excavatoare. 3
fandrome, 2 buldozere. 40 
de basculante și 20 de „ca- 
rosate", cu care oamenii au 
cărat și încastrat — zi și 
noapte — în zidurile cetății 
peste_ 40 000 de metri cubi 
de pămint și aproape 2 500 
de tone de piatră. Imagi- 
nati-vă un cub cît un deal, 
alcătuit din aceste canti
tăți, și veți avea tabloul 
impresionant al efortului 
micii dar puternicei colec
tivități a Iliei.

Au fost și momente dra-

vizite de studiu șl documentare In 
unități din diferite sectoare de acti
vitate.

Cu prilejul fntîlnirii finale, partl* 
cipanții la aceste programe au ex
primat conducerii de stat, per
sonal președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, profunda lor gratitudine 
pentru posibilitatea ce li s-a oferit 
de a se perfecționa în cadrul cen
trului internațional. Totodată, ei au 
apreciat politica internațională de 
cooperare și solidaritate promovată 
de statul român și au relevat ospita
litatea de care s-au bucurat în 
România.
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matice. De pildă, In noap
tea de 5 spre 6 iulie. A- 
tunci, Mureșul izbutise să 
se infiltreze cu viclenie pe 
la punctul Valea Bătrînei. 
Evacuarea — pregătită mi
nuțios din vreme — a fost 
efectuată rapid. Copii și 
bătrîni, bunuri de valoare, 
totul a fost dus spre locuri 
sigure. Să fi constituit a- 
cesta un moment de neîn
credere In izbîndă 7 „Nici
decum — ne spune Vichen- 
te Bălan, membru în co
mandamentul județean. E 
vorba de prevedere. Totul 
s-a efectuat în cea mai 
perfectă ordine, nu s-a 
pierdut nici măcar un cui. 
Imediat ce a trecut viitura 
— pe făgașe dinainte pre
gătite de noi — oamenii 
s-au întors, unitățile eco
nomice si instituțiile și-au 
reluat ritmul normal"... Ar 
fi de adăugat că în noap
tea aceea oamenii au um
plut nu mai puțin de 16 000 
de saci cu pămint I Că nu
mai acolo, la Valea Bătrî
nei. în numai o oră, au 
fost stivuiți 6 000 de saci I 
Peste 40 de tone — în 60 
de minute ! Este rodul or
ganizării, disciplinei și dîr- 
zeniei cetățenilor Iliei, în 
frunte cu cei aproape 1 500 
de comuniști și uteciști.

Dar la Ilia, ca și în alte 
locuri din țară, bătălia cu 
apele nu s-a încheiat. Căci, 
in furia lui oarbă, valul a 
mușcat adine din dig. 
Acum, acolo lucrează în 
permanentă, zi și noapte, 
cite 1 000 de oameni... Iar 
pe lingă aceasta, trebuie 
apărat și avutul Iliei din 
exteriorul cetății : RECOL
TA. Aici e punctul cel mai 
fierbinte al luptei acestor 
zile : se fac canale de scur
gere ; 18 pompe lucrează 
zi și noapte pentru evacua
rea apei. Sute de oameni
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— țărani, funcționari, elevi, 
medici, cadre didactice, in
gineri — lucrează febril la 
grădina de legume, la pră- 
șitul porumbului și, mai 
ales, la recoltatul manual 
al orzului și griului. Au 
sărit în ajutorul celor din 
Ilia și vecinii din Vorța. 
Zilnic lucrează pentru Ilia 
cîte 150 dintre ei. înarmați 
cu coase și seceri. Căci, 
așa cum ne spunea Pavel 
Tamaș, secretarul organi
zației de bază de partid din 
satul Dumitrești, al Vorței, 
om trecut de 70 de ani : 
„Aici e și pîinea noastră. 
Fiece spic ne privește pe 
toți, indiferent în bătătura 
cui crește"...

...Plecăm din lila către 
asfințitul soarelui. Intr-un 
loc de pe malul apei acum 
domolite, un grup de vreo 
60^-70 de elevi spală sacii 
ce fuseseră umpluti cu pă
mînt. Lucrează repede, 
căci sacii trebuie să fie fo
losiți la grîu... Alături, 
cițiva prichindei de 3—4 
ani se joacă de-a... digul. 
O joacă vitejească : li imi
tă pe cei mari, așa cum în 
alte dăți imită în jocurile 
lor pe feții din povești. 
Au ce imita. Căci ei n-au 
văzut Ilia din '70 acoperită 
de ape. Ilia învinsă. El 
știu numai de Ilia birui
toare, din '75. O imagine 
care nu li se va șterge din 
memorie toată viata. O 
imagine care educă, for
mează și călește caractere. 
„Noi sîntem din Ilia, vor 
spune ei cu sobrietate, 
peste ani. noi sîntem mai 
tari ca Mureșul". Dar, 
deocamdată, jocul lor naiv 
și vitejesc apare ca oma
giul cel mai frumos care 
poate fi adus cetățenilor 
Iliei pentru dirzenia cu 
care s-au bătut. Cu care 
au învins.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Vă exprim profunda noastră recunoștință pentru sprijinul activ și 
solidaritatea de care ați dat dovadă față de lupta justă a poporului nos
tru pentru reunificarea independentă și pașnică a patriei, în legătură cu 
luna de solidaritate cu lupta poporului coreean.

Sint, de asemenea, foarte bucuros că recenta vizită pe care am efec
tuat-o în- țara dumneavoastră a reprezentat un moment de cotitură în 
întărirea și dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre partidele, guvernele și popoarele țărilor noastre.

Foloșindu-mă de acest prilej, vă urez din tot sufletul succese tot 
mai mari în activitatea dumneavoastră închinată înfloririi și dezvoltă
rii țării.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii 

din Coreea,
Președintele Republicii Populare 

Democrate Coreene

Județul Galați a terminat 
însămînțarea culturilor succesive

în telegrama adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
de către Biroul Comitetului județean 
Galati al P.C.R.. se arată că. după 
încheierea recoltării griului, lucrăto
rii din agricultura județului, in frun
te cu comuniștii, au reușit să termi
ne si însămînțarea culturilor duble 
ne întreaga suprafață planificată de 
44 341 ha. realizindu-se, totodată, 
peste aceste prevederi. însămînțarea 
cu porumb pentru boabe și legume 
a încă 5 000 ha.

Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral — se spune în telegramă — 
că în toate unitățile economice ale 
județului se muncește intens în ve
derea obținerii de producții supli
mentare. pentru creșterea apqițtului 
județului la recuperarea pagubelor 
pricinuite economiei naționale de fu
ria apeior. în scopul îndeplinirii 
înainte de termen a cincinalului și 
Înfăptuirii sarcinilor elaborate de 
Congresul al Xl-lea al partidului.

Județele Dolj și Mehedinți 
au încheiat recoltatul griului

ft/ww prietena sărbătorește 
ffliua Renașterii"

Tovarășului EDWARD GIEREK,
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului HENRYK JABLONSKI,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Tovarășului PIOTR JAROSZEWICZ,
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Exprim Excelenței Voastre sentimentele sincerei noastre Solidari
tăți, ca urmare a regretabilelor dezastre ocazionate de natură țării 
dumneavoastră prietene.

General de Divizie
JUAN VELASCO ALVARADO

Președintele Republicii Peruane

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am urmărit cu adîncă mîhnire știrile despre recentele inundații 
din România și exprimăm poporului român prieten compasiunea și sen
timentele noastre sincere.

Sperăm că veți depăși în curînd efectele acestei catastrofe și urăm 
poporului român, sub conducerea dumneavoastră, progres deplin și 
prosperitate.

Colonel MOAMMER EL-GEDDAFI
Președintele Consiliului 

Comandamentului Revoluției 
al Republicii Arabe Libiene

Oamenii muncii din agricultura 
județului- Dolj, mobilizați de comu
niști, sub conducerea și îndrumarea 
nemijlocită a comitetului județean 
de partid, au raportat, într-o tele
gramă adresată Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, to
varășului secretar general NICOLAE 
CEAUȘESCU, că in ziua de 20 iulie 
au încheiat recoltarea culturilor de 
vară de pe cele 164 605 hectare 
aparținînd întreprinderilor agricole 
de stat și cooperativelor agricole. 
Lucrătorii din industria și agricul
tura județului — se arată în tele
gramă — și-au respectat astfel anga
jamentul lor și se află în continuare 
mobilizați plenar în vasta activitate 
de înfăptuire exemplară a hotăriri- 
lor Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., a chemării și prețioa
selor indicații date de dumneavoas
tră cu privire la diminuarea grab
nică a efectelor calamităților provo
cate de inundații. în prezent,- oame
nii muncii din agricultura județului 
Dolj iși intensifică eforturile pentru 
întreținerea culturilor, pentru. însă- 
mînțarea de culturi succesive, reali
zarea integrală a fondului de stat la 
cereale, recoltarea fără pierderi a 
legumelor și fructelor, transportul și 
conservarea acestora în cele mai 
bune Condiții.

în aceste zile de puternică anga
jare, vă asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că vom face totul,

muncind fără preget, pentru a con
tribui cu toată energia și forțele de 
care dispunem la înfăptuirea mari
lor obiective puse de partid în fata 
agriculturii doljene, a lucrătorilor 
săi.

★
Comitetul județean Mehedinți al 

P.C.R. raportează într-o telegramă 
trimisă secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că. la 21 iulie, în acest județ a fost 
încheiat recoltatul griului pe întrea
ga suprafață planificată. Cu aceeași 
hotărîre se acționează. în continuare, 
pentru treieratul griului, care a fost 
recoltat manual, și efectuarea în con
diții agrotehnice superioare a celor
lalte lucrări agricole de sezon.

După ce se anunță acest succes, 
în telegramă se spune : Comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul Me
hedinți asigură conducerea partidu
lui. pe dumneavoastră personal, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu ne vom precupeți 
eforturile pentru a aplica în viață 
prețioasele indicații pe care dum
neavoastră ni le-ați dat cu prilejul 
recentei vizite în județul nostru, ast
fel ca agricultura. întreaga economie 
a județului să-și aducă o contribuție 
tot mai imporțantă la înfăptuirea 
telului suprem al politicii partidului, 
creșterea necontenită a bunăstării în
tregului popor.

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Co

munist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România, al poporului român și 
al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră. Comi
tetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Populare Polone, poporului polonez cele 
mai cordiale felicitări și un călduros salut prietenesc, 
cu prilejul celei de-a 31-a aniversări a Zilei Renaș
terii Poloniei.

Poporul român urmărește cu simpatie și se bucură 
sincer de realizările remarcabile obținute de oamenii 
muncii din Polonia, sub conducerea Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, în construcția socialistă, dez
voltarea economiei, științei, culturii, în ridicarea ni
velului de trai material și cultural al întregului popor.

Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că re
lațiile de prietenie și colaborare frățească statornicite 
între Partidul Comunist Român și Partidul Muncito
resc Unit Polonez, între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Polonă se vor dezvolta con
tinuu, pe baza principiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, în interesul popoarelor 
român și polonez, al unității țărilor socialiste, mișcă
rii comuniste și muncitorești internaționale, cauzei so
cialismului și păcii în lume.

De ziua sărbătorii naționale, vă adresăm dumnea
voastră și poporului polonez prieten noi și mari suc
cese în activitatea dedicată operei de construire a so
cialismului, înfloririi continue a Republicii Populare 
Polone.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

*
Domnule președinte,
La reîntoarcerea noastră în San Marino, după minunatele și inte

resantele zile petrecute în țara dumneavoastră, dorim ca, în numele 
nostru și al membrilor delegației oficiale care ne-a însoțit, să vă re- 
înnoim, dumneavoastră și distinsei dumneavoastră soții, expresia pro
fundei prețuiri și viei mulțumiri pentru ospitalitatea aleasă ce ne-a fost 
rezervată.

V-am fi recunoscători dacă ați binevoi să primiți mulțumirile noas
tre pe care le adresăm și membrilor guvernului și personalităților pre
zente în diferite faze ale vizitei și în mod deosebit tuturor funcționari
lor care au contribuit la organizarea și perfecta desfășurare a progra
mului.

Am fost impresionați de mărturiile de simpatie și cordialitate care 
au caracterizat pretutindeni primirea făcută de poporul dumneavoastră 
delegației sanmarineze ; o primire cu adevărat călduroasă, care a fost 
cu atît mai mult prețuită, cu cît ea a avut loc într-un moment de
osebit de dificil și de îngrijorător pentru națiunea dumneavoastră greu 
lovită de vicisitudinile vremii.

în legătură cu aceasta dorim să vă exprimăm, în numele nostru și 
al poporului sanmarinez, sentimentele de profundă solidaritate, împreună 
cu urarea din toată inima ca urmările calamităților atmosferice care 
s-au abătut asupra țării dumneavoastră să poată fi depășite rapid, fără 
a împiedica mersul spre progres și dezvoltare economică și socială al 
poporului dumneavoastră, demn de toată stima.

Cu aceste sentimente și reafirmînd certitudinea noastră că această 
vizită va contribui la întărirea pe mai departe a trainicelor legături de 
prietenie care unesc țările noastre, vă rugăm să primiți, domnule pre
ședinte, expresia reînnoită a stimei și considerațiunii noastre celei mai 
înalte.

ALBERTO CECCHETI
MICHELE RIGHI

Căpitanii regenți ai Republicii 
San Marino

COPSA MICĂ
J»

0 nouă linie tehnologică repusă în funcțiune
Comitetul orășenesc de partid 

Copșa Mică informează, intr-o tele
gramă adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, că. datorită abnegației și 
dirzeniei colectivului de muncă de la 
întreprinderea ..Carbosin", ajutat de

constructori și specialiști din alte u- 
nități economice, s-a reușit să se re
pună in funcțiune linia de uscare a 
negrului de fum tip Isaf. granu- 
lare umedă.

Cronica silei

Poporul polonez sărbătorește as
tăzi împlinirea a 31 de ani de la 
eliberarea patriei de sub jugul 
fascist — Ziua Renașterii Poloniei. 
La 22 iulie 1944, în orașul Chelm, 
unul din primele centre elibera
te de sub dominația ocupanți- 
lor hitleriști, Comitetul de elibe
rare națională, creat de forțele 
democratice ale țării în frunte cu 
comuniștii, a lansat manifestul 
prin care a fost proclamată instau
rarea puterii populare poloneze.

După eliberarea totală a Poloniei, 
devenit stăpîn pe destinele sale, 
poporul polonez, sub conducerea 
clasei muncitoare și a avangărzii 
sale. Partidul Muncitoresc Unit, 
și-a refăcut patria ruinată de 
război, a înfăptuit profunde trans
formări politice și sociale, dobin- 
dind remarcabile succese în opera 
de edificare socialistă. în anii pu
terii populare au cunoscut o puter
nică dezvoltare forțele de produc
ție. au fost create ramuri noi. mo
derne de mare însemnătate pentru 
progresul economiei naționale, re
giuni întregi aflate odinioară în 
înapoiere și-au înnoit înfățișarea. 
Realizări importante au fost obți
nute în creșterea producției agri
cole. în inflorirea științei și cultu
rii. în ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al poporului.

însuflețit de un puternic elan 
patriotic, poporul polonez este an
gajat, în prezent, cu toate forțele 
în înfăptuirea programului elabo
rat de cel de-al VI-lea Congres al 
partidului cu privire la dezvolta
rea, în continuare, economică și so
cială a Poloniei socialiste.

Animat de profunde sentimente 
de stimă și prietenie față de toate 
popoarele care făuresc noua orîn- 
duire, poporul român urmărește 
cu viu interes intensa activitate 
constructivă desfășurată de poporul 
frate polonez, se bucură din ini
mă de izbînzile sale.

După cum se știe, popoarele 
noastre sînt legate prin relații de 
strînsă prietenie și colaborare cu 
adinei și bogate tradiții in lupta 
pentru libertate. independență 
națională și progres social. în 
anii construcției socialiste, prie
tenia româno-polonă a căpătat un 
conținut superior, considerabil mai 
bogat, potentat de comunitatea de 
orinduire socială, de ideologie și de 
teluri, de dorința reciproc împăr
tășită de a coopera pentru făurirea 
bunăstării și fericirii popoarelor 
noastre. Voința comună de a întări 
și adinei continuu raporturile dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Polonă pe cele

mai diverse planuri — politic, eco
nomic, social și cultural — și-a 
găsit expresie în noul Tratat de 
prietenie, colaborare și asistentă 
mutuală româno-polon, semnat în 
1970. Continuînd prevederile ve
chiului tratat, acest document oferă 
cadrul propice pentru dezvoltarea 
neîntreruptă a colaborării, alianței 
și prieteniei dintre țările și popoa
rele noastre.

în procesul neîntrerupt de extin
dere și aprofundare a conlucrării 
româno-polone, un rol hotărîtor 11 
au raporturile de solidaritate din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Unit Polo
nez, contactele și convorbirile din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Edward Gierek, care, de fiecare 
dată, au marcat contribuții de cea 
mai mare însemnătate la dezvolta
rea și mai amplă a legăturilor din
tre cele două țări și popoare.

împărtășind sentimentele de bu
curie ale oamenilor muncii din 
țara prietenă cu prilejul glorioa
sei aniversări a Renașterii Polo
niei frățești. poporul nostru le 
adresează calde felicitări, le urează 
din inimă noi și mari victorii în 
construcția socialistă, in inflorirea 
patriei lor. spre binele progresului 
și păcii in întreaga lume.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Sînt profund întristat și îndurerat de vestea gravelor inundați) și 
pierderi care au loc în România.

Vă rog să acceptați manifestarea solidarității mele frățești și cele 
mai bune urări pentru dumneavoastră și pentru poporul român.

ALESSANDRO PETRINI
Președintele

Camerei Deputaților Italiei

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

ți
Guvernul și poporul indonezian mi se alătură în a. transmite Exce

lenței Voastre, guvernului dumneavoastră și familiilor care au avut 
de suferit profunda mea simpatie și condoleanțe în legătură cu recen
tele inundații dezastruoase care au provocat pagube considerabile și 
suferințe poporului și țării dumneavoastră.

General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

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

Excelență, sînt profund mîhnit să aflu despre inundațiile devasta
toare care cauzează distrugeri și victime în România. îmi exprim 
speranța că poporul României va suporta această catastrofă cu curaj.

Folosesc acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre asigu
rările considerațiunii mele celei mai înalte.

M. MANSOOR ALI
Prim-ministru al Republicii 

Populare Bangladesh

cinema
• Nu lese fum fără foc : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 5177)
— 17,15; (5178) — 20,15. CAPITOL
— 8,45; 11; 13,15; 15.45; 18,15; 20,45, 
la grădină — 20,15. SCALA — 8.30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21. DINAMO — 
20,15.
• Lanțuri : CASA FILMULUI — 
10;'12; 14; 16; 18; 20. FESTIVAL
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30: 20,45. la 
grădină — 20. LUCEAFĂRUL —

9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, la 
grădină — 20. PATINOARUL „23 
AUGUST" — 20,15.
o înfrlngerea lui L. Wilkison : 
BUCUREȘTI — 8.45; 11: 13,15:
16,15; 18,30: 20.45, la grădină — 
20,15. FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18; 20. STADIONUL STEAUA
— 20,30.
© AI patrulea mire : TIMPURI 
NOI — 9; 11.15: 13.30: 15.45; 18:
20,15.
© Strălucirea soarelui : MODERN
— 9; 11,15; 13,30: 16; 18.15; 20.45. 
la grădină — 20.15. VICTORIA — 
9; 11,15: 13.30: 16: 18.15: 20.30.
a Din copilăria mea : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13.45: 16: 18.15; 20,30

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului a- 
facerilor externe al Republicii Popu
lare Mozambic. Joaquim Chissano, 
pentru felicitările transmise cu oca
zia numirii sale in această funcție.

★
Cu prilejul apropiatei sărbători na

ționale a Republicii Arabe Egipt — 
Ziua Revoluției — Asociația de prie
tenie româno-egipteănă și Institu
tul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea au organizat, 
luni, o manifestare culturală.

.Au participat Gheorghe Manoles- 
cu. adjunct al ministrului industriei 
chimice, membru al Comitetului de 
conducere al Asociației de prietenie 
româno-egiptene. loan Botar. secre
tar general al I.R.R.C.S.. prof. dr. 
Stanciu Stoiati. secretar general al 
Ligii române de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, oameni de artă și cul
tură. studenti egipteni care învață la 
București.

Au fost de față Hassan Aii Dabud, 
ambasadorul Republicii ■ Arabe Egipt 
la București, membri ai ambasadei.

După cuvintul de deschidere rostit 
de Larisa Munteanu. secretar al 
U.G.S.R., vicepreședinte al Asocia
ției de prietenie româno-egipteană, 
Mircea Moarcăș. reda.ctor-șef ad
junct al ziarului ..România liberă", 
a prezentat impresii de călătorie din 
Egipt. Manifestarea s-a încheiat cu 
un program de filme documentare 
egiptene.

★
Luni a sosit în Capitală Munir 

Benjenk. vicepreședinte al Băncii In
ternaționale pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare — B.I.R.D., care face 0 
vizită în țara noastră.

La Sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Ion Ru- 
șin.aru, președintele Băncii pentru a- 
gricultură, industrie alimentară și 
ape, și Mihai Diamandopol, președin
tele Băncii de investiții.

A fost de fată Bhagirathan R. De- 
varajan, reprezentantul P.N.U.D. în 
România.

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
RUMOÂSA COMPORTA

RE A CICLIȘTILOR NOȘTRI LA 
BALCANIADĂ. — Ca și în prima 
probă a campionatelor balcanice din 
insula Rhodos, cind au obținut ti
tlul pe echipe la 100 km contratimp 
(deși în numai trei oameni I), cicliș
tii români s-au impus și în cursa de 
fond a tradiționalei competiții. Des
fășurată pe circuit (20 de ture a cîte 
6,4 km), proba a revenit, in mod 
spectaculos, lui Mircea Ramașcanu, 
ajutat tactic, în finalul cursei, de 
Teodor Vasile. unul dintre principa
lii favoriți și animatori ai între
cerii.

POLOIȘTH AU SUSȚINUT 
DOUĂ MECIURI LA CALL - 
în întrecerile turneului de polo ale 
campionatelor mondiale de natație, 
ce au loc în Columbia, la Caii, e-

chipa noastră a susținut două me
ciuri, în grupa preliminară B : 7—8 
cu echipa Ungariei, deținătoarea ti
tlului ; 14—5 cu Columbia. Dacă în
ving — și au toate șansele — în me
ciul cu Australia, poloiștiî români se 
vor califica în grupele semifinale.

ECHIPELE DE SCRIMĂ. 
PRINTRE FRUNTAȘE LA 
CAMPIONATELE MONDIA
LE. _ Cu o medalie de aur (în pro
ba individuală feminină de floretă) 
și două de bronz (echipa feminină 
de floretă și echipa masculină de sa
bie) la campionatele lumii desfășu
rate la Budapesta, scrima româneas
că a confirmat Încă o dată valoarea 
sa internațională. în clasamentul fi
nal pe medalii a ocupat locul pa
tru — după U.R.S.S.. Franța și R. F. 
Germania, dar înaintea Suediei, Un
gariei. Poloniei, Italiei.

vremea
Vremea a fost frumoasă în cursul zi

lei de simbătă, cînd cerul a fost varia
bil șl numai local s-au semnalat a- 
verse de ploaie și descărcări electrice 
în Banat, Crișana. Maramureș și nor
dul Moldovei. Apoi, treptat, vremea a 
devenit instabilă și s-a răcit ușor în 
cea mai mare parte a țării. Au căzut 
ploi sub formă de averse la început în 
Banat, Crișana, Maramureș. Transilva
nia și cea mai mare parte a Moldovei, 
apoi în nordul Olteniei, vestul și nor
dul Munteniei și nord-vestul Dobrogel. 
în cursul nopții de duminică spre luni 
ploile au încetat. In zonele Pitești și 
Fundata s-a semnalat grindină.

Cantitățile de apă înregistrate au to
talizat pînă la 49 1/mp la Birlad și Ti-

tu, 48 1/mp la Rădăuți, 44 1/mp la Su
ceava, 43 1/mp la Huși, 35 1/mp la Ne
grești, 34 1/mp la Cotnari și Grlvița 
etc.

Temperaturile maxime de ieri au fost 
cuprinse între 22 grade la Sighetul 
Marmației, Ocna Șugatag, Bala Mare, 
Făgăraș șt Sibiu și 34 grade la Călărași, 
iar cele minime între 11 grade la To- 
plița. Apa Neagră și Petroșani și 21 
grade la Sulina.
Timpul probabil pentru 22, 23 și 24 iulie

Vremea va fi în general instabilă, cu 
deosebire în jumătatea de nord a țării 
și zonele de deal și de munte, unde 
cerul va prezenta înnorări mai accen
tuate și vor cădea ploi locale, care vor 
avea și caracter de aversă. însoțite de 
descărcări electrice. în celelalte re
giuni. cerul va fi variabil, iar aversele 
izolate.

Vînt.ul va sufla slab pînă la moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprin

se între 10 grade și 20 grade, iar maxi
mele între 22 grade și 30 grade.

Șantierul complexului minier-ener- 
getic de la Belchatow este citat in 
mod curent alături de portul nordic 
de la Gdansk, combinatul metalur
gic de la Katowice și noul bazin car
bonifer Lublin, printre cele mai mari 
obiective aflate în construcție în Po
lonia. Pînă recent, existenta Belcha- 
towului. care nu apărea nici măcar 
în statisticile orașelor cu peste 10 000 
locuitori, era destul de anoni
mă. în ultima ediție a enciclo
pediei universale poloneze. despre 
Belchatow se amintea doar că ..este 
un oraș, centru raional din voievo
datul Lodz, întemeiat în 1737. avind 
o industrie slab dezvoltată" și că „în 
preajma sa se află mari zăcăminte 
de cărbune energetic". Tocmai aceas
tă bogăție a deschis perspectiva ie
șirii din anonimat a Belchatowului, 
unde, prin transpunerea în viață a 
hotărîrii Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P. și a guvernului polonez, se 
va înălța. în anii viitori, unul din cele 
mai mari complexe energetice din 
tară.

După aprecierile geologilor. In re
giunea respectivă se află zăcăminte 
de cărbune ce depășesc uriașa can
titate de 2 miliarde tone, suficient 
pentru a asigura în următoarele de
cenii funcționarea mai multor termo
centrale. Capacitatea acestora va fi, 
in stadiul final, de 8 000 megawați. 
La sfîrșitul cincinalului viitor, și a- 
nume In 1980, prima termocentrală 
de Ia Belchatow — „Rogowecz" — va 
fi racordată la sistemul energetic al 
țării, urmînd ca in 1983 să intre în 
funcțiune termocentrala „Osyna X“, 
urmată de „Osyna II“. Turboagrega- 
tele ce vor fi instalate, de producție 
poloneză tn baza unei licențe suede
ze, vor avea, fiecare, o capacitate de 
360 megawați. Combinatul minier-e- 
nergetic va constitui cel 'mai mare 
complex de acest tip din Polonia.

Cel ce vizitează astăzi Belchatow- 
ul este impresionat de activitatea ce 
pulsează la fiecare pas. Chiar în cen
trul orașului a fost expusă macheta 
viitoarei mine „Rogowecz", care se 
înfățișează ca un uriaș stadion. Nu
mai că în locul terenului de sport se 
află terenul de exploatare a cărbune
lui. Buldozere puternice netezesc 
fundamentele viitoarelor construcții, 
iar rful care curge in apropierea o- 
rașului urmează, să fie abătut într-o 
nouă matcă, pregătită de constructori.

Apariția noului complex industrial 
implică mari investiții și în domeniul 
construcției viitorului oraș. Astfel, se 
prevede ca în următorii 10 ani aici 
să fie clădite 50 000 de locuințe, nu
meroase școli și spitale. complexe 
comerciale și cultural-recreative. Mi
cul orășel va deveni un puternic cen
tru economic cu aproape 100 000 lo
cuitori.

Belchatow constituie un elocvent 
simbol al ritmului dezvoltării social- 
economice a țării. Alocarea a 50 
miliarde zloți pentru viitorul com
plex minier-energetic a marcat în
ceputul schimbării radicale a des
tinelor acestui oraș. Și viitoarea 
ediție a enciclopediei poloneze va in

sista, fără îndoială, asupra noii isto
rii a Belchatowului, a cărui dez
voltare va înriuri în chip fericit eco
nomia tării.

De altfel, acționîndu-se In spiritul 
programului de dezvoltare șocial-e- 
conomică a țării, adoptat de cel de-al 
VI-lea Congres al partidului, se 
menține la un nivel ridicat ritmul de 
creștere a investițiilor, al căror vo
lum in actualul cincinal este dublu, 
față de cincinalul precedent. Numai 
în acest an ele se ridică la importan
ta sumă de 500 miliarde de zloți, in
dustria continuînd Să fie. ca și în 
anii precedenți. principalul benefi
ciar. Obiectivele în curs de edificare 
vor spori în mod considerabil poten
țialul economic al Poloniei, care in 
anii socialismului a cunoscut o im
presionantă dezvoltare.

CORESPONDENȚA 
DIN VARȘOVIA

Potrivit datelor O.N.U., Polonia sa 
situează azi printre primii 10 produ
cători industriali din lume și ocupă 
locul al 13-lea pe glob, după venitul 
național. O serie de alți indici arată 
sugestiv dinamismul economiei so
cialiste a tării prietene. Dacă în 1947, 
pornindu-se de la ritmul anual al 
creșterii venitului național de 7,5 la 
sută. Polonia se afla la o distanță 
de peste două decenii de țările euro
pene cele mai dezvoltate din punct 
de vedere economic. In 1974 această 
distanță era de numai 9 ani. Astăzi, 
producția industrială a țării este de 
10 ori mai mare decît în 1950. Un 
element de o deosebită importanță ti 
constituie efortul pentru continua 
modernizare a ramurilor industriale, 
devenite tradiționale — cum este 
industria minieră, Polonia dispunînd 
de vaste rezerve de cărbune cocsifi- 
cabil — concomitent cu dezvol
tarea de ramuri noi, In conformitate 
cu posibilitățile tehnico-științifice ac
tuale. Este ilustrativ în acest sens 
că fiecare a doua mașină existentă 
în industria țării a fost instalată în 
cursul ultimilor cinci ani. Totodată, 
In ultimii patru ani. producția indus
triei de precizie a crescut de trei ori 
mai rapid, iar a celei electrotehnice 
de două ori mai rapid decit a in
dustriei în ansamblu.

Un domeniu de mare prestigiu al 
economiei poloneze il constituie con
strucțiile navale. în sfertul de veac 
care a trecut de la lansarea primu
lui cargou, șantierele navale au acu-

★

Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
Comitetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist împreună cu Uniu
nea Asociațiilor Studenților Comu
niști din România. Consiliul Națio
nal al Femeilor. Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii. Consiliul Na
țional al Societății de Cruce Roșie

mulat Ia activul lor producția a 
peste 1 300 de vase cu un deplasa
ment de opt milioane tone. în pre
zent, 7 la sută din totalul exportului 
tării revine construcțiilor navale. 
Polonia — care înainte de război 
avea doar patru ingineri specializați 
în construcțiile navale, iar producția 
acestei ramuri nici nu era semnalată 
în statisticile internaționale — ocupă 
astăzi locul al treilea in lume in con
struirea de pescadoare și al nouălea 
între exportatorii de nave.

„Centrala industriei navale" con
centrează întreaga activitate a aces
tei ramuri, avind in gestiunea sa 6 
mari șantiere. 18 intreprinderi pro
ducătoare de utilaj, mai multe insti
tute de cercetare, un institut de pro
iectări. Și nu este intimplător că se
diul acestei puternice organizații eco
nomice, ce are pe ștatele sale 69 000 
de salariați, se află tocmai in orașul 
Gdansk ; voievodatului Gdansk ii re
vine 70 la sută din producția națio
nală de nave. Directorul general al 
centralei, Stanislaw Skrobot, ne-a 
oferit, in cadrul unei convorbiri, ci- 
teva elemente semnificative asupra 
rezultatelor obținute de industria po
loneză constructoare de nave în ac
tualul cincinal. Investițiile, care s-au 
cifrat la circa 16 miliarde zloți, au 
determinat o creștere cu 75 la sută a 
producției, față de cincinalul prece
dent, precum și o diversificare a ei, 
un accent deosebit fiind pus pe pro
ducerea unor nave moderne, care să 
corespundă atît cerințelor interne, cit 
și celor ale pieței externe.

în încheierea convorbirii, directo
rul general Stanislaw Skrobot a ținut 
să exprime interesul ce se manifestă 
în Polonia față de dezvoltarea eco
nomică a țării noastre : „Sînt deose
bit de impresionat de ritmul dinamic 
de dezvoltare a economiei românești, 
in general, și in special de succesele 
remarcabile obținute de țara dv. in 
sfera construcțiilor navale — a spus 
el. Avind in vedere aceste realizări, 
precum și perspectivele de dezvolta
re, România cotistituie pentru noi un 
partener solid, cu care dorim să ex
tindem cooperarea, soldată deja cu 
bune rezultate. Ținind seama de vii
torul care se deschide in fața con
strucțiilor navale pe plan mondial, 
cooperarea noastră fn producția dife
ritelor tipuri de nave are largi per
spective, cu avantaje substanțiale 
pentru ambele părți".

O concluzie care, de altfel, se poa
te extinde la o multitudine de alte 
domenii, cooperarea româno-polonă 
fiind o realitate vie ce se caracteri
zează, deopotrivă, prin dinamism și 
aria vastă de cuprindere.

Gheorqhe CIOBANU
*

alte instituții centrale și organizații 
de masă și obștești au trimis tele
grame de felicitare instituțiilor și 
organizațiilor similare din Republica 
Populară Polonă cu prilejul celei de-a 
31-a aniversări a Zilei Renașterii 
Poloniei.

(Agerpres)

© Ilustrate cu flori de clmp : LU
MINA — 9-; 11: 13,30; 16; 18; 20.
• Bambi ; DOINA — 9.30; 11.30;
13,30: 15,45; 18: 20.
© Legea preriei : FEROVIAR — 9; 
11,15: 13,30: 16: 18.15: 20,30. AURO-' 
RA — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20, 
la grădină — 20,15. FLAMURA — 
9: 11,15; 13.30: 15.45; 18: 20.15.
© Piedone — comisarul fără armă: 
GRIVIȚA — 9: 11.15: 13.30; 15.45; 
18,15; 20,30. GLORIA — 8,30: 10,45; 
13: 15.13: 17.30: 19,45. MELODIA — 
9: 11,15; 13.30; 16: 18,15; 20.30
GRĂDINA TTTAN - 20.30.
® A fost cîndva hoț — 10: 12.15. 
Singe vienez — 14.30; 16.30. Dru

mul sore oraș — 18.45. Frumoasa 
anilor’’90 — 20.45 : CINEMATECA 
(sala Union).
© Jocul de cărți : VOLGA — 9; 
11,30: 14.30; 17.30; 20.
O, Sperietoarea : TOMIS — 9: 11; 
13: 15; 17: 19. la grădină — 20,30. 
© Primăvara tristă : FLOREASCA 
— 16; 18: 20.
o Aventurile lui Huckleberry 
Finn : BUZEȘTI — 9; 11.15: 13.30: 
16: 18.15.
o Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : VIITORUL — 
15,30: 18: 20.15.
© Pe aripile vîntului : MIORIȚA 
9,30: 15: 19.

© Kit In Alaska : MOȘILOR — 
15,30:18, la grădină — 20,15. LIRA 
— 15.30; 13.
© Ultimul cartuș : POPULAR — 
15.30; 18: 20.15.
© Toamna bobocilor : MUNCA — 
15.30: 18: 20.15. VITAN — 15.30: 18. 
la grădină — 20,15.
© Tată de duminică : COSMOS - 
15.30: 18: 20.15. RAHOVA — 16; 18. 
© Telegrame : FLACĂRA — 15.30: 
18: 20,15
ca Ultimul pistolar din Cross 
Creek : ARTA — 15,30; 17,45: 20. la 
grădină — 20.15. GRĂDINA BU
ZEȘTI - 20.15.
o Marea cursă : DACIA — 9:
12,30: 16; 19

© Comedie fantastică : BUCEGI — 
16: 18.
• Cei mal frumoși ani : GIU- 
LEȘTI — 10; 15,30; 18: 20.15.
o Pavlinka : COTROCENI — 14; 
16; 18; 20.
a Pe aici nu se trece : PACEA — 
15,30; 19.
a Marele circ : UNIREA — 16: 
18, la grădină — 20.15.
o Hyperion ; DRUMUL SĂRII — 
16; 18: 20.
© Un salt spre marea performan
tă : FERENTARI — 15,30: 18: 20.15 
O Lumină la capătul tunelului : 
CRÎNGAȘI — 16: 18.15.
© Șapte mirese pentru șapte frați: 
GRĂDINA BUCEGI - 20.15.

O Teroare pe „Britannic"; GRA
DINA LIRA — 20,15.

teatre
© Teatrul Mic (la Rotonda scri
itorilor din Clșmigiu) : Amintirea 
scriitorilor — spectacol de sunet 
și lumină — 20.

Teatrul „C. I. Nottara" (la Tea
trul de vară Fierăstrău) : Lady X 
— 20.
© Teatrul Giulești (la Arenele ro

mane) : Omul care a văzut moar
tea — 20. (la parcul Teatrului 
Giulești) : Nopți de vară — spec
tacol de sunet și lumină pe ver
suri de Mihai Eminescu — 20.30. 
© Teatrul evreiesc de stat : Nunta 
de argint — 19.30.
« Teatrul satiric-muzicaj „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ; Cer cuvintul 
la... diverse — 19.30: (grădina Boe
ma) ; Un băiat de zahăr... ars —
19.30.
a Teatrul ..Țăndărică" (la Școala 
generală nr. 197 — cartier Drumul 
Taberei) : Sînziana si Pepeleâ —
19.30.

Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Țară boagtă-n frumu
seți — 18 30.
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încheierea vizitei prințului moștenitor al Regatului Hașemit al Iordaniei, Hassan Ibn Talal Etapa a doua a Conferinței Propuneri de negocieri

PRIMIREA DE CĂTRE PREȘEDINTELE general - europene

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, duminică dimi
neața, pe prințul moștenitor al Re
gatului Hașemit al Iordaniei, Hassan 
Ibn Talal.

Cu acest prilej, oaspetele a adresat 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
călduroase mulțumiri pentru posibi
litatea oferită de a vizita România, 
pentru cordialitatea și ospitalitatea 
deosebită de care s-a bucurat. îm
părtășind din impresiile sale, prințul 
moștenitor al Iordaniei a dat o înal
tă apreciere realizărilor remarcabile 
obținute de țara noastră în dezvol
tarea Industriei, agriculturii, științei

șl culturii, și-a exprimat admirația 
pentru hotărîrea și abnegația de care 
dă dovadă poporul român In munca 
sa neobosită consacrată .depășirii 
momentelor grele provocate de inun
dații.

A fost exprimată de ambele părți 
satisfacția pentru măsurile convenite, 
cu prilpjul vizitei oaspetelui, In spi
ritul înțelegerilor realizate In ca
drul convorbirilor dintre președinte
le Nicolae Ceaușescu și regele Hus
sein privind dezvoltarea in multi
ple domenii a colaborării prietenești 
dintre țările și popoarele noastre, a 
conlucrării lor In viata internaționa
lă, pentru sporirea contribuției ce-

lor două state la rezolvarea marilor 
probleme ale lumii contemporane, în 
interesul cauzei păcii, securității ș! 
cooperării internaționale.

în Încheierea întrevederii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a reîn
noit dorința ca, la înapoierea in pa
trie, oaspetele să transmită din par
tea sa un călduros salut regelui 
Hussein, precum și reginei Alia din 
partea tovarășei Elena Ceaușescu. 
împreună cu urări de fericire, bu
năstare și pace poporului iordanian 
prieten.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă cordialitate.

Comunica t

și-a încheiat 9
GENEVA 21 — Corespondentul

nostru transmite : în zorii zilei de 
luni, la Geneva s-au încheiat lucră- 
rilejjcelei de-a doua faze a Conferin
ței pentru securitate și cooperare în 
Europa, la care participă 35 de state.

în cei aproape doi ani de activitate, 
In cadrul acestei faze, cele peste 
douăzeci de organe de lucru ale con
ferinței au elaborat documente care 
prevăd angajamente privind edifica
rea securității și dezvoltarea coope
rării pe toate planurile în Europa. 
Aceste texte au fost asamblate. în
tr-un cadru festiv, în ultima ședință 
a Comitetului de coordonare, sub for
ma unui Act final, care evidențiază 
voința politică a statelor participante 
de a lărgi relațiile dintre ele, pe ca
lea păcii, securității, dreptății și coo
perării pe plan european, precum și 
cu celelalte state ale lumii.

S-a convenit ca acest document să 
fie semnat la nivelul cel mai înalt, 
ca o expresie a hotărîrii tuturor par-

luni lucrările
privind viitorul 

constituțional al Rhodesiei

Invitația tovarășului Emil 
vicepreședinte al Consiliului 

Hassan 
Ior- 

în 
în

La 
Bobu, 
de Stat, Alteța Sa regală 
Ibn Talal, prințul moștenitor .al 
daniei, a făcut o vizită oficială 
Republica Socialistă România, 
perioada 15—20 iulie 1975.

Alteța Sa regală Hassan Ibn 
lai, prințul moștenitor al Iordaniei, 
a fost primit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, căruia i-a trans
mis un mesaj cordial de prietenie 
din partea Majestățif Sale Hussein 
Ibn Talal, regele Regatului Hașemit 
al Iordaniei, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, iar poporului român prie
ten urări de noi succese și progres.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a mulțumit pentru me
saj și a transmis salutul său călduros, 
aceleași urări de succes, de sănătate 
și fericire personală, de pace și 
prosperitate pentru poporul iordanian 
prieten.

Cu acest prilej s-au purtat discu
ții asupra stadiului și perspectivelor 
relațiilor dintre România și Iorda
nia și s-a procedat la un schimb de 
vederi asupra unor probleme inter
naționale actuale. în cursul discu
țiilor au fost subliniate mutațiile 
profunde care au avut loc în lume, 
necesitatea instaurării unei noi or
dini economice și politice internațio
nale, care să așeze relațiile dintre 
state pe baze noi, echitabile, de coo
perare și respect reciproc, în depli
nă conformitate cu principiile uni
versal valabile ale dreptului interna
țional : respectarea suveranității și 
independentei naționale, deplina ega
litate in drepturi a tuturor statelor, 
neamestecul in treburile interne ale 
altor state, integritatea teritorială, 
obligația de a nu se recurge la for
ță sau la amenințarea cu forța în 
relațiile internaționale, avantajul 
reciproc. Subliniindu-se că în lume 
mai există încă focare de tensiune, 
precum și multe probleme nerezol-' 
vate, a fost scos în relief faptul că 
trebuie să fie create condițiile care 
să permită participarea tuturor sta
telor. mari, mijlocii sau mici, la so
luționarea acestor probleme în inte
resul tuturor popoarelor, al păcii și 
înțelegerii internaționale. S-a 
dențiat. de asemenea, 
realizării unui sistem trainic 
securitate și cooperare 
care să garanteze dezvoltarea

' stingherită a țărilor și popoarelor de 
pe continent, contribuind, în același 
timp, la consolidarea păcii si secu
rității în întreaga lume.

Abordîndu-se problema Orientului 
Apropiat, în cursul discuțiilor a fost 
exprimată îngrijorarea față de men
ținerea situației grave din această 
parte a lumii. Cu această ocazie au 
fost reafirmate pozițiile României și 
Iordaniei privind necesitatea reali
zării unei păci juste și durabile în 
Orientul 
retragerea 
teritoriile 
războiului 
drepturilor

Ta-

evi- 
necesitatea 

de 
în Europa.

ne-

Apropiat, care să asigure 
trupelor israeliene din 

arabe ocupate în urma 
din 1967, restabilirea 
naționale legitime ale

poporului palestinean, inclusiv drep
tul său la autodeterminare, precum 
și garantarea integrității teritoriale, 
independenței și suveranității tutu
ror statelor din zonă. în conformita
te cu rezoluțiile adoptate de Adu
narea Generală și Consiliul de Secu
ritate al O.N.U. în acest domeniu.

Alteța Sa regală Hassan Ibn Ta
lal, prinț moștenitor, împreună cu 
persoanele care l-au însoțit, au vi
zitat unele obiective industriale și 
unități agricole_ din București, 
dețele Ilfov, 
oaspeții 
lor față 
mân In construcția economică a tă
rii.

în cursul vizitei în România, oas
peții s-au bucurat pretutindeni de o 
primire călduroasă și ospitalieră, 
mărturie a relațiilor bune existente 
între popoarele român și iordanian.

Cu prilejul vizitei înaltului oaspe
te iordanian au avut loc convorbiri 
cu o delegație română, condusă- de 
tovarășul Emil Bobu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat.

în cadrul convorbirilor s-a expri
mat satisfacția deplină față de evo
luția favorabilă a relațiilor româno- 
iordaniene. scoțîndu-se în evidentă
importanța deosebită a contactelor
directe avute între șefii celor două 
state pentru promovarea unor ra
porturi bilaterale de cooperare re
ciproc avantajoase. în cursul convor
birilor a fost subliniată însemnăta
tea deosebită a Declarației 
comune a Republicii 
România și Regatului 
Iordaniei, semnată la 
16 aprilie 1975, de șefii

. - ju- 
Prahova și Constanța, 

exprimîndu-și aprecierile 
de realizările poporului ro-

solemne 
Socialiste 

Hașemit al 
Amman, la 
celor două 

țări cu ocazia vizitei oficiale de

prietenie efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, document care 
așază relațiile dintre România și 
Iordania pe temelia trainică a prin
cipiilor universal valabile ale drep
tului internațional, constituind. în 
același timp, o importantă contribu
ție la cauza păcii și cooperării pe 
plan mondial.

A fost făcută o trecere în revistă 
a înțelegerilor convenite Intre cele 
două țări, cu care ocazie tovarășul 
Emil Bobu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, și Alteța Sa regală 
prințul Hassan au semnat un pro
gram de lucru referitor la realizarea 
proiectelor și programelor înscrise în 
documentele menționate.

în cursul discuțiilor au fost 
examinate unele probleme majore 
internaționale actuale de interes co
mun, subliniipdu-se cu satisfacție 
similitudinea punctelor de vedere ale 
celor două părți asupra chestiunilor 
abordate.

Alteța Sa regală Hassan Ibn Ta
lal, prinț moștenitor al Regatului 
Hașemit al Iordaniei, a exprimat 
călduroase mulțumiri pentru primi
rea prietenească și atenția deosebită 
de care s-a bucurat personal, pre
cum și oficialitățile care l-au înso
țit în cursul vizitei în România.

Alteța Sa regală Hassan Ibn Ta
lal a invitat pe tovarășul Emil Bobu, 
vicepreședinte 
al Republicii 
precum și pe 
nescu. primul 
lui Republicii 
efectueze vizite oficiale 
Invitațiile au fost acceptate cu plă
cere. data vizitelor urmind a 
bilită ulterior.

„Soiuz-19“ s-a reîntors
cu succes pe Pămint

ticlpanților de a da efect deplin re
zultatelor conferinței. Tocmai lntr-o 
atare perspectivă, și ținînd seama de 
faptul că această conferință reprezin
tă numai un jalon în procesul de 
durată vizînd statornicirea unor re
lații noi în Europa, partea finală a 
documentului prevede ținerea de noi 
reuniuni, la care statele participante 
să continue eforturile inițiate de con
ferință. Astfel, se prevede ca o nouă 
conferință a reprezentanților celor 35 
de state participante să aibă loc în 
1977, precedată de o reuniune pre
gătitoare, prevăzută să se desfășoare 
in același an.

Potrivit principiului rotației, după 
Helsinki și Geneva, s-a luat în con
siderare problema ca reuniunile din 
1977 să se desfășoare într-o altă țară 
participantă. în acest sens, România, 
Împreună cu multe alte țări partici
pante, au sprijinit candidatura Iu
goslaviei, pentru orașul Belgrad.

Prin Încheierea activităților fazei de 
la Geneva a fost parcursă o nouă 
etapă spre momentul hotărîtor, de 
consacrare a acordului și de asumare 
a obligațiilor prevăzute in Actul fi
nal. care va fi marcat de reuniunea 
la nivel înalt, ce urmează să aibă 
loc, între 30 iulie și 1 august 1975, 
în capitala Finlandei.

Declara)iile președintelui 
Congresului Național African

DAR ES SALAAM 21 (Agerpres).
Congresul Național African 

acceptă organizarea de con- 
privind viitorul constituțio- 

Rhodesiei, considerîndu-le 
alternativă pentru evitarea

(A.N.C.) 
vorbiri 
nai al 
singura 
pierderilor de vieți omenești — a de
clarat Abel Muzorewa, președintele 
acestei organizații, într-un interviu 
acordat ziarului tanzanian „Sunday 
News". Este necesar — a spus pre
ședintele A.N.C. — ca autoritățile de 
la Salisbury și premierul Ian Smith 
să accepte ldeea organizării acestor 
convorbiri în vederea instituirii u- 
nui regim al majorității populației din 
Rhodesia și să adopte o hotărire în 
această direcție în următoarele trei 
luni.

Refuzul autorităților de la Salis
bury de a da curs propunerilor for
mulate de Congresul Național Afri
can va determina conducerea A.N.C. 
să treacă, la sfîrșitul perioadei de 
trei luni, la intensificarea luptei ar
mate de eliberare pină la înlătura
rea regimului minoritar de la Salis
bury.

•RENTABILITA
TEA ȘOSELELOR. Por' 
nind de la faptul că a- 
tunci cind intensitatea circula
ției pe un drum obișnuit, cu un 
singur fir (bandă) pe fiecare 
sens, depășește 10 000 de vehi
cule în 24 de ore este necesară 
construirea unui al doilea fir de 
circulație, specialiștii polonezi 
au stabilit și parametrii ren
tabilității unor astfel de dru
muri. Un tronson dublat, lung 
doar de 12 km, permite realiza
rea unor economii de 24 milioa
ne zloți anual (circa 12,3 mili
oane lei), din care circa 60 la 
sută pe seama sporirii vitezei 
și reducerii staționărilor. în a- 
semenea condiții, costul celui 
de-al doilea fir se recuperează 
în mai puțin de cinci ani.

★ ★

al Consiliului de Stat
Socialiste 

tovarășul 
ministru 
Socialiste

România, 
Manea Mă- 

al Guvernu- 
România, să 
în Iordania.

fi sfa

Duminică după-amiază a 
semnarea Programului de 
mâno-iardanian referitor la 
rea proiectelor și obiectivelor înscri
se în înțelegerile existente între Re
publica Socialistă România și Re
gatul Hașemit al Iordaniei.

Documentul a fost semnat din par
tea română de tovarășul Emil Bobu. 
vicepreședinte al Consiliului de Stat.

Ioc 
ro-

avut 
lucru 

realiza-
iar din partea iordaniană de 
Sa regală Hassan Ibn Talal, 
moștenitor al Regatului Hașemit al 
Iordaniei, care, în scurte alocuțiuni, 
au subliniat 
program
strîngerea in continuare a 
de cooperare și prietenie 
România și Iordania.

Alteța 
prințul

însemnătatea acestui 
menit să contribuie la 

relațiilor 
dintre

Plecarea din Capitală
După vizita oficială întreprinsă în 

țara noastră la invitația vicepre
ședintelui Consiliului de Stat, Emil 
Bobu, duminică după-amiază a pă
răsit Capitala Alteța Sa regală Has
san Ibn Talal, prințul moștenitor al 
Regatului Hașemit al Iordaniei. îm
preună cu persoanele oficiale care 
l-au însoțit.

Pe aeroportul Otopeni erau arbo
rate drapelele de stat ale celor două 
țări. O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale României și Iordaniei.

Alteța Sa regală Hassan Ibn Talal 
a fost salutat de Emil Bobu, de 
Constantin Stătescu. secretar prezi
dențial și al Consiliului de Stat. Flo- 
rea Dumitrescu, ministrul finanțelor.

secretarNicolae Ionescu. ministru 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternaționale, general-colonel Ion Co- 
man, prim-adjunct 
apărării naționale și 
Stat Major, Nicolae 
lier al președintelui 
cialiste România, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, alte persoane oficiale.

Erau prezenți Vasile Gîndilă, am
basadorul României la Amman, pre
cum și Hani Khasawneh, ambasado
rul Iordaniei la București.

Au fost, de asemenea, de față șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați la București.

al ministrului 
șef al Marelui 
Doicaru. consi- 
Republicii So-

în încheierea fazei a doua a Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa, „Scînteia" s-a adresat, prin intermediul corespon
dentului sâu la Geneva, C. Vlad, unor șefi de delegații cu rugămintea 
de a răspunde la următoarele întrebări:

1. Cum apreclațl desfășurarea fazei de la Geneva a Con
ferinței pentru securitate șl cooperare în Europa, definitivarea docu
mentelor ce urmează să capete înaltul gir al șefilor de stat și gu
verne ?

2. Actuala conferință constituind un punct de plecare, care este 
opinia dumneavoastră privind imperativul continuității procesului de 
edificare a unul sistem trainic de securitate în Europa ?

3. Cum apreclați contribuția României la succesul lucrărilor con
ferinței ?

Publicăm mal [os răspunsurile primite.

Expresie a voinței 
de democratizare

și toate fazele conferinței — au a- 
vut o înriuripe profund pozitivă a- 
supra desfășurării lucrărilor, oglin-

lui fiecărui popor de a-și determina 
de sine stătător propriul său sistem 
social, ca și relațiile cu alte 
state. Un aspect esențial îl con
stituie consensul asupra unor mă
suri concrete pentru a face efectivă 
abolirea forței în relațiile intereuro- 
pene, cerință fundamentală a stator
nicirii securității.

Țara mea a prezentat o propunere 
concretă asupra asigurării continui
tății eforturilor multilaterale de în
făptuire a securității europene. Rea
lizarea acestui obiectiv a fost, de 
altfel, una din rațiunile principale ale 
prezenței noastre la lucrările confe
rinței. Cred că pe viitor este pe de
plin posibil să organizăm cît mal 
multe reuniuni ale statelor partici
pante, cit și alte reuniuni, la nivelul

MOSCOVA 21 (Agerpres). — Luni, 
la orele 12,51 (ora Bucureștiului), 
nava cosmică sovietică „Soiuz-19“, 
care a participat la experimentul 
spațial sovieto-american „Soiuz— 
Apollo", a aterizat în regiunea sta
bilită, în apropiere de orașul Arkalîk, 
din Kazahstan, Coborîrea lină a na
vei sovietice cu parașuta a fost 
transmisă de postul central de tele
viziune din Moscova. Starea sănătă
ții cosmonauților Alexei Leonov și 
Valeri Kubasov este bună.

După cum relatează agenția 
T.A.S.S., reîntoarcerea cu succes a 
navei spațiale „Soiuz" pe Pămînt re
prezintă o confirmare a justeței so
luțiilor tehnice elaborate în cadrul 
programului de cuplare în spațiu a 
unor nave sovietice și americane.

★
HOUSTON 21 (Agerpres). — După 

separarea reușită a trenului spațial 
„Soiuz-Apollo", programul echipa
jului navei spațiale americane „A- 
pollo" — Thomas Stafford, Vance 
Brand și Donald Slayton — cuprinde 
în continuare a serie de observații 
asupra Terrei și Universului, precum 
și experiențe științifice.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito’1_a primit 
pe Miguel Angel de la Flor Valle, 
ministrul peruan al relațiilor exter
ne. A fost abordată o gamă largă 
de probleme care preocupă comuni
tatea internațională, cu un accent 
deosebit asupra pregătirilor în vede
rea conferinței ministeriale a țărilor 
nealiniate, programată să se desfă
șoare la sfirșițul lunii august la 
Lima.

Interconectarea sisteme
lor energetice ale Bulga
riei și Turciei. In ap™piere de 
Edirne a avut loc ceremonia interco
nectării sistemelor energetice ale 
Bulgariei și Turciei. Au participat 
Todor Jivkov, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Bulgaria, și Su
leyman Demirel, primul ministru al 
Turciei.

Reuniunea Consiliului Re-
VOluțîOi. Consiliul Revoluției din

Necesitatea continuității 

eforturilor conferinței
PORTUGALIA : A. Fortunato de 

Almeida. Conferința europeană are o 
semnificație politică majoră, răs- 
punzînd speranței popoarelor conti
nentului de a se ajunge la o conju
gare a eforturilor în vederea conti
nuării procesului destinderii. în ca
drul lucrărilor, Portugalia a acordat 
o atenție deosebită definirii prin
cipiilor relațiilor dintre state șl 
găsirii modalităților celor mai 
potrivite pentru respectarea lor 
in practică, pentru întărirea secu
rității șl stabilității pe continent șl

Largă majoritate în rîndul statelor 
latino-americane pentru normalizarea

relațiilor CU Cuba

• „PERETELE IDEAL". 
Doi arhitecți de la Institutul de 
tehnologie din Massachusetts 
(S.U.A.) au făcut — după cum 
scrie revista „Der Spiegel" — 
un pas înainte spre crearea „pe
retelui ideal". Acesta permite 
pătrunderea, în încăpere, a lu
minii solare iar atunci cînd a- 
fară este rece împiedică disper- f 
sarea căldurii ; cînd este îndă , 
cald, peretele acționează ca o 
suprafață reflectantă față de lu
mina solară, iar căldura acumu
lată în încăpere este dirijată 
spre exterior. Peretele se com
pune din mai multe straturi 
confecționate dintr-un material 
special, transparente ca 
și despărțite între 
turi țle aer.

sticla, 
ele prin pă-

WASHINGTON 21 (Agerpres). - 
„în prezent, există suficiente voturi 
în cadrul Organizației Statelor Ame
ricane pentru a se ridica embargoul 
instituit împotriva Cubei, iar o re
zoluție in acest sens ar putea fi 
adoptată săptămîna viitoare", a de
clarat secretarul general al O.S.A., 
Alejandro Orfila, într-un interviu 
acordat companiei americane de te
leviziune N.B.C. El a precizat că 
sint întrunite cele 14-voturi necesare 
pentru a se pune capăt măsurilor 
discriminatorii de natură diplomatică 
și economică, instituite cu 11 ani în 
urmă împotriva Cubei și pe care 9 
state latino-americane le-au ignorat 
în ultimii ani. „Aceste măsuri — a 
declarat secretarul general al O.S.A. 
— nu și-au atins scopul de a izola 
Cuba".

Pe de altă parte, vorbitorul a sub
liniat că o altă problemă, care nu 
figurează pe agenda reuniunii O.S.A. 
de la San Jose, și anume renegocie- 
rea tratatului dintre S.U.A. și Pana
ma cu privire la zona canalului, „este 
cea mai importantă problemă cu care 
sint confruntate, astăzi, cele două 
Americi". „Din Mexic pină în Ar
gentina — a spus secretarul general 
al O.S.A. — întreaga Americă Latină 
se va situa ferm de partea statului 
panamez în problema canalului".

Guvernul Perului a cerut, la ac
tuala reuniune a Organizației Sta
telor Americane, abolirea Tratatului 
interamerioan, adoptat cu 28 de ani 
în urmă la Rio de Janeiro, transmite 
agenția Taniug. El este susținut în a- 
ceastă cerere de mai multe țări la- 
tino-americane.

• PESCUIT 
CIME.
mărilor, care erau mai greu de 
capturat, nu vor mai duce 
de-acum înainte aceeași exis
tență fără griji. Specialiști din 
cadrul Institutului olandez de 
cercetări piscicole au pus J Ia 
punct o modalitate de pescuit 
pe bază electrică. Prin imprăș- 
tierea in apă a unor im
pulsuri electrice de micȘ ten
siune, peștii de la mari adîncimi 
sînt determinați să se ridice 
spre... plasele care li așteaptă.

LA ADÎN-
de pe fundul

de presă transmit:
Portugalia s-a reunit luni după- 
amiază la Lisabona, în cadrul unei 
ședințe extraordinare, pentru exami
narea situației politice din țară 
perspectiva formării unui nou 
vern.

in 
gu-

auIn copiiala Ugradei 
continuat, luni, lucrările reuniunii 
miniștrilor de externe ai țărilor Or
ganizației Unității Africane. în ca
drul căreia este pregătită agenda lu
crărilor sesiunii O.U.A. la nivel înalt, 
preconizată să se deschidă, tot la 
Kampala, la 28 iulie. După ședința 
de luni dimineața, purtătorul de 
cuvînt al O.U.A., Peter Onu, a a- 
nuntat că viitorul președinte al Or
ganizației Unității Africane va fi 
președintele Ugandei, mareșalul Idi 
Amin.

Bazde străine din Filipi- 
jjg constituie „un anacronism", a 
declarat luni președintele Ferdinand 
Marcos, apreciind că tratatele exis
tente între Fllipine și Statele Uni
te trebuie revizuite — relatează a- 
genția France Presse.

rile instituționaie ale conferinței — 
pronunțindu-ne pentru asigurarea 
continuității procesului inițiat de 
conferință, problemă care, după pă
rerea noastră, se înscrie ca o com
ponentă esențială a procesului edi
ficării securității pe continent.

„Rolul pozitiv a!

României in cristalizarea

direcțiilor fundamentale 

ale securității"

ZD

Convenea Consiliului ge
nerai al sindicatelor din Ja
ponia (S-O-H.Y.O.), care reunește 
4 450 000 de membri, și-a deschis luni 
lucrările la Tokio. Pe agenda dez
baterilor se află programul de ac
țiune al S.O.H.Y.O. pe anul viitor, 
care stabilește drept sarcini impor
tante lupta împotriva inflației, insti
tuirea unui nou sistem de salariu- 
minim. restabilirea dreptului la gre
vă pentru angajații guvernamentali 
și ai corporațiilor publice, asigurarea 
dreptului la muncă și îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale populației.

Moi convorbiri Iu Pan- 
munjon au avu*; 'oc 'urd' pe 
nie de „Cruce Roșie" intre repre
zentanții R.P.D. Coreene și Coreei de 
sud. Cu acest prilej, reprezentantul 
R.P.D. Coreene a denunțat mane
vrele de tergiversare și obstacolele 
artificiale prin care partea sud-co- 
reeană împiedică reluarea convorbi
rilor de fond în probleme de „Cru
ce Roșie", Intre reprezentanții Nor
dului și Sudului Coreei și a cerut ca 
reprezentanții sud-coreeni să adopte 
o atitudine constructivă.

Ajutor pentru combaterea 
Secetei ASentia Internațională de 
Dezvoltare a acordat Republicii Mali 
2 200 000 dolari pentru combaterea 
secetei. în baza unul acord semnat 
între cele două părți la Bamako.

Consultări. Membrii conduce
rii Partidului Populist Austriac au 
început consultările în vederea de
semnării succesorului președintelui 
partidului, Karl Schlelnzer, care și-a 
pierdut, sîmbătă, viața în urma unui 
accident de automobil.

• POPULAȚIA NEW- 
YORKULUI DESCREȘTE. 
Rezultatele unui recent recen
sământ publicat de Biroul fede
ral de statistică arată că, înce- 

Ne'w- 
an, cu 

1 la șu- 
scădere o 
„inimă a 
Manhat-

pind din 1970, populația 
Yorkului descrește, an de 
ceva mai mult de 
tă. Cea mai mare 
cunoaște așa-numita 
orașului" — cartierul 
tan. Astfel, la 1 iulie 1974 cele 
cinci sectoare care compun ma
rele oraș numărau 7 567 100 de 
locuitori, cu 97 300 mai puțin 
decit la aceeași dată a anului 
precedent. Printre cauzele care 
determină această diminuare a 
populației se numără : șomajul, 
poluarea, criminalitatea, degra
darea 
cativ.

continuă a fondului lo-

FESTIVAL ECOLO-
Un „festival ecologic" 

reunit sute de apărători
GIC.
care a
ai naturii a avut loc, la sfirșițul 
săptăminii trecute, la Vente 
(Franța), Programul manifestă
rii a cuprins și inițierea unor 
dezbateri pe teme ca pericolele 
la care este expusă Marea Me- 
diterană, urbanismul modern și 
poluarea etc. A fost, totodată, 
organizată o expoziție in cadrul 
căreia s-au prezentat un mare 
număr de cărți, reviste, ziare, 
afișe consacrate temelor ecolo
gice. Manifestarea se înscrie în 
cadrul 
Franța

acțiunilor desfășurate în 
de numeroase societăți 
apărarea mediului am-

• CANGURI PREIS
TORICI. într-o mină cu ex
ploatare la suprafață din loca
litatea Morwell, statul Victoria, 
Australia, muncitorii au dat 
peste fosile de canguri preisto
rici. Este vorba de o specie de 
canguri uriași, de circa 3 metri, 
ce străbateau în timpuri ime
moriale continentul.

a raporturilor 
interstatale în Europa

IUGOSLAVIA : D. Nincici. Prin 
rezultatele sale rodnice, conferința 
de la Geneva se va înscrie ca un 
moment important în istoria contem
porană a continentului european și 
în general a vieții internaționale. 
Judecate în ansamblu, în interde
pendența lor, prevederile incluse în 
Actul final dau imaginea unei ope
re constructive, rezultat al unui pro
ces laborios. Și este evident că statele 
participante, popoarele Europei do
resc ca această operă să fie conți-' 
nuată prin extinderea și potențarea 
a tot ce s-a realizat.

Grație eforturilor statelor partici
pante — și aș sublinia rolul țărilor 
mici și mijlocii, între care Iugosla
via și România — documentele con
ferinței dau expresie voinței po
poarelor de a se asigura democra
tizarea reală, efectivă a relațiilor in
terstatale în Europa. Nu este o 
frază de curtoazie cind afirm că 
raporturile de colaborare între de
legația României și cea a Iugosla
viei au fost. încă din faza pregăti
toare. de la Helsinki, excelente. De
sigur că această colaborare strînsă 
se bazează pe larga convergență de 
interese și de vederi dintre țările 
noastre socialiste.

Aș dori să menționez, referin- 
du-mă numai la una din multiple
le contribuții ale României la 
succesul conferinței, faptul că regu
lile de procedură adoptate pe baza 
propunerii României — respectiv, 
desfășurarea tuturor activităților în 
afara alianțelor militare, rotația, 
consensul, participarea tuturor sta
telor la toate formele de activitate

D.

la desfășurarea Conferinței pentru securitate europeană
Șefii delegațiilor de la Geneva răspund Ia ancheta

internațională a „Scînteii“

dindu-se, în final, în conținutul de
mocratic al documentului adoptat.

„Pozițiile românești, 
poziții principiale 

corespunzînd intereselor 
tuturor națiunilor"

Rezul- 
foarte 
Refe- 

de re-

FINLANDA : I. Iloniemi. 
țațele conferinței prezintă o 
mare importanță politică, 
rindu-ne la noile principii
lății între state, trebuie menționat, 
în primul rind, exprimarea clară a 
egalității în drepturi a tuturor sta
telor — mari sau mici — a dreptu-

experților. care vor putea duce mai 
departe dialogul început de confe
rință.

în cadrul acțiunilor conferinței am 
putut identifica multiple probleme 
în care pozițiile României și Finlan
dei au fost identice. Acordăm multă 
prețuire și respect politicii promo
vate de România, importantelor sale 
contribuții jin cadrul conferinței, la 
încheierea icu succes a lucrărilor a- 
cesteia. România a dovedit tă se si
tuează pe poziții principiale, care co
respund intereselor tuturor națiuni
lor europene — și că știe să susțină 
cu tărie aceste poziții. Pentru noi 
este un motiv de deosebită satisfac
ție faptul că am realizat o colaborare 
permanentă cu delegația țării dv. 
încă din perioada convorbirilor pre
gătitoare de Ia Dipoli.

în scopul luării în considerație a ce
rințelor specifice ale țărilor în curs 
de dezvoltare, asigurării continuității 
procesului pozitiv inițiat de confe
rință.

Portugalia și România au avut șan
sa de a fi mereu împreună, în sen
sul cel mai propriu al cuvîntului — 
de la probleme de principiu pină la 
faptul că locurile in sala de ședință 
ale delegațiilor noastre au fo,st ală
turi. Am conlucrat, așadar, mereu, 
într-un mod intens. Portugalia a fost 
printre primele țări care a spriji
nit activ importanta, propunere ro
mânească privind măsurile care să 
facă efectivă nerecurgerea la forță

■ și la amenințarea cu forța în rela
țiile dintre state. Pozițiile noastre 
sint foarte apropiate și în ce pri
vește modul in care concepem urmă-

MALTA : V. J. Gaucl. Conferin
ța general-europeanâ a abordat ma
rile probleme ale unei întregi re
giuni a globului, în cadrul acestui 
proces fiind logic și fireșc să se ia 
in considerație interesele și proble
mele specifice ale fiecăreia din ță
rile aflate in această zonă. în acest 
sens, Malta a militat pentru reflec
tarea în documentul final al confe
rinței a importanței colaborării țări
lor Europei cu țările riverane Me- 
diteranei neparticipante la lucrări. 
Considerăm că trebuie realizat un e- 
chilibru între securitatea europeană 
în general și securitatea în zona Me- 
diteranei, pentru eliminarea 
focarelor de tensiune din 
parte a lumii.

După încheierea lucrărilor 
se impun, in continuare, noi efor
turi pentru consolidarea rezultatelor 
obținute, pentru dezvoltarea pro
cesului pozitiv început de con
ferință. Sîntem convinși că țările 
mici și mijlocii vor putea avea 
continuare un rol important. în1 
drul acestui proces multilateral, 
lărgirea punților unei mai bune 
țelegeri și cooperări între state 
căror poziții 
in realizarea 
toate statele participante.

Oricine a urmărit lucrările con
ferinței nu poate să nu recunoască 
rolul pozitiv'pe care l-a jucat Româ
nia 
lor 
si 
tul
România este una din țările care nu 
manifestat în cel mai înalt grad preo
cupare pentru reducerea tensiunii 
în toate regiunile Europei, inclusiv 
în Mediterana, aducînd o contribu
ție concretă în acest sens în cadrul 
conferinței.

ROMA

Evoluții semnificative 
în cadrul Partidului

democrat-creștin

tuturor 
această

noastre,

în 
ca- 

în 
în- 
ale 

șint încă îndepărtate, 
unei apropieri între

în cristalizarea tuturor direcții- 
fundamentale ale securității 

cooperării, consemnate in Ac- 
final. Aș dori să relev că

ROMA 21 (Agerpres). — Lucrările 
Consiliului Național al Partidului 
Democrat-Creștin, desfășurate la 
Roma, sint caracterizate prin deose
birile pronunțate de opinii între li
derii diferitelor curente și prin nu
meroasele "critici formulate la adre
sa secretarului general al P.D.C., 
Amintore Fanfani, adversar al ori
cărei colaborări cu partidul comunist.

Numeroși observatori politici apre
ciază că este vorba chiar de o criză 
fără precedent a democrației crești
ne. amplificată mai ales de demisiile 
din Consiliul Național. Astfel, după 
ce conducătorii tendințelor de stînga 
din partid, cunoscute sub numele de 
„noile forțe" și „de bază", și-au pre
zentat demisia, aceeași atitudine au 
adoptat-o si Mariano Rumor, minis
trul de externe, lider al tendinței 
„irtițiativa populară", și miniștrii bu
getului și tezaurulyii, Giulio An
dreotti. și. respectiv. Emilio Colombo, 
conducători ai tendinței „angajamen
tul democrat".

în ceea ce privește Partidul Co
munist Italian, premierul Aldo 
Moro, după ce a arătat că a- 
cest partid a ieșit victorios din 
recentele alegeri și și-a văzut 
reconfirmat rolul său de mare forță 
populară, a subliniat necesitatea ca 
raportul între partidele majorității 
guvernamentale și cel comunist să 
fie „constructiv și plin de semnifi
cație și să devină un mod de a men
ține dialogul în interesul națiunii".

• CONSTRUCȚII PE 
MARE. Cea mai puternică 
macara din lume a fost fabri
cată recent in Japonia. Este 
o macara plutitoare, destina
tă construcțiilor amplasate pe 
țărmul nipon, capabilă să ri
dice o greutate de 3 000 tone 
la înălțimea de 106 metri. 
După cum se știe, în Ja
ponia capătă extindere ase
menea construcții. Uzine, cen
trale electrice și chiar așezări 
„ancorate" în zone apropiate de 
țărm sint un lucru din ce în ce 
mai obișnuit in peisajul nipon, 
unde lipsa de terenuri și po
luarea uscatului îndeamnă la 
strămutarea construcțiilor în 
mediul marin.

• S-A RĂSTURNAT O 
BARCĂ aparținind companiei 
ce se ocupă cu cercetările pen
tru recuperarea încărcăturii de 
aur, argint și cupru, in Valoare 
de 100 milioane dolari, de pe 
galionul spaniol „Nuestra Se- 
nora de Atocha", scufundat în 
secolul al XVII-lea în apropie
rea coastelor Floridei. Cei trei 
căutători de comori aflați la 
bord s-au înecat.

® POLIȚIA ITALIANĂ 
a sechestrat duminică circa 
3 000 de statui și vase pictate, 
datînd din antichitate, în va
loare de opt milioane dolari. 
Măsura de mai sus a fost apli
cată ca urmare a constatării că 
posesorii acestor opere de artă 
nu au respectat legea care cere 
cetățenilor să anunțe autorită
țile în cazul descoperirii sau a- 
chiziționării de obiecte de artă 
antice de mare valoare istorică.
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