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C. C. al P. C. R. si Consiliului Suprem al 
ezvoltâiii Economice si Sociale a României

Tn ziua de 22 iulie 1975 s-au încheiat 
lucrările Plenarei comune a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român și 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale a României, desfășurate 
sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al partidului.

Așa cum s-a mai anunțat, la lucrările 
plenarei comune au luat parte, ca invi
tați, membrii Comisiei Centrale de Revizie, 
șefii și adjuncții șefilor de secții ale C.C. 
al P.C.R., miniștri, membri ai conducerilor 
instituțiilor centrale și redactori-șefi ai 
presei centrale care nu sînt membri ai 
C.C. al P.C.R.

în cadrul dezbaterilor din ziua de marți 
au luat cuvîntul tovarășii : loan Foriș, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Satu-Mare al P.C.R., Ion Catrinescu, prim- 
secretar al Comitetului județean Prahova 
al P.C.R., Neculai Agachi, ministrul indus
triei metalurgice, Ștefan Mocuța, prim- 
secretar al Comitetului județean Cluj al 
P.C.R., Emil Drăgănescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, loan 
Avram, ministrul industriei construcțiilor 
de mașini grele, Angelo Miculescu, vice
prim-ministru al guvernului, ministrul agri
culturii și industriei alimentare, Ion Pățan, 
membru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, loan 
Ursu, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință si Tehnologie, Vasile Vîlcu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comitetului ju
dețean Constanța al P.C.R.

în încheierea lucrărilor Plenarei
comune a C.C. al P.C.R. și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Plenara comună a aprobat în unanimi
tate concluziile, aprecierile și sarcinile 
din cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Plenara comună adresează 
comitetelor județene de partid și consilii
lor populare, ministerelor și altor instituții 
centrale, comuniștilor, tuturor oamenilor 
muncii chemarea de a acționa cu fermi
tate, cu toată energia pentru aplicarea 
neîntîrziată în viață a sarcinilor și orien
tărilor cuprinse în expunerea secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului se va da publicității.

Plenara comună a dat o apreciere deo
sebită activității desfășurate de secretarul 
general al partidului pentru aplicarea 
consecventă în viață a politicii interne și 
externe stabilite de Congresul al Xl-lea 
al partidului, pentru dezvoltarea armo
nioasă a tuturor ramurilor economice și, 
pe plan teritorial, a tuturor județelor, pen
tru ridicarea necontenită a nivelului de 
trai material și spiritual al întregului nos
tru popor. Plenara a scos în evidență ro
lul deosebit de însemnat al secretarului 
general în adoptarea energică și opera
tivă a măsurilor de combatere a calami
tăților naturale, pentru lichidarea grab
nică a urmărilor inundațiilor, pentru nor
malizarea întregii vieți economice și so
ciale.

în legătură cu problemele înscrise pe 
ordinea de zi s-au stabilit următoarele :

1. Plenara comună a aprobat proiec
tul Planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii Socialiste 
România pe perioada 1976—1980.

C.C. al P.C.R. și Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale au con
statat cu satisfacție că sarcinile și obiec
tivele preconizate asigură în continuare 
un ritm înalt de creștere economică, pro
gresul armonios al tuturor ramurilor și 
sectoarelor de activitate, accentuarea la
turilor calitative ale dezvoltării, ridicarea 
nivelului de trai al populației, în confor
mitate cu Programul partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre comu
nism, cu hotărîrile Congresului al Xl-lea al 
P.C.R.

C.C. al P.C.R. și Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale au ho-

tărît ca proiectul planului pe perioada 
1976—1980 să fie înaintat spre adoptare 
Marii Adunări Naționale.

2. Plenara comună a aprobat, de ase
menea, proiectele planului național unic 
de dezvoltare economico-socială și buge
tului de stat ale Republicii Socialiste 
România pe anul 1976.

C.C. al P.C.R. și Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale conside
ră că prevederile planului și bugetului pe 
1976 asigură condiții pentru atingerea rit
murilor și proporțiilor prevăzute pentru 
perioada 1976—1980, orientează activi
tatea de înfăptuire a acestora spre valo
rificarea superioară a resurselor și îmbu
nătățirea structurii producției materiale, 
spre utilizarea mai bună a capacităților 
de producție și mai buna gospodărire a 
tuturor resurselor materiale, financiare și 
valutare ale țării, spre realizarea de eco
nomii în folosirea bazei energetice și de 
combustibili, a lemnului, metalului etc.

întreg ansamblul prevederilor pentru 
anul 1976 asigură îmbunătățirea activi
tății de comerț exterior, gospodărirea ju
dicioasă a tuturor mijloacelor materiale 
și bănești, reducerea cheltuielilor de pro
ducție, înlăturarea risipei, întărirea disci
plinei și responsabilității în întreaga eco
nomie.

Plenara comună a hotărît ca proiectele 
planului și bugetului de stat pe anul vii
tor să fie înaintate, spre examinare și le
giferare, Marii Adunări Naționale.

3. Plenara comună a luat cunoștință de 
informarea Comitetului Politic Executiv cu 
privire la inundațiile care au avut loc în 
prima jumătate a lunii iulie și măsurile 
ce se impun a fi luate în continuare pen
tru înlăturarea efectelor acestor calami
tăți și normalizarea întregii activități eco
nomice și sociale.

Plenara a salutat cu satisfacție faptul 
că pe baza hotărîrilor Comitetului Politic 
Executiv, a indicațiilor secretarului gene
ral al partidului, a prevederilor Decretului 
cu privire la instituirea stării de necesi
tate, clasa muncitoare, țărănimea, milita
rii forțelor armate, tineretul, întregul nos
tru popor au acționat energic pentru or
ganizarea apărării împotriva apelor, au 
adoptat măsuri de prevenire și combatere 
a efectelor inundațiilor, de normalizare 
cît mai grabnică a vieții economice și so
ciale.

Plenara a stabilit măsuri privind mobi
lizarea eforturilor întregului popor — în 
industrie, agricultură, construcții, trans
porturi etc. — pentru recuperarea inte
grală, încă în acest an, a pagubelor pro
vocate de inundații, pentru încheierea în 
bune condiții a recoltării și celorlalte lu
crări agricole, pentru realizarea și depă
șirea planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a țării și a angajamen
telor asumate pe anul 1975.

Informarea și măsurile adoptate se vor 
da publicității.

4. Plenara comună a examinat și apro
bat informarea cu privire la activitatea in
ternațională a partidului și statului după 
Congresul al Xl-lea al Partidului Comu
nist Român.

Plenara și-a exprimat satisfacția pentru 
faptul că evenimentele din prima jumă
tate a acestui an au confirmat justețea 
aprecierilor formulate de Congresul al 
Xl-lea cu privire la principalele direcții 
ale evoluției vieții politice internaționale 
— conținutul și sensul mutațiilor ce au 
avut loc la scară mondială demonstrînd 
pe deplin validitatea orientărilor și a li
niilor de acțiune pe planul politicii exter
ne stabilite de Congres.

în spiritul hotărîrilor Congresului al Xl- 
lea al Partidului Comunist Român, în 
această perioadă s-a acționat consecvent 
pentru dezvoltarea raporturilor externe 
ale României cu țările socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare, cu toate statele lu
mii, pe planuri multiple, s-a asigurat con
tribuția efectivă a țării noastre la soluțio
narea problemelor majore ale lumii con
temporane. Un rol deosebit în acest sens 
au avut vizitele președintelui republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în diferite 
țări, convorbirile sale cu șefi de state și 
de guverne, cu diferiți oameni politici.

Pienara a subliniat contribuția deosebi
tă adusă și în această perioadă de către 
țara noastră — alături de alte state — la

finalizarea cu succes a lucrărilor fazei a 
doua a Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, acțiunea sa fermă 
și statornică pentru realizarea de docu
mente clare, precise și angajante, care să 
dea expresie intereselor de pace, secu
ritate, cooperare și progres ale popoare
lor continentului. Plenara a apreciat re
zultatele pozitive înregistrate pe calea 
icreării unui nou sistem de relații în Eu
ropa și a salutat hotărîrea de convocare, 
la Helsinki, la 30 iulie a.c., a celei de-a 
treia faze a conferinței, la nivel înalt.

Plenara își însușește întru totul analiza 
și aprecierile cuprinse în expunerea secre
tarului general al partidului cu privire la 
politica externă a partidului și statului 
nostru, la fenomenele și tendințele din 
viața internațională, apreciind că acestea 
corespund pe deplin orientărilor date de 
Congresul ai Xl-lea al P.C.R.

Plenara a exprimat hotărîrea partidului 
și sfatului nostru de a acționa în conti
nuare cu consecvență pentru dezvoltarea 
relațiilor cu toate țările socialiste, cu toate 
țările lumii, de a-și aduce contribuția la 
democratizarea relațiilor internaționale, 
la promovarea unei noi ordini politice și 
economice, la făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune, în care fiecare na
țiune să-și poată făuri viața în rnod liber 
și independent, fără amestec din afară.

5. Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat pro
punerile privind îmbunătățirea structurii 
organizațiilor de partid de la sate. Noua 
structură asigură unirea eforturilor comu
niștilor, ale celorlalți oameni ai muncii de 
la sate în direcția rezolvării mai operative 
a problemelor pe care le ridică creșterea 
producției agricole, buna gospodărire și 
dezvoltarea economico-socială a localită
ților rurale.

Hotărîrea se va da publicității.
6. Plenara și-a însușit concluziile și 

propunerile formulate în informarea cu 
privire la efectivul, compoziția și struc
tura organizatorică a partidului la 31 de
cembrie 1974. C.C. al P.C.R. apreciază că 
organele și organizațiile de partid, ac- 
ționînd pe baza hotărîrilor Congreselor 
al X-lea și al Xl-lea ale partidului, au des
fășurat o amplă muncă politico-organiza- 
torică pentru întărirea rîndurilor partidu
lui și creșterea rolului său conducător în 
toate sferele muncii sociale.

Plenara a stabilit măsuri pentru apli
carea în viață a hotărîrilor Congresului 
al Xl-lea referitoare Ia creșterea rînduri
lor partidului, care să ducă la întărirea 
în continuare a organizațiilor de partid, 
la exercitarea în mai bune condiții a ro
lului lor de forță politică conducătoare în 
unitățile în care își desfășoară activitatea, 
asigurînd realizarea întocmai și la un 
înalt nivel calitativ a sarcinilor ce le revin.

Informarea și măsurile adoptate se vor 
da publicității.

7. Plenara a examinat informarea cu 
privire la activitatea organelor de partid, 
de stat și a organizațiilor de masă pentru 
înfăptuirea politicii de cadre a partidului.

Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român apreciază că s-au obținut re
zultate bune în aplicarea măsurilor sta
bilite de conducerea partidului privind 
perfecționarea continuă a activității de se
lecționare, pregătire și promovare a ca
drelor. ■

Plenara a stabilit, totodată, măsuri pen
tru asigurarea înfăptuirii neabătute a sar
cinilor stabilite de Congresul al Xl-lea al 
partidului în domeniu! politicii de cadre.

Informarea și măsurile hotăi“îte se vor 
da publicității.

★
Plenara Comitetului Central al Partidu

lui Comunist Român își exprimă convin
gerea că întregul nostru popor, strîns unit 
în jurul partidului, al conducerii sale, al to
varășului Nicolae Ceaușescu, va acționa 
cu hotărîre pentru îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor și obiective
lor izvorîte din hotărîrile plenarei, din 
expunerea secretarului general al parti
dului, că întreaga noastră națiune va ac
ționa cu devotament, energie și avînt 
pentru transpunerea în viață a mărețului 
Program al Partidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism, a hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea ai partidului.

în unități agricole din 20 de județe, recoltatul griului 
s-a încheiat sau este pe terminate. Secerișul e în toi în 
zonele culinare, în centrul și nordul țării, unde se cere 
un plus de efort, pentru a efectua concomitent șl cositul 
finețelor naturale. La secerișul griului este necesară o 
temeinică organizare a muncii, desfășurarea activității pe 
orare precise, într-o ordine și disciplină desăvîrșite. La 
secerișul griului principala atenție să se acorde folosirii 
întregii capacități de lucru a combinelor, deplasării ope
rative a acestor utilaje în cadrul acțiunilor de întrajuto
rare între unități învecinate sau de la șes spre zonele 
colinare. Peste tot acolo unde sînt lanuri căzute sau pe 
pante nemecanizabile să se organizeze mai multe echipe 
de cosași și secerători. întrucît, așa cum rezultă din datele 
centralizate, s-a creat un decalaj nejustificat între re

Este necesară
grăbirea insămînțării 
culturilor succesive
Pe ansamblul cooperativelor agri

cole, planul de însămînțare a porum
bului pentru boabe a fost depășit. 
Față ție planul inițial de 215 000 ha, 
cooperativele agricole au însămînțat 
257 700 ha — cu 20 la sută mai mult. 
Cele mai mari suprafețe suplimen
tare cu porumb pentru boabe au fost 
însămîntate în județele Constanța, 
Galați, Olt, Prahova, Mehedinți. în 
total, 16 județe au realizat și depășit 
planul la acest important indicator 
tehnic. De asemenea, cooperativele 
agricole din 18 județe au realizat sau 
au depășit cu mult planul de însă- 
mîntare a legumelor în cultură suc
cesivă, printre acestea remarcîndu-se 
Vrancea, Brăila, Galați, Satu-Mare. 
Ce se mai poate însămînta. care sînt 
prioritățile de care trebuie să se țină 
seama în această perioadă ? Am so
licitat răspuns ing. Teodor Chețan, 
director-adjunct al direcției produc
ției vegetale din Ministerul Agricul
turii și Iiidustriei Alimentare.

Acum — ni se precizează — fie
care zi cîștigată la semănat contează 
enorm. Intr-o zi, două, trebuie ter
minată însămînțarea porumbului 
pentru boabe în toate unitățile, pre
cum și semănatul și plantatul legu
melor. Cele mai mari suprafețe au 
rămas de însămînțat cu porumb pen
tru siloz și masă verde. Există nume
roase argumente pentru încheierea ne
întârziată a semănatului. Amintim, în 
acest sens, numărul de zile de vege
tație necesare diferitelor culturi pen
tru ajungerea la maturitate: cartofii 
pentru consum imediat au nevoie de 
70—80 zile, castraveții și varza — 90 
zile, porumbul pentru masă verde și 
siloz — cel puțin 80—90 zile. Com- 
parînd aceste cifre cu numărul zile
lor prielnice vegetației rămase în 
fiecare zonă, ținînd seama de perioa
dele probabile de cădere a brumelor, 
de rezistența diferită a culturilor la 
brume și temperaturi mai scăzute, 
specialiștii pot desprinde concluzii 
utile în ceea ce privește semănatul 
culturilor succesive. Și un alt ar
gument în favoarea urgentării rit
mului la semănat : o zi cîștigată 
acum, în vară, la însămînțarea aces
tor culturi echivalează cu aproxi
mativ o săptămînă de vegetație în 
toamnă.

în aceste zile, o lucrare urgentă 
este si întreținerea culturilor succe
sive răsărite, aplicarea udărilor pe 
toate suprafețele amenajate pentru 
irigat. (C. Bordeianu).

coltat și eliberarea terenului, trebuie să se aplice cu rigu
rozitate indicațiile privind utilizarea preselor de balotat 
in două schimburi, folosirea mai deplină a capacității ate
lajelor și remorcilor pentru transportul paielor la margi
nea tarlalelor, acordîndu-se prioritate suprafețelor desti
nate insămînțărli culturilor succesive.

Acționind în spiritul indicațiilor secretarului general al 
partidului, al legilor țării, organizațiile de partid, consi
liile populare, comuniștii de la sate trebuie să se afle 
permanent în fruntea întregii activități din agricultură, 
să constituie exemple vii, demne de urmat de cooperatori 
și mecanizatori, de toți locuitorii satelor pentru a munci 
cît este nevoie la recoltat, la semănat, la celelalte lucrări 
agricole.

Comuniștii în primele rînduri
Comitetul județean de partid 

Neamț a luat măsuri energice pen
tru încheierea grabnică a recoltării - 
griului și furajelor. Organizațiile de 
partid au fost îndrumate să adopte 
un stil de muncă dinamic, concret, 
eficient. Organizațiile de partid din 
cadrul cooperativelor agricole situate 
pe raza consiliului intercooperatist 
Gherăești au inițiat întrajutorarea 
între' unități cu combine și formații 
de lucru conduse de către comu
niști. La cooperativa agricolă din 
Făurei. detașamentul de cooperatori 
.și mecanizatori constituit pentru re
coltarea griului este condus de că
tre secretarul comitetului comunal 
de partid. La Războieni. nu mai pu
țin de 40 de soții ale angajaților din 
comună nu ieșeau la munca cimpu-

lui. Imediat, comitetul de partid e 
organizat în timpul serii discuții pe 
grupuri de case, explicînd femeilor 
că răspunderea pentru plinea po
porului revine tuturor. Efectul : a 
doua zi, majoritatea lor au ieșit la 
recoltatul griului. La Bodești. ( for
mația de cosași care muncește e- 
xemplar la strînsul furajelor este 
condusă nemijlocit de către loan 
Buduroi. secretarul comitetului de 
partid pe cooperativă. Asemenea 
exemple pilduitoare de muncă ale 
organizațiilor de partid, ale comu
niștilor. urmate de oamenii muncii 
din satele județului Neamț, au făcut 
posibil ca viteza de lucru stabilită la 
recoltarea griului și furajelor să fie 
depășită. (Ion Manea).

La recoltare se lucrează intens, 
dar fînețele mai așteaptă cosașii

în județul Bistrița-Năsăud. pen
tru a asigura mobilizarea gene
rală a tuturor locuitorilor satelor la 
muncile din cîmp. sub îndrumarea 
comitetelor comunale de partid, în 
toate cooperativele agricole au fost 
constituite detașamente complexe de 
cooperatori, mecanizatori, elevi care 
recoltează griul și fînețele naturale. 
Zilnic, la aceste lucrări participă zeci 
de mii de oameni. în comuna Sînte- 
reag. unde organizația de partid a 
acționat energic în spiritul indica
țiilor cuprinse în Hotărîrea Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., practic toată suflarea sa
telor e în cîmp. Comitetul comunal 
de partid a constituit 4 detașamente 
de recoltare a cerealelor păioase și 
jurajelor. Pe finețe lucrează pes
te 300 cosași. Alături de ei, echi
pe formate din femei și elevi în
torc finul în brazde și după uscare 
îl string în căpițe. La transportul fu
rajelor se lucrează cu 50 de atelaje 
și un camion. Pentru a nu se pierde 
mult timp cu transportul. In apropie
rea parcelelor s-a amenajat un 
punct de însilozare a nutrețurilor.

Datorită muncii a mii de cosași, 
folosirii mijloacelor mecanice pe te
renurile mecanizabi.le. unitățile agri
cole de stat și cooperativele agrico
le din județ au cosit 15 000 ha fi
nețe. La transportul și depozita
rea furajelor, viteza zilnică pla
nificată este depășită. Pină în 
prezent s-au insilozat 59 000 tone

furaje. Acționind în spiritul Legii or
ganizării producției și a muncii în 
agricultură, organizațiile de partid și 
consiliile populare din Bistrița, Heri- 
na s.a. au luat măsuri pentru a re
dresa situația nesatisfăcătoare ce se 
ivise, la un moment dat. la strînsul 
furajelor. Aceasta a permis coope-; 
rativei agricole din Bistrița să însi- 
lozeze întreaga cantitate planificată 
de 1 460 tone furaje, iar lucrările con.4 
tinuă. La cooperativele din Herinai 
care cu cîteva zile în urmă aveau în- 
silozate doar 40 tone furaje, în urma 
măsurilor operative luate pe plan 
local, s-a ajuns la 2 000 tone nutre
țuri însilozate.

Este necesar insă să fie intensifi
cat ritmul recoltării într-o serie de 
localități care dispun de sute de ha 
de finețe naturale, dar nu au cosit 
decît suprafețe mici. în comuna Du
mitra sînt puțini cosași pe cele 782 
ha finețe• «stHPeîfc—C-jshi.'< uliăr 
87 ha. La Nepos, din 846 ha ș co
site doar 100 ha. Comitet) ^'comu
nale de partid din aceste localități 
s-au mulțumit să înjghebeze lungi 
liste de oameni pentru detașamen
tele de recoltare a furajelor, fără să 
asigure și participarea activă a a- 
cestora la lucrările în cîmp. Este, 
necesară intervenția operativă a or
ganelor de partid și de stat județene 
pentru grăbirea stringerii furajelor 
In toate unitățile rămase în urmă. 
(Ion Angliei).

Zi și noapte — la C.A.P. Ștefan cel Mare (județul Argeș) — se efectuează arături pe terenurile destinate 
însămînțărilor Foto . s. Cristian

Rezultate bune in întrecere
Colectivele de munca din industria ușoară 

au realizat sarcinile cincinalului
într-o telegramă adresată ■ tova

rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, de către Ministerul 
Industriei Ușoare. se raportează 
realizarea prevederilor' planului cin
cinal la valoarea producției globale 
de către colectivele de lucrători din 
cadrul acestui minister. Telegrama 
subliniază, în același timp, că între
prinderile afectate de. inundații au 
fost repuse în funcțiune, creîndu-se 
condiții de recuperare a pierderilor 
de producție înregistrate. în felul a- 
cesta, pină la sfîrșitul acestui an. co
lectivele de lucrători din întreprin
derile industriei ușoare vor realiza 
peste prevederile planului cincinal o 
importantă producție suplimentară. 
Totodată, prevederile planului cinci
nal la export vor fi realizate pină 
la sfîrșitul lunii august a.c. La sfir- 
șitul anului 1974, lucrătorii din in-

dustria ușoară au atins nivelul pro
ductivității muncii prevăzut în pla
nul cincinal pentru anul 1975, iar la 
cheltuieli se realizează în anul 1975 
față de 1970 o reducere de peste 102 
lei Ia fiecare 1 000 lei producție- 
marfă.

Industria ușoară a înregistrat în 
ultimii doi ani un ritm mediu anual 
de creștere a producției de 15,4 la 
sută.

în numele celor peste 520 000 lu
crători din industria ușoară, se a- 
rată în telegramă, ținem să vă 
asigurăm că sîntem hotărîți și 
vom face totul pentru traducerea in 
practică a sarcinilor ce ne revin din 
istoricele documente ale Congresului 
al Xl-lea al partidului, din planul 
pe perioada 1976—1980 și, respectiv, 
din planul pe anul 1976, care pre
văd pentru industria ușoară o nouă 
etapă de dezvoltare, într-un ritm și 
mai susținut.

Și-au majorat
• Chimiștii Combinatului Ișalnița 

au realizat suplimentar în acest an, 
între altele, o cantitate de îngrășă
minte azotoase ce poate servi la fer
tilizarea a peste 120 000 hectare de 
terenuri agricole. Colectivul unității 
a hotărît ca, prin utilizarea cu in
dici superiori a instalațiilor, să pro-

angajamentele
ducă, peste angajamentul anual, 
20 000 tone uree. 2 000 tone nitrocal- 
car. 500 tone acid acetic, importante 

, cantități de alte substanțe chimice.
Valoric, angajamentul la principalii 
indicatori a foȘt sporit cu 45 mili
oane lei la producția globală și cu 
30 milioane lei la producția marfă.

Cărbune 
peste prevederi
Minerii de la Exploatarea Lu- 

poaia, din bazinul carbonifer Vale) 
Motrului, au ridicat la 80 000 ton 
cantitatea ds lignit extrasă pes' 
plan de la începutul anului. Dintre 
acestea, zece mii tone au fost scoase 
la suprafață de la începutul lunii 
iulie, succesul constituind un răspuns 
concret pe care colectivul de aici il 
dă chemării partidului de a-și 6pori 
contribuția la recuperarea pierderi
lor cauzate economiei naționale de 
recentele inundații.

La rîndul său, colectivul Exploată
rii miniere Vulcan, din bazinul Văii 
Jiului, și-a Intensificat eforturile 
pentru îndeplinirea șl depășirea an
gajamentului majorat recent de a ex
trage, peste prevederile de pian, cu 
10 000 tone cărbune mai mult decit 
se stabilise inițial. Printr-o organi
zare judicioasă a activității produc
tive în abataje și sporirea randa
mentului pe post, minerii de la Vul
can au extras In luna iulie în me
die, zilnic, cite 540 tone de cărbune 
peste prevederile de plan. Cantita
tea de cărbune cocsificabil și ener
getic realizată și livrată în plus, de 
la Începutul anului, de către colec
tivul minei a ajuns la 30 000 tone, j
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Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 

Președintele Uniunii Comuniștilor din IugoslaviaFAPTUL BELGRAD

NICOLAE CEAUSESCU

Cu prilejul celei de-a 31-a aniversăriApele trec,

★

(Agerpres)

AU SOSIT IERI ÎN CAPITALĂ
Ministrul comerțului din Peru

Ia 8 luni

SITUAȚIA PE DUNĂRE

Miracolul
Techirghiol

Capitală secretarul 
Ligii Arabe, Sayed

Cu același prilej, ambasadorul R. P. 
Polone a rostit o cuvintare la postu
rile noastre de radio și televiziune.

Stoian, r ‘ 
române de prietenie cu

Aventură

DIVERS
oamenii
rămîn

Cînd copiii mergeau sau ve
neau de la școală, cînd gospo
dinele mergeau sau veneau de 
la cumpărături, cînd oamenii 
mergeau sau veneau de Ia mun
că, îl întilneau pe stradă, își 
dădeau binețe. Cînd apele au 
dat buzna asupra Urzicenilor, 
iar pe unele străzi puhoaiele 
atingeau mai mult de doi me
tri, mulți bătrîni, femei și co
pii și-au căutat refugiu pe aco
perișurile caselor. în ajutorul 
lor a sărit el, sectoristul — 
plutonierul Marian Sima, cu sin
gura barcă existentă la ora a- 
ceea în Urziceni (ulterior au 
fost aduse în grabă 12 bărci de 
pe lacul Cișmigiu din 
rești !). Acum, după ce 
au trecut,

Bucu- 
apele 

plutonierul • Sima 
pune umărul la refacerea orașu
lui, a sectorului de care răspun
de și în care oamenii îl 
nosc, îi surîd, îi dau binețe.

Lăsat nesupravegheat, pe 
pat de lingă fereastra aparta
mentului intr-unui din blocurile 
de pe strada Eliberării din Satu- 
Mare, micuțul Cristinel, in vir- 
stă de numai 8 luni, s-a agăfat 
cu minutele de pervaz, iar de 
aici a căzut in gol pe pămin- 
tul tare ca piatra, de la a- 
proape 10 metri înălțime. Aflat 
in apropiere, un cetățean l-a 
dus imediat la policlinică, iar 
de acolo, cu „Salvarea", la 
secția de reanimare a spita
lului. In urma unor con
troale minuțioase, medicii au 
constatat — spre uimirea lor, a 
părinților si a tuturor martori
lor la intimplare — că micu
țul cascador s-a ales, de pe 
urma căzăturii, doar cu o mică 
vinătaie la un ochi.

Cu ani în urmă, un grup de 
cercetători, balneologi și ingi
neri au dat publicității niște ci- 
fr’e despre, lacul ; Țșch’irghipl, 
cliLe —Ja/trohtfmlce : la'
vremea ceea. Lacul : conți- *
nea, du, > calculele lor. un '■ 
miliard șase sute de mi
lioane kilograme nămol, aproa
pe 40 miliarde litri de apă, 
227 362 vagoane clorură de so
diu. 33 476 vagoane de sulfat de 
magneziu, 559 vagoane bromuri, 
1 015 vagoane sulf, 368 vagoane 
fier etc. O evaluare recentă a- 
testă că rezervele lacului sint în 
creștere și suficiente pentru încă 
o jumătate de mileniu de acum 
înainte. Practic, însă, ele sint 
inepuizabile, pentru că flora și 
fauna lacului „fabrică" în con
tinuare noi cantități de săruri 
minerale care contribuie la le
cuirea numeroaselor afecțiuni. 
Cu alte cuvinte, mai curînd 
dispărea actualele afecțiuni 
care le vindecă lacul, decit 
rurile și nămolul lui.

vor 
pe 

să-

Comitetului Central al Partidului Comunist Român SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

Călătorie
cu peripeții

Pensionarul Z. I. călătorea cu 
soția in rapidul 25 de la Bucu
rești la Arad, unde locuiesc. 
Cum era o căldură de nede- 
scris, Z.L s-a dus să ia o bere 
de la vagonul restaurant. La 
Teiuș, garnitura trenului rapid 
s-a despărțit in două : o parte 
și-a continuat drumul spre 
Arad (cu sofia lui Z.I.), iar cea

 

laltă parte, iscare se afla va
gonul resttfuranCși __ , — „>>>■*-
Satu-Mgfe. Este lesne de înehi- 
Ptitt Cit de îngrijorată a fost 
sofia lui Z.I.; cînd s-a văzut 
ajunsă acasă, la Arad, fără 
soț. Șeful gării din Arad i-a te
lefonat celui din gara Satu- 
Mare, unde ajunsese vagonul 
restaurant al cărui responsabil 
își amintea de bătrinelul acela 
simpatic care băuse „o bere, 
taică, una singură și bună, să 

■ care.
De 
alt 

; îl

=^spre.

nu-mi supăr baba" și i 
coborise la... Cluj-Napoca. 
la Cluj-Napoca a luat un 
tren spre Arad, unde soția 
dăduse dispărut.

Pescuiți ca 
din... baltă

Nu de mult, cetățeanul Miti
că Pamfilie din Vaslui’a fost 
avertizat de miliție pentru că 
își transformase apartamentul 
de pe str. N. Bălcescu într-o 
minifermă avicolă. Mai pre
cis, M. P. imprpvizase un in
cubator electric cu o capacitate 
de 2 500 de pui. Văzînd că afa
cerea cu pui și cotcodăcit l-a 
eșuat, M.P. s-a „profilat" pe 
mistreți. într-o noapte, împreu
nă cu un alt „eșuat" în afaceri 
(cine se aseamănă se adună) 
au pornit-o spre fondul de vî- 
nătoare Solești. Au împușcat un 
mistreț, I-au suit în motocicleta 
cu ataș, după care au demarat 
pe un drum ocolit, spre a nu 
da ochii cu miliția. N-au ajuns 
însă prea departe, pentru că au 
nimerit într-o baltă. împotmo
liți rău de tot, au fost pescuiți. 
Căzuseră din lac... in puț.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil"

Am aflat cu adincă tristete știrea privind gravul accident de cale ferată 
din gara Zemun, soldat cu pierderi irecuperabile de vieți omenești și daune 
materiale.

în numele poporului român și al meu personal, vă adresez dumneavoas
tră cele mai sincere condoleanțe, iar familiilor îndoliate, expresia profundei 
noastre compasiuni.

Dragi tovarăși.
Violente inundații au afectat încă o dată o mare parte a țării dumnea

voastră. Consecințele grave ale acestei catastrofe ne emoționează profund.
în aceste momente de încercare, ținem să vă exprimăm sentimentele 

cele mai călduroase de simpatie și de solidaritate ale comuniștilor, oame
nilor muncii francezi și vă rugăm să le transmiteți poporului dumneavoas
tră care face față cu curaj adversității.

Cunoaștem că populația sinistrată a țării dumneavoastră găsește un aju
tor constant și un puternic sprijin moral in puterea socialistă românească 
care prin toate mijloacele acționează pentru ușurarea suferințelor și resta
bilirea cît mai grabnică a condițiilor normale de viată.

în ce ne privește, invităm pe oamenii muncii, pe democrații tării noastre 
să manifeste solidaritatea lor fată de poporul român greu încercat de această 
catastrofă naturală.

Reînnoindu-vă sentimentul nostru de emoție și prietenie, vă adresăm, 
dragi tovarăși, salutările noastre cele mai frățești.

SECRETARIATUL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST FRANCEZ

A REPUBLICII ARABE EGIPT

Excelenței Sale
Domnului MOHAMMED ANWAR EE SADAT

Președintele Republicii Arabe Egipt

Cu prilejul celei de-a 31-a aniver
sări a „Zilei Renașterii Poloniei", am
basadorul acestei țări la București, . 
Wladislaw Wojtasik, a oferit, marți 
seara, o recepție.

Au participat tovarășii Ștefan Voi- 
tec, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Janos 
Fazekas, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice
prim-ministru al guvernului. Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Marinescu, 
viceprim-ministru al guvernului. Vir
gil Teodorescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale. Corneliu 
Mănescu și Tamara Dobrin, vicepre
ședinți ai Consiliului Național al

Frontului Unității Socialiste, Constan
tin Oancea, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe. • reprezentanți ai 
conducerii unor ministere, conducă
tori ai unor instituții centrale și or
ganizații obștești, oameni de știință, 
artă și cultură, generali și ofițeri su
periori.

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

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

gravelor inundații care au avut loc în țara dumneavoastră cau- 
și importante pagube materiale, am onoarea să vă rog a binevoi 
și să transmiteți familiilor încercate expresia condoleanțelor

La invitația Ministerului Comerțu
lui Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, marți după-amiază a 
sosit în Capitală ministrul comerțu
lui din Peru, Luis Arias Grazziani.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost întîmpinat de Ion

Pățan, viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
și de alte persoane oficiale.

A fost prezent Enrique E. Laroza, 
ambasadorul Republicii Peru la 
București.

Secretarul general adjunct al Ligii Arabe
Marți a sosit în 

general adjunct al ______ __
Nofal, care va face o vizită în țara 
noastră.

La sosire, oaspetele a fost salutat 
de Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Stanciu 

secretar general al Ligii 
__i popoarele

din Asia și Africa, de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți șefii misiunilor 
diplomatice din țările arabe acredi
tați la București, precum și repre
zentantul permanent în țara noastră 
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei.

® Viitura a trecut de Oltenița @ Do la Călărași 
la Galați- veghe deosebită

CĂLĂRAȘI. De-a lungul digurilor 
care înconjoară marea Insulă a Ia- 
lomiței, veghea continuă. Apele Bor- 
cei. in ultimele zile in ușoară creș
tere, au depășit limitele obișnuite, 
inundind pe alocuri suprafețele din 
marginea șoselei. Fără răgaz, mii de 
militari, împreună cu muncitorii de 
la I>A.S;-uri, lucrează,Ja .Supfaînălțas ioi ____  ... ____ v. ________ ___
rea coronamentelor de la-digurile de, foraj" riTâriij, cît și re'âliîărîle''abțnîu»'n
- -X---- NTț <-._zx,, + CA Iriv.. țL ra LUI  4— U.-X. L fc '

lectivul întreprinderii’ „'Laminorul de 
tablă": 630 tone laminate finite pline, 
150 tone tablă zincată și alte pro
duse în valoare totală de circa 4,6 
milioane lei.

Apele Prutului se mențin în zona 
Galați peste cota de 
oricum, sînt luate din 
măsurile pentru a se 
succes oricărei situații.

' apărare. „Ni s-au ’încredințat 70 .kp-, . 
de apărat. Știrile care ne parvin din 
toate punctele — ne-a spus lt. col. 
Dumitru Olariu — arată că in tot 
sectorul nostru (I.A.S. Pietroiu și 
I.A.S. Borcea, cu peste 28 000 hec
tare) domnește calmul. Pentru even
tuale intervenții dispunem de un 
cu fascine și echipaj, de 10 000 
saci cu pămint, de numeroase 
laje terasiere".

Concomitent, continuă in ritm 
tens recoltarea furajelor și însămîn- 
tatul culturilor succesive. La ferma 
nr. 5 a I.A.S. Pietroiu, bunăoară, 
s-au însilozat peste plan pînă acum 
1 670 tone de furaje. Acțiunea con
tinuă. (L. Ciubotarii).

gătite pentru a interveni în orice si
tuație neprevăzută. Colectivele uni
tăților economice acționează energic 
pentru realizarea unor producții su
plimentare. Sînt de remarcat, în a- 
cest sens, atit strădaniile construc
torilor navali pentru devansarea ter
menelor de execuție Ia toate navele 
aflate 'îh:i lucru și la tRă’tfoffiha -'"de'm 
te peste'plan în aceastăiilunâ. dei’co- e 
1 /x ,-X I* t.V 4 1" ’ * /-X X fî"*T .*A * vs zx**Vx 1 hj t"*

bac 
de 

uti-
in-

atenție. Dar, 
vreme toate 

face fată cu 
(Dan Plăeșu).

Prognoza hidrologică

în urma 
zind victime 
să acceptați 
mele cele mai emoționate.

Cu foarte înaltă considerație.
EL HADJ AHMADOU AHIDJO

Președintele
Republicii Unite Camerun

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

Am aflat cu mare emoție știrea despre inundațiile catastrofale care au 
afectat unele regiuni ale tării dv., cauzînd victime și importante distrugeri.

în aceste împrejurări dureroase, vă rog să primiți, în numele meu per
sonal și in numele Guvernului Maiestății Sale Regele Hassan al II-Iea, sin
cerele noastre condoleanțe, precum și expresia simpatiei noastre active.

AHMED OSSMAN
Prim-ministru

al Guvernului Regatului Marocului

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

Am aflat cu mare tristete vestea catastrofei naturale care s-a abătut asu
pra unor regiuni ale României, pro voci nd importante distrugeri.

Vă rog să primiți în aceste împrejurări grele expresia viei mele simpatii. 
HEDI NOUIRA 

Prim-ministru 
al Republicii Tunisiene

Ministrul afacerilor externe, Geor
ge Macovescu, a primit din partea 
ministrului irakian al afacerilor ex
terne. Saadoun Hammadi, o telegra
mă de mulțumire pentru felicitările 
adresate cu ocazia aniversării pro
clamării Republicii Irak și a zilelor 
revoluției naționale.

★

George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socialis
te România, a transmis ministrului 
afacerilor externe al Republicii Ara- 
be '.E_gip.ț, i/spișil Fahmi, o telegramă 
de felicitare cu ocazia Zilei naționale 

' a a6^FeV;țătl.'
■ ■') '

Marți, la Cimpulung Muscel a avut 
loc festivitatea de înfrățire a acestui 
oraș cu orașul Dison din Belgia. în 
cadrul festivității au rostit alocuțiuni 
Ion Ploscaru, primarul orașului 
Cimpulung Muscel, și Fernand Roge- 
man, primarul orașului Dison. Au fost 
prezenți Jacques Graeffe, ambasado
rul Belgiei la București, Marie-Jean 
Bourguignon, secretarul filialei din 
Liege a Asociației de prietenie 
Belgia—România, precum și un grup 
de turiști belgieni aflați în vizită în 
țara noastră. Cu același prilej, în sala 
Arta din Cimpulung 
deschisă o expoziție 
pi<țțțiră1(;și;ifotografii din orașul în
frățit. " ■ •

în Editura politică au apărut-.
STANA BUZATU —Fron

tul Unității Socialiste, ex
presie a unității întregului 
popor.

SANDA GHIMPU —„Pro

Muscel a fost 
cu lucrări de

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Arabe Egipt îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele Consiliului de Stat, al guvernului și al poporului român, precum și al meu personal, călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, prosperitate și progres poporului egiptean prieten.îmi amintesc cu deosebită plăcere de întîlnirile și convorbirile noastre, care reprezintă o manifestare elocventă a sentimentelor de prietenie și stimă reciprocă ale popoarelor noastre, o expresie vie a dorinței lor de a dezvolta pe multiple planuri colaborarea bilaterală, de a conlucra pentru promovarea idealurilor de pace și înțelegere între popoare, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale.îmi exprim din nou convingerea că relațiile de strînsă colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt, dintre popoarele român și egiptean se vor dezvolta continuu, spre binele lor reciproc, în interesul cauzei păcii și securității în lume, al înțelegerii și colaborării internaționale.

A

jure". Să cunoaștem legea.
ANA GLUVACOV — A- 

firmarea femeii în viafa 
societății. Dimensiuni și 
semnificații în România.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Hamrawein

Hamraweinul, pînă nu de mult 
un nume puțin cunoscut pe harta 
economică a R. A. Egipt — care 
astăzi sărbătorește 23 de ani de la 
înlăturarea monarhiei — se impune, 
în prezent, ca o întruchipare de sea
mă a eforturilor desfășurate de 
poporul egiptean pentru valorifi
carea resurselor naturale ale tă
rii, pentru progresul și prosperi
tatea ei. Aici, pe țărmul Mării Ro
șii, în mijlocul unei regiuni aride 
și fierbinți, specialiști români și 
egipteni lucrează, cot Ia cot, la 
construirea unui mare complex de 
preparare a fosfaților, complex a 
cărui înfățișare a căpătat de acum 
contururi precise. Noul obiectiv in
dustrial, cu o producție, în final, de 
600 000 tone concentrate de fosfați, 
a fost dat parțial în funcțiune la 
începutul lunii mai, cînd a furnizat 
primele cantități de „concentrat de 
Hamrawein". Complexul este che
mat, așa cum arăta ziarul „Al 
Gumhouria" într-un articol publicat 
cu acel prilej, să acopere nevoile 
interne de fosfați ale țării și să 
realizeze, totodată, importante 
venituri din export. în acest scop, 
pe malul Mării Roșii a fost creat un 
nou port, ale cărui instalații de în
cărcare au fost testate recent : tot
odată, continuă, cu eforturi sporite, 
lucrările Ia diversele sectoare ale 
complexului, a cărui construcție se 
va încheia la sfîrșitul anului 1976.

Complexul Hamrawein, în curs 
de realizare, constituie un impor
tant succes al poporului egiptean 
pe calea dezvoltării industriale, a 
consolidării independenței economi
ce, o expresie elocventă a colaboră
rii rodnice, i 
se cu țara noastră. El vine, să-se- 
jadauge/ianuî-rișiri-de alte rezultată 
remarcabile ale . conlucrării priete
nești româno-egiptene. Este su
ficient să amintim că. în mar
tie 1974, la El Mex a fost inau
gurată cea mai 
de produse sodice 
Orientul Mijlociu, 
continuă cu succes acțiunea de 
asamblare a tractoarelor U-650 — 
în curînd de pe benzile de montare 
va ieși tractorul cu numărul 4000 — 
că pe drumurile Egiptului circulă

sute de autoturisme de teren, 
autoutilitare și camioane de fabri
cație românească. Aceste realizări, 
ca și sporirea însemnată a schim
burilor 
fice și 
tribuție 
inte al 
într-un 
economică și socială, ilustrează 
convingător cursul continuu ascen
dent al relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-egiptene, cores
punzător aspirațiilor și intereselor 
ambelor, popoare.

O contribuție de cea mai mare 
Importanță la această evoluție, la 
adincirea continuă a relațiilor de 
prietenie, stimă reciprocă și pro
fundă solidaritate au adus-o, după 
cum se știe, întîlnirile frecvente 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Anwar El Sadat, care au des
chis ample perspective cooperării 
româno-egiptene pe multiple pla
nuri. Aplicarea acordurilor con
venite cu aceste prilejuri, inves
tigarea de noi și noi domenii 
de conlucrare constituie o pre
ocupare de frunte a ambelor părți. 
Cu prilejul recentei vizite la Cairo 
a ministrului român al afacerilor 
externe a avut loc prima sesiune a 
Comitetului comun de cooperare, 
creat prin hotărîrea celor doi pre
ședinți în timpul convorbirilor de 
la București din vara anului trecut, 
și au fost examinate noi posibilități 
de extindere a colaborării ro
mâno-egiptene. în acest sens, s-a 
căzut de acord ca Ia viitoarea se
siune a Comisiei guvernamentale 
mixte de cooperare româno-egip- 

reciproc avantajda--’ ■•'^tene'.'Săvse 'Stabilească/ proiectele*-' 
vi ’..concrete, ce, urinează.a fi. finalizate '

comerciale, tehnico-științi- 
culturale reprezintă o con- 
importantă la mersul îna- 
celor două țări, angajate 
amplu efort de dezvoltare 

și socială,

mare uzină 
din Africa și 

că la Heluan ■

zconcfel., ...... .. ....__  __
in bâza- aporturilor existente, în- . 

■ tb-urî'■' șir de’ im’pbrtănte domenii.'' 
ale progresului economic.

împreună cu poporul egiptean 
prieten, poporul român salută a- 
ceastă fericită . evoluție a raportu
rilor reciproce, în deplină concor
danță cti interesele ambelor po
poare, ale cauzei păcii și cooperă
rii internaționale.

Cairo
Nicolae N. 1UPU

ho.

BRĂILA. Ieri. 22 iulie 1975, cote
le apelor Dunării au atins nivelul 
de 573 cm, cu 1 cm mai puțin decît 
în ziua precedentă. începind de a- 
seară însă, apele cresc din nou. Dar 
se apreciază că nu se vor depăși 591 
cm — cota maximă înregistrată în 
ziua de 13 iulie a.c.

Incinta îndiguită a Insulei Mari a 
Brăilei rezistă cu succes de 19 zile. 
Cei 1 100 de ostași și 300 de civili 
lucrează în continuare : se taie fas
cine ; se execută lucrări de apărare ; 
numai marți au fost adăugați alți 
4 993 mc terasamente, au fost umpluți 
cu pămînt și transportați pe dig alți 
4 640 saci. O puternică forță mecanică 
acționează continuu zi și noapte : 88 
autobasculante, 26 tractoare cu re
morci, 27 screpere, 13 buldozere, 7 
dragline și excavatoare. 2 gredere. 83 

/■'de bărci și 2 bacuri de pontonieri.
Punctele.de pază fixe și mobile sint 
oricînd gata de intervenție. Convin
gerea tuturor este că apa nu va pă
trunde. că Insula Mare a Brăilei va 
rezista viiturii care se așteaptă. 
(M. Bunea).

GALAȚI. Apele Dunării au sta
ționat sub cota de atenție. Suprave
gherea digurilor continuă. însemna
te forte umane și materiale sint pre-

Ieri, debitele Dunării erau : în 
scădere, la intrarea în țară și pe 
sectorul Drobeta Tr. Severin — Tr. 
Măgurele ; staționare, pe sectoarele 
Zimnicea — Giurgiu și Brăila — Tul
cea ; in creștere, pe sectorul Olte
nița—Hîrșova.

Cotele de inundație erau depășite 
la : Gruia (8 cm). Cetate (20 cm), Ca
lafat (78 cm), Bistreț (80 cm), Be
chet (74 cm). Corabia (97 cm), Tr. 
Măgurele (31 cm), Zimnicea (67 cm), 
Giurgiu (10 cm). Oltenița (10 cm), 
Hîrșova (75 cm). Cotele de atenție 
erau depășite la : Baziaș (30 cm), 
Drobeta Tr. Severin (18 cm). Călă
rași (27 cm),. Cernavodă (76 cm), 
Brăila (13 cm). Isaccea (79 cm), Tul
cea (49 cm).

Debitul Dunării pe sectorul amonte 
de Baziaș era de 11 200 mc/sec.

Astăzi, debitele Dunării vor fi : 
în scădere, la intrarea în țară și pe 
sectoarele Drobeta Tr. 
Giurgiu și 
creștere, pe sectorul Oltenița — Bră
ila.

Cotele de inundație vor fi depășite 
la : Cetate (7 cm). Calafat (66 cm), 
Bistreț (70 cm), Bechet (67 cm). Co
rabia (92 cm). Tr. Măgurele (25 cm), 
Zimnicea (65 cm). Giurgiu (8 cm), 
Oltenița (12 cm), Hîrșova (80 cm). 
Cotele de atenție vor fi depășite la : 
Baziaș (15 cm), Drobeta Tr. Severin 
(3 cm). Gruia (80 cm). Călărași (30 
cm). Cernavodă (80 cm), Brăila (15 
cm). Isaccea (77 cm), Tulcea (48 cm).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

24, 25 și 26 iulie. în țară : Vreme in 
general frumoasă, cu cerul variabil. 
Averse izolate se vor semnala mai 
ales în zonele de deal și de mun.te. 
Vînt slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 8 
și 18 grade, iar cele maxime între 
20 și 30 de grade. în București : 
Vreme în general frumoasă, cu cerul 
variabil, favorabil aversei de ploaie 
după-amiaza. Vînt slab pînă la mo
derat. Temperatura ușor variabilă.

Severin —
Galați — Tulcea ; in

LA COMSmATUL DSN PITEȘTI

19 000 de articole tehnice din cauciuc

tv
PROGRAMUL I'

9,00 Teleșcoală.
10,00 ■’ '

10,30

11,55
16,00
16,30

17,00

Matineu de vacanță : „Stile
tul" (IV).
Coruri sătești.
Drumuri pe cinci continente. 
Melodii îndrăgite — program 
de muzică ușoară.
Telex.
Teleșcoală.
Curs de limba rusă (recapi
tulare).
Telex.

17,05 Te apăr și te cînt — cîntece 
patriotice.

17.20 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto.

17.35 Din lumea plantelor și ani
malelor.

18,00 Tragerea Pronoexpres.
18,10 Pentru sănătatea dv.
18.20 Muzică populară.
18.35 * .............. .. . —Ora electricității. Film docu

mentar realizat de Televiziu
nea din Republica Arabă E- 
gipt.
Cadran economic mondial. 
1001 de seri : Intimplări cu 
Balthazar.

19,30 Telejurnal.
20,00 Concursul național de mu

zică ușoară „Mamaia ’75“
20,50 Telecinemateca: Ciclul „Mari 

actori” — Leslie Howard în

19,00
19,20

• SPORT « SPORT • SPORT « SPORT • SPORT * SPORT.TROFEUL CARPATI-

/
„Pygmalion" — 
piesei cu același 
nard Shaw.

22,10 24 de-ore.

PROGRAMUL II

ecranizare a 
titlu de Ber-

20,00 Pagini de 
mal făcut

20,25 Orchestre 
chestra 
„George 1 
Dirijor : '

21 05 Telex.
21,*10 Studio ’75 — Actualitate 

dențească. O emisiune 
lizată de studenți de 
I.A.T.C.

21,30 Roman-folleton : „Așa 
călit oțelul" — ultimul 
sod.

umor : Ce vrăji a 
nevasta mea.

simfonice. Or- 
Conservatorului 

Enescu“ din Iași. 
Cornel Calistru.

stu- 
rea- 

la

s-a 
epi-

Produsele Combinatului de 
articole tehnice din cauciuc de 
la Pitești își fac tot mai mult 
simțită prezența pe piața inter
nă și externă. în minerit și si
derurgie se utilizează cu bune 
rezultate benzile transportoare, 
iar in industria constructoare de 
autoturisme, autocamioane și 
autobuze se folosesc tot mai 
mult garniturile de cauciuc de ' 
tot felul. Șirul exemplelor ar 
putea continua. Specialiștii și 
muncitorii cu experiență de aici, 
studiază noi posibilități de di-

versificare a producției, pentru 
a face față cerințelor pieței in
terne și externe. Pînă în pre
zent, numărul de produse reali
zate în combinat a- ajuns la 
19 000. în semestrul I al anului 
au fost asimilate 300 repere noi. 
Printre acestea se numără re
zervoarele pentru lichide și gaze 
din pînză impregnată cu cau
ciuc și conteinere pentru pro
duse preambalate. Au fost in
troduse, totodată, noi tehnolo
gii de fabricație. (Gh. Cîrstea).

echipelor fruntașe ale
Competiția internațională de hand

bal dotată cu „Trofeul Carpați" în
cepe vineri, urmind a se incheia la 
30 iulie. La actualele ediții ale a- 
cestor tradiționale turnee (a XV-a 
la feminin și a XlV-a la masculin) 
și-au anunțat participarea : Ceho
slovacia. R. D. Germană, Ungaria, 
U.R.S.S., România (A) și România 
(B) ; respectiv — Cehoslovacia, R: D. 
Germană, Iugoslavia, U.R.S.S., Româ
nia (A) și România (B).

Echipele noastre reprezentative — 
în al căror palmares, foarte bogat 
și valoros, după cum se știe, figu
rează și zece „Trofee Carpați" — vi
zează. firește, cucerirea locului în- 
tii. Cîștigarea, din nou, a trofeului 
nu poate însemna decit o reală per
formantă, recunoscute fiind forța de 
joc și marea experiență ale tuturor 
celorlalte participante. Supraintitu- 
larea de „minicampionat mondial" 
ce o acordă specialiștii aproape fie
cărei ediții a „Trofeului Carpați" 
este motivată întru totul ; acum, a- 
matorii de handbal din București, 
Pitești sau Ploiești au posibilitatea 
să vadă jucînd laureatele și celelal
te medaliate ale campionatelor mon-

- cu participarea handbalului mondial ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Tragerile la sorți

BIENALA DE SATIRĂ 
Șl UMOR

în scopul promovării umoru
lui autentic, creșterii nivelului 
interpretativ și eficientei edu
cative a genului comic, precum

și stimulării activității creatori
lor de texte pentru formații ar
tistice, în județul Vaslui se des
fășoară prima ediție a bienalei 
de satiră și umor. Concursul a 
debutat cu întrecerea brigăzilor 
artistice de agitație de la sate 
— centrul Murgeni — la care 
au participat artiști amatori 
din comunele Berezeni, Blă- 
gești, Epureni, Fălciu, Gă- 
gești, Mălușteni. Murgeni și Su- 
letea. Celelalte brigăzi artistice 
de agitație din județ se vor în
trece la centrele Birlad. Huși. 
Negrești și Vaslui. Vor mai in
tra în concurs formații de tea
tru scurt de comedie, cupluri

epigramiști, ca- 
fotografi amatori 

avind tematică
de interpreți, 
ricaturiști, 
cu fotografii 
umoristică etc. Cîștigătorii con
cursului vor . j
dețul Vaslui la festivalul națio
nal ăl umorului ediția a IV-a 
— 1976. (Crăciun Lăluci).

reprezenta ju-

IV-a

„VACANȚELE 
MUZICALE" 

LA PIATRA NEAMȚ
După 20 de zile de spectacole, 

susținute de către studenții

diale și jocurilor olimpice, formații 
din primul eșalon al handbalului in
ternațional.

Lotul nostru masculin, sub condu
cerea tehnică a antrenorilor emeriți 
Nicolae Nedef și Oprea Vlase, nu
mără jucători de talie mondială, ca 
portarul Penu (cu cele mai multe 

reprezentativă : 
Tudosie, Cosma, 
Drăgăniță, Stef.

jocuri în echipa 
171). Voina, Licu, 
Stockl. Gunesch, 
Din rindul primei echipe feminine a 
handbalului românesc reținem, între 
altele, pe Elisabeta Ionescu, Rozalia 
Sos (129 de selecționări și 358 de 
goluri). Doina Furcoi, Doina 
caru, Simona Arghir, Cristina 
viei, Nadire Ibadula-Luțaș.

Programul primei zile este 
torul : la București (in „_____
sporturilor și culturii", de la hra 
17,30): U.R.S.S.—Cehoslovacia, Româ
nia (A)—România (B), R. D. Ger
mană—Iugoslavia — în turneul mas-, 
culin : Ia Pitești (in Sala sporturi
lor, de la ora 17.15): R. D. Germa
nă—Cehoslovacia, România (A)—
România (B), U.R.S.S.—Ungaria — 
în turneul feminin.

Cojo- 
Petro-
urmă-

,Palatul

I. D,

conservatorului „George Enes- 
cu“ din Iași, alături de alți mu
zicieni de renume, duminică, în 
peisajul natural al Cetății 
Neamțului, s-a încheiat cea 
de-a 4-a ediție a „Vacanțelor 
muzicale". în această perioadă 
au fost prezentate 11 recitaluri 
de pian și vioară. 3 concerte 
simfonice, 5 concerte de muzică 
de cameră, 6 de muzică popu
lară, 4 spectacole corale și nu
meroase alte manifestări. Spec
tacolul de încheiere de la Ceta
tea Neamțului, spectacol de mu
zică și poezie, intitulat „Eroi 
au foșt, eroi sînt încă". S-a des
fășurat cu concursul orchestrei

NATAȚIE. — Echipa României s-a 
calificat pentru grupele semifinale 
ale turneului de polo pe apă din ca
drul campionatelor mondiale de na- 
tație de la Caii, urmind să evolueze 
alături de formațiile Iugoslaviei, 
Cubei și Ungariei. în ultimul meci 
al preliminariilor, poloiștii români au 
întrecut cu scorul de 9—5 (2—2, 2—0, 
3—3, 2—0) selecționata Australiei.
Alte rezultate : U.R.S.S.—Spania
7—4 ; Mexic—Canada 5—4 ; Cuba— 
Bulgaria 8—3 ; Ungaria—Columbia 
9—3 ; Iugoslavia—R. F. Germania 
9—7 ; S.U.A.—Iran 14—1 ; Italia— 
Olanda 4—3.

în grupa a doua semifinală vor 
juca reprezentativele U.R.S.S., S.U.A., 
Italiei și Olandei.

AUTOMOBILISM. — Cea de-a 9-a 
ediție a „Raliului Portugaliei" s-a 
încheiat la Estoril cu victoria echi
pajului finlandez Marku Allen—Ikka 
Kivimako („Fiat-124 Abarth"). în
vingătorii au cîștigat 17 din cele 36 
de probe speciale. Pe locurile urmă
toare s-au situat echipajele Nannu 
Mikkola (Finlanda)—Jean Todt 
(Franța) pe „Fiat-124 Abarth" și 
Ove Andersson—Harne Hertz (Sue
dia) pe „Toyota".

simfonice a conservatorului ie
șean, a corului „Gavriil Musi- 
cescu", precum și a unui grup 
de actori ai Teatrului tineretu
lui din Piatra Neamț. (M. Xon).

CICLU DE EXPUNERI 
LA MUZEU

S-a încheiat ciclul de mani
festări cultural-științifice orga
nizat la Muzeul de istorie al 
Transilvaniei din Cluj-Napoca 
pe tema „Monumente, colecții 
și documente muzeale semnifi-

cative pentru istoria patriei". 
Au fost prezentate expuneri, 
conferințe urmate de proiecții, 
cum ar fi : „Mari depozite și 
ateliere transilvănene de prelu
crare a bronzului", „Arhitecții și 
făurarii daci'.1, „Napoca în lu
mina inscripțiilor", „Clujul și 
răscoalele medievale", „Vechi 
monumente de artă românească 
în Cluj-Napoca și împrejurimi" 
etc. Un nou ciclu, care se va 
desfășura începînd din toamnă, 
va include conferințe pe teme 
din istoria modernă și contem
porană a patriei. (Al. Mureșan).

ale unor librete
de economii

La data de 24 iulie, ora 
vor avea loc in Capitală 
Clubului finanțe-bănci, __
Doamnei nr. 2) tragerile la sorți 
pentru trimestrul II 1975 ale 
libretelor de economii pentru 
construirea de locuințe, librete
lor de economii cu ciștiguri în 
materiale de construcții și libre
telor 
rism.

La 
Casa 
națiuni va acorda titularilor, ale 
căror librete au ieșit cîștigătoa- 
re, importante ciștiguri în bani, 
ciștiguri în excursii organizate 
de O.N.T., precum și ciștiguri 
in bani pentru efectuarea de 
excursii individuale peste ho
tare.

Cei interesați sint invitați să 
ia parte la aceste trageri la 
sorți.

16,30, 
(sala 

str.

de economii pentru tu-

aceste trageri la sorți, 
de Economii și Consem-

RETROSPECTIVĂ 
„ANGHELUȚĂ"

Muzeul Banatului găzduiește 
expoziție retrospectivă Octa- 

Sînt expuse 
lucrări de pictură

o 
vian Angheluță. 
peste 40'de 
din diferite etape de creație ale 
maestrului, in special portrete, 
peisaje, naturi statice etc. Bogat 
reprezentată este și grafica, mai 
ales prin 
dicate unor 
ale culturii 
Ioana).

portretele-șarjă de- 
mari personalități 
românești. (Cezar

Punctele.de
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LUCRĂRILE PLENAREI COMUNE A C.C. AL P.C.R. Șl CONSILIULUI
SUPREi AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE A ROMÂNIEI

Subliniind rezultatele deosebite obți
nute în producție de oamenii muncii — 
români, maghiari, germani — din ju
dețul Satu-Mare, tovarășul
FOffiȘ a spus : »F°l°sesc acest prilej 
pentru a vă raporta, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că sarcinile sta
bilite de Comitetul Central, indica
țiile și ajutorul prețios pe care dum
neavoastră personal le-ați dat orga
nizației noastre de partid s-au con
cretizat in fapte de muncă fără pre
cedent, Principala realizare a oame
nilor muncii sătmăreni o constituie 
îndeplinirea integrală, din cursul săp- 
tăminii viitoare, a sarcinilor actualului 
cincinal; pînă la finele anului, indus
tria județului Satu-Mare va da o în
semnată producție suplimentară". în 
domeniul investițiilor — a continuat 
vorbitorul — sîntem conștienți că a- 
vem încă rezerve mari în ce privește 
folosirea și gospodărirea judicioasă 
a tuturor fondurilor materiale și bă
nești, întărirea disciplinei și a res
ponsabilității în utilizarea cu randa
ment sporit a acestora. Față de aces
tea, biroul comitetului județean de 
partid se angajează să ia toate măsu
rile pentru îmbunătățirea activității 
pe șantierele de construcții în vede
rea realizării în termen și la para
metrii proiectați a obiectivelor pla
nificate.

Referindu-se pe larg la modul în 
care oamenii muncii de pe ogoare 
acționează pentru transpunerea^ în 
practică a programului de măsuri 
stabilit după inundațiile din 1970, 
vorbitorul a arătat că au fost execu
tate lucrări de îndiguiri și desecări 
care în prezent apără 75 la sută din 
suprafața agricolă a județului. In 
acest context s-a relevat angajamen
tul lucrătorilor ogoarelor ca într-un 
viitor foarte apropiat să poată ra
porta încheierea lucrărilor de hidro
ameliorații pe întreaga suprafață a- 
gricolă a județului.

Exprimîndu-și acordul deplin cu 
proiectul planului de dezvoltare eco
nomică și socială a țării pe anul 1976 
și proiectul viitorului plan cincinal, 
vorbitorul a subliniat hotărîrea oa
menilor muncii din județul Satu- 
Mare de a acționa cu hotărîre. și 
energie pentru realizarea sarcinilor 
ce le revin din Programul complex 
al dezvoltării economico-sociale a 
țării pe perioada 1976—1980.

!

Plenara de astăzi — a spus to
varășul jon Catritwscu — sste 
marcată de un eveniment de în
semnătate deosebită : împlinirea, in 
aceste zile, a unui deceniu de la is
toricul Congres al IX-lea al partidu
lui, care, sub puternica inrîurire a 
personalității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a inaugurat cea mâi di
namică și fertilă etapă din întreaga 
istorie a partidului și statului nostru.

Județul Prahova, a spus în conti
nuare vorbitorul, s-a. numărat prin
tre județele puternic afectate de fu
ria apelor revărsate. Pe baza îndru
mărilor date personal-’'de,v- tovarășul 
Nicolâ'S Ceaușescu, dgmdhii ’jfnthibii j 
dfn jțjaef, sub conducăYăa’/organiza
țiilor de partid, sînt, acum angajați 
plenar, cu toate forțele, în acțiunile 
de înlăturare și recuperare a pagu- , 
belor. Vorbitorul a asigurat condu
cerea partidului, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că toate indicațiile primi
te se îndeplinesc întocmai și vor fi 
integral realizate, că oamenii muncii 
din județ vor realiza înainte de ter
men prevederile actualului cincinal 
și vor da peste plan o însemnată pro
ducție industrială.

Subliniind realismul prevederilor 
viitorului plan cincinal, vorbitorul 
s-a referit la sarcinile mobilizatoare 
ce revin județului Prahova în urmă
torii cinci ani, arătînd că acestea co
respund pe deplin cu potențialul ma
terial și uman, reflectă posibilitățile 
județului. în cincinalul 1976—1980, 
economia județului va cunoaște o 
puternică dezvoltare, un ritm mai 
accentuat înregistrînd ramurile de 
bază cum sînt : industria chimică și 
industria constructoare de mașini 
g7ple, în conformitate cu Directivele 
Congresului al XI-lea al partidului. 
Vorbitorul a subliniat ca direcții de 
acțiune fundamentale și prioritare în 
viitorul cincinal preocuparea pentru 
creșterea productivității muncii, ri
dicarea calității producției și scăde
rea cheltuielilor materiale. Realiza

rea sarcinilor deosebit de complexe 
ce revin județului Prahova în viito
rul cincinal — a arătat în încheiere 
vorbitorul — impune creșterea ro
lului organizațiilor de partid în con
ducerea întregii activități, a răspun
derii tuturor comuniștilor, a celor
lalți oameni ai muncii, pentru întă
rirea disciplinei, a ordinii, pentru 
folosirea mai bună a bazei mate
riale și umane de care dispune ju
dețul.

Rezultatele obținute în actualul 
cincinal în toate domeniile de acti
vitate — a spus în cuvîntul său to
varășul Neculai Agachi —con_ 
firmă în mod strălucit justețea po
liticii partidului nostru, exprimă, tot
odată, eficiența stilului de muncă di
namic, neobosit partinic al secreta
rului nostru general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

După ce a prezentat cîteva succese 
ale metalurgiei din acești ani, vorbi

în numele organizațiilor partidului, al comuniștilor din întreprinderi și 

instituții, vorbitorii au exprimat aprobarea deplină a obiectivelor cuprinse în proiectul 
Planului național unic de dezvoltare a României pe perioada 1976-1980, hotărîrea 
fermă de a asigura înfăptuirea acestora în cele mai bune condiții, au relevat 
caracterul constructiv al politicii externe a partidului și statului, care sporește 
continuu prestigiul internațional al României, și-au manifestat înalta 
considerație față de neobosita activitate desfășurată de secretarul general al partidului, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru înflorirea patriei, pentru cauza păcii și comunismului

torul a relevat că mai sînt posibili
tăți nefolosite, că în activitatea aces
tei ramuri sînt încă unele deficiențe. 
In noua etapă, dezvoltarea producției 
de metal are la bază, în primul rînd. 
creșterea producției pe seama capa
cităților existente, prin perfecționa
rea proceselor tehnologice și aplicarea 
unor tehnologii noi. De asemenea, 
vor intra în producție noi unități 
metalurgice.

în continuare, exprimîndu-și depli
na aprobare față de proiectul Planu
lui național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării pe perioada 
1976^.1980.-'Vorbitorul -^-a-’-refeWl .‘iii. 
mâd’ 'concret la problemele’.'înfăptui-'' 1 
rii unor sarcini calitative ale meta
lurgiei : creșterea participării cărbu
nilor și altor combustibili indigeni la 
fabricarea fontei, extragerea alumi
nei din materii prime nebauxitice, 
diversificarea producției metalurgiei 
prin noi asimilări de produse în ve
derea reducerii importurilor și spo
ririi exporturilor. Au fost arătate 
modalități care vor duce în metalur
gie la sporirea productivității, muncii, 
reducerea consumurilor materiale. în
făptuirea programului de investiții, 
proiectarea și fabricarea utilajelor 
într-o măsură mai mare prin mijloa
ce proprii. Precizînd. în încheiere, că 
sînt asigurate condiții pentru îndepli
nirea prevederilor proiectului de 
plan cincinal, vorbitorul a asigurat 
plenara, pe secretarul general al 
partidului, că metalurgiștii vor acțio
na cu toată hotărîrea pentru realiza
rea acestor sarcini.

Tovarășul §tefan M0CU|Wj ex
primîndu-și acordul cu proiectul Pla
nului național unic de dezvoltare e- 
conomico-socială a patriei pe perioa
da 1976—1980, cu proiectele planului 
și bugetului pe anul 1976, a evocat 
tabloul însuflețitor al dezvoltării e- . 
conomico-sociale a județului Cluj — 
beneficiar, alături de celelalte jude
țe, al politicii de amplasare armo
nioasă, echilibrată a forțelor pro

ductive pe întreg teritoriul tării. 
Vorbitorul a arătat că rezultatele din 
județ ar fi fost mult mai bune dacă 
în activitatea unor unități economice, 
a unor organe și organizații de 
partid, în activitatea comitetului ju
dețean de partid nu ar fi existat a- 
numite lipsuri in conducerea și or
ganizarea activității economico-socia
le. Muncind stăruitor pentru înlătu
rarea urmărilor inundațiilor, efortu
rile oamenilor muncii din județ sînt 
îndreptate acum în direcția realiză
rii exemplare și a depășirii sarcini
lor, pentru a mări avansul în reali
zarea actualului cincinal.

în scopul soluționării unor proble
me cu care sînt confruntate unită
țile constructoare de mașini — a ară
tat in continuare vorbitorul — au 
fost constituite colective care cu
prind cadre didactice din învățămîn- 
tul superior, specialiști din institu
tele de cercetare și din producție, 
care s-au angajat să rezolve într-un 
timp relativ scurt numeroase pro

bleme ale perfecționării tehnicii șî 
tehnologiei, ■ îmbunătățirii organiză
rii producției și a muncii. Este o 
metodă care va fi extinsă, concomi
tent cu intensificarea preocupării 
pentru ridicarea nivelului de pregă
tire profesională și politico-ideolo- 
gică a tuturor lucrătorilor, pentru 
folosirea mai rațională și mai efi
cientă a forței de muncă si îndeo
sebi a cadrelor de specialiști.

în încheiere, vorbitorul a asigurat 
că comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Cluj vor pune întreaga. . 
lotilâriei'gie șt-’țjtîcepere în slif.jbâ’reâ-U 
liZăriiiț’eJiămbl'ăre a sarcinii,cfe l'â^ 
vof'Trevem'in, viitorul cinditial;

In cuvîntul său, tovarășul Emil 
Drăgănescu s_a referit în Prin_ 
cipal la modul în care se acționează 
pentru îndeplinirea indicațiilor date 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
îmbunătățirea activității în dome
niul apelor. Principala sarcină este 
aceea de a se elabora un program, 
complex care, pe baza unei concep
ții unitare, să asigure regularizarea 
tuturor cursurilor de apă, amenajă
rile corespunzătoare ale fiecărui ba
zin hidrografic. In cadrul acestui 
program complex se vor realiza acu
mulări de apă, lucrări de apărare 
contra inifndațiilor, desecări și iriga
ții,' care să permită să se facă 
oricăror situații ce se vor ivi în 
tor.

■ Vorbitorul s-a oprit apoi pe 
.asupra modului în care se va realiza 
acest program, asupra planurilor 
generale și proiectelor ce urmează a 
fi elaborate și aprobate, asupra sar
cinilor ce revin în acest sens Con
siliului Național al Apelor, celorlalte 
organe, consiliilor populare. Pentru 
îndeplinirea sarcinilor precise și ur
gente trasate de secretarul general 
al partidului, vorbitorul a arătat că 
se vor lua următoarele măsuri ime
diate : completarea și consolidarea 
lucrărilor de apărare executate 

față 
vii-

larg

în

perioada inundațiilor, refacerea lu
crărilor de apărare distruse sau rup
te, verificarea stării tehnice a tu
turor construcțiilor hidrotehnice și 
identificarea celor care prezintă pe
ricol, pentru a fi aduse grabnic în 
stare de siguranță ș.a.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că realizarea sarcinilor mari cuprin
se în programul complex unitar cere 
existența unui organ puternic și e- 
nergic de acționare în acest domeniu. 
Este necesar, așa cum a arătat 
tovarășul secretar general Nicolae 
Ceaușescu, să facem din Consiliul 
Național al Apelor un organism de 
fier, capabil să asigure realizarea în
tocmai a politicii partidului în do
meniul apelor. In acest sens, vorbi
torul a arătat că în următoarele 
10—15 zile vor fi prezentate condu
cerii de partid propuneri concrete 
privind organizarea Consiliului Na
țional al Apelor, după care acesta 
va trece practic la îndeplinirea im
portantelor sarcini ce-i revin.

Relevînd unele realizări de presti
giu obținute de industria construcți
ilor de mașini grele, tovarășul 
AVftSm a spus ’ «Aceste rezultate 
reflectă materializarea gîndirii și 
acțiunii creatoare trasate mai ales 
după Congresul al IX-lea al parti
dului, aportul direct al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, stăruința cu care 
ne-a îndrumat și sprijinit permanent 
pentru construirea într-un ritm fără 
precedent a potențialului industrial 

jși, tehnic caracteristic unei ețcpn.omu. ■ 
moderne". . _ uX-.X'S

Vorbitorul s-a referit, totodată, -Ig 
'unele neajunsuri din activitatea a- 
cestei ramuri, între care nerespecta- 
rea riguroasă a disciplinei de plan, 
nerealizarea sistematică în toate în
treprinderile a sortimentelor fizice, 
neasigurarea unei aprovizionări teh- 
nico-materiale ritmice, neatingerea 
indicilor planificați de utilizare a 
mașinilor-unelte. Rămîn de rezolvat 
o serie de probleme referitoare la 
realizarea utilajelor tehnologice pen
tru punerea în funcțiune ,a unor noi 
capacități și la realizarea volumului 
de mărfuri într-o structură optimă 
pentru export.

în continuare, vorbitorul a subli
niat unele sarcini importante pen
tru viitor și a accentuat modalitățile 
prin care acestea vor fi îndeplinite : 
sporurile de producție vor fi reali
zate în principal prin diversificarea 
sortimentală, va fi promovată crearea 
unor capacități de producție mai 
elastice, cu o mai mare mobilitate 
de profil -si specializare pentru a se 
adapta operativ la cerințele interne 
și ale exportului, iar concepția pro
prie va.fi factorul determinant pen
tru menținerea ritmului ridicat de 
înnoire a producției. Relevînd că pre
vederile viitorului cincinal sînt te
meinic fundamentate, realiste și pe 
deplin realizabile, vorbitorul a asi
gurat plenara că vor fi mobilizate 
toate eforturile colectivelor din in
dustria construcțiilor de mașini grele 

pentru îndeplinirea In cele mai bune 
condiții a sarcinilor de mare răspun
dere care le revin.

Actuala plenară — a spus tovarășul 
Angelo Miculescu — are 100 
într-o perioadă cînd, cu toată vitre
gia naturii, oamenii muncii, toți lu
crătorii de pe ogoare și din indus
tria alimentară depun eforturi sus
ținute pentru realizarea înainte de 
termen a cincinalului actual.

După ce s-ă referit la succesele 
obținute în agricultură în perioada 
1971—1975, vorbitorul a arătat că, 
deși realizările sînt superioare față 
de cincinalul trecut, planul pe an
samblul agriculturii nu a putut fi 
realizat.

Exprimîndu-și deplinul acord cu 
proiectul Planului național unic pe 
perioada 1976—1980, vorbitorul a re
levat că acesta prevede pentru agri
cultură sarcini deosebit de însem
nate, producția globală agricolă ur- 

mînd să crească simțitor com
parativ cu cea preliminată a fi 
realizată în acest cincinal. Pen
tru înfăptuirea acestor sarcini com
plexe, la indicațiile tovarășului se
cretar general Nicolae Ceaușescu, 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare a întocmit programul de 
lucru pentru principalele activități 
din agricultură și industria alimen
tară. în principal, este vorba de 
creșterea suprafeței arabile, amena
jări de noi suprafețe pentru irigații 
și combaterea eroziunii solului. De 
asemenea, s-au stabilit măsuri pen- 
:tru mecanizarea și chimizarea lucră- ' 
rilar, dezvoltarea producției de plan
te tehnice și medicinale, creșterea 
efectivelor de animale și a produc
ției animaliere. în ce privește pro
ducția bunurilor alimentare, se vor 
lua măsuri pentru întărirea discipli
nei tehnologice, în vederea realizării 
unei producții cît mai diversificate, 
de bună calitate.

Trăgînd toate învățămintele nece
sare din indicațiile și criticile aduse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
ultima perioadă și, îndeosebi, cu oca
zia vizitelor de lucru efectuate în 
județe, a subliniat în încheiere vor
bitorul, trebuie să acționăm deosebit 
de ferm pentru respectarea discipli
nei în muncă, pentru a asigura par
ticiparea tuturor oamehilor muncii 
din agricultură la executarea lucră
rilor, pentru folosirea integrală a 
tuturor resurselor agriculturii. Pe 
lingă efortul tuturor lucrătorilor din 
agricultură, la realizarea sarcinilor 
importante din această ramură de 
bază a economiei naționale este ne
voie și de un sprijin mai ferm din 
partea organelor județene, a organi
zațiilor de partid, a consiliilor popu
lare care poartă, de asemenea, răs
punderea pentru realizarea sarcini
lor trasate de conducerea partidului 
în agricultură.

Exprimîndu-și acordul deplin față 
de prevederile documentelor prezen

tate spre dezbatere și aprobare ple
narei, tovarășul jjjjț PîJțHtl a 
subliniat mai întîi principalele carac
teristici ale prevederilor de comerț 
exterior în viitorul cincinal : ritm 
înalt de creștere, structură substan
țial îmbunătățită, în sensul creșterii 
ponderii produselor cu un înalt grad 
de prelucrare.

In continuare, vorbitorul s-a refe
rit pe larg la sarcinile ce revin uni
tăților producătoare și întreprinderi
lor de comerț exterior pe linia con
cretizării sarcinilor de plan, a creării 
tuturor condițiilor pentru realizarea 
în viitorul cincinal a umor produse 
competitive, pentru asigurarea unei 
ritmicități perfecte în livrarea măr
furilor la export, pentru respectarea 
riguroasă a contractelor.

Vorbitorul a subliniat că este ne
cesară în continuare o exigentă spo
rită față de importuri, deoarece aces
tea sînt prea mari față de necesită

țile reale ale economiei. Trebuie ac
ționat cu hotărîre pentru realizarea 
în țară a produselor, folosindu-se ca
pacitatea creatoare a specialiștilor și 
muncitorilor noștri, potențialul in
dustriei românești. Făcîndu-și auto
critica, vorbitorul a dat asigurări 
conducerii partidului că în viitor va 
manifesta maximum de exigentă în 
elaborarea oricărei propuneri pentru 
importuri.

în încheierea cuvîntării sale, vor
bitorul a relevat contribuția covîrși- 
toare pe care au avut-o vizitele în- 
treprins.e într-o serie de.: țări de to
varășul' Nicolae Ceaușescu, împreu
nă: .cu itovarășa Elena Ceaușescu, în 
dezvoltarea comerțului nostru exte
rior, în lărgirea cooperării economice 
internaționale. Vorbitorul a arătat 
că, ■ cu ocazia acestor vizite, s-au în
cheiat un mare număr de acorduri, 
ceea ce a deschis largi posibilități 
pentru impulsionarea livrărilor de 
mașini, utilaje și echipamente, pen
tru stabilirea, unor vaste acțiuni de 
cooperare cu zeci de țări din Asia, 
Africa și America Latină.

în cuvîntul său, tovarășul 

Ursu, după ce a trecut în revistă 
obiectivele principale ce vor sta în 
următorul cincinal în atenția lucra
torilor din cercetarea științifică, a 
precizat că în structura planului se 
regăsesc două categorii de obiective : 
prima dintre ele se referă la obiecti
vele de dezvoltare tehnologică și in
dustrializarea rezultatelor cercetărilor 
inițiate și desfășurate în cincinalul 
1971—1975 ; a doua categorie de obi
ective are în vedere sarcinile de plan 
care nominalizează direcțiile pe care 
le va urma sau le va iniția cerce
tarea științifică și dezvoltarea tehno
logică în anii 1976—1980, în vederea 
asigurării rezervei de soluții tehnico- 
științifice eficiente pentru dezvolta
rea generală a țării.

Referindu-se la preocupările care 

există în prezent, în unitățile de 
cercetare științifică''pe linia reduce
rii în continuare a importurilor, vor
bitorul a subliniat că Consiliul Na
țional pentru Știință și Tehnologie a 
cedat cu prea multă ușurință cere
rilor unor ministere economice, avi- 
zînd unele importuri fără să fi inves
tigat in mod judicios posibilitățile 
de satisfacere a unor nevoi prin 
eforturi proprii. De asemenea, au 
fost relevate îndatoririle ce revin 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie în ce privește impul
sionarea progresului tehnic.

In continuare, vorbitorul a preci
zat că, în urma recentelor inundații., 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie a pus în aplicare un vast 
program de măsuri destinat să asi
gure creșterea contribuției cercetării 
și proiectării la lichidarea urmărilor 
acestor calamități, la refacerea și 
dezvoltarea în continuare a econo
miei țării noastre.

Exprimîndu-și adeziunea față de 
documentele plenarei, vorbitorul a 
asigurat conducerea partidului că 
toți specialiștii angajați în realiza
rea obiectivelor științei și tehnolo
giei românești își vor mobiliza. toate 
forțele pentru a face din cincinalul 
viitor un cincinal al revoluției teh- 
nico-științifice.

Prevederile planului cincinal 1976— 
1980 corespund pe deplin necesităților 
dezvoltării societății românești. în 
etapa actuală — a spus, în cuvîntul 
său, tovarășul VfflSSÎS VÎICU. După 
ce a informat plenara că prevede
rile actualului plan cincinal vor fi 
realizate în județul Constanța în ju
rul datei de 20 septembrie, vorbito
rul a evidențiat atenția deosebită a- 
cordată extinderii și modernizării 
șantierelor navale din Constanța și 
Mangalia, asimilării și realizării unor 
noi tipuri de nave de mare tonaj, 
îmbunătățirii activității flotei mari
time și a derulării mărfurilor prin 
portul Constanța, creșterii eficienței 
activității economice. în agricultură, 
producția de cereale în acest cinci
nal Va depăși simțitor pe cea din 
perioada planului 1966—1970 ; au 
sporit efectivele de animale și pro
ducțiile obținute în zootehnie.

Largi perspective de dezvoltare 
economico-socială deschide județului, 
ca de altfel întregii țări, viitorul 
plan cincinal, a spus în continuare 
vorbitorul. Avînd în vedere realiza
rea canalului Dunăre — Marea Neagră, 
dezvoltarea industriei în orașul Man
galia, amplasarea unui nou complex 
petrochimic la Năvodari, vorbitorul 
a propus să se analizeze posibilita
tea amplasării și a altor obiective 
economice in zonele amintite. In 
acest context, s-a cerut Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de Ma
șini Grele să se prevadă fabricația 
de serie a complexelor de dragaj, 
necesare construcției noului port 
Constanța Sud-Agigea. De asemenea, 
Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor ; să urgenteze întocmi
rea documentațiilor ’ șî' începerea, în 
cel mai scurt timp, a lucrărilor de 
punere în funcțiune a primelor ca
pacități portuare. Totodată, în ca
drul acțiunii de electrificare a căii 
ferate București — Constanța — 
Mangalia, să se aibă în vedere va
lorificarea instalațiilor pentru trans
portul în comun pe tronsonul Man
galia — Constanța — Năvodari.

Referindu-se la extinderea iriga
țiilor în județ, ca și la necesitatea 
mecanizării complete a lucrărilor la 
culturile prăsitoare și furaje, a lucră
rilor în zootehnie, ca și în sectorul 
hortiviticol, vorbitorul a solicitat 
ministerelor de resort să intensifice 
asimilarea și fabricarea în serie a 
unor utilaje necesare.

Exprimîndu-și adeziunea totală 
față de politica internă și externă a 
partidului nostru, față de activitatea 
strălucită desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceșușeșcu pentru traducerea 
fermă în viață a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea, ca și deplinul 
acord față de documentele prezentate 
plenarei, vorbitorul a asigurat Co
mitetul Central al partidului că or
ganizația de partid, oamenii muncii 
din județul Constanța vor acționa cu 
tot elanul pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce le revin în etapa 
actuală și în cincinalul 1976—1980.

O 03 O ES IsS HI
Colectivul Combinatului de fibre și 

fire sintetice din Săvinești, care, în 
aceste zile, a primit cu deosebită 
căldură și stimă vizita de lucru. a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, își 
concentrează în prezent activitatea 
asupra valorificării cît mai intense 
a rezervelor interne de care dispune, 
în scopul creșterii necontenite a pro
ducției, contribuind cu toate forțele 
la efortul general al întregului po
por pentru recuperarea pierderilor 
pricinuite economiei naționale de 
inundații. Adunările generale ale oa
menilor muncii pe secții, care s-au 
desfășurat imediat după vizita de lu
cru a secretarului general al parti
dului, au analizat, într-un spirit de 
înaltă răspundere muncitorească, 
căile șî mijloacele prin care preve
derile actualului plan cincinal pot fi 
îndeplinite înainte de termen, posi
bilitățile de suplimentare a produc
ției în acest an.

Pe baza observațiilor făcute la fața 
locului și a indicațiilor date de că
tre secretarul general al partidului 
privind organizarea mai bună a 
fluxurilor tehnologice, încărcarea co
respunzătoare a mașinilor, îmbună
tățirea calității produselor și valori
ficarea superioară a materiilor prime, 
chimiștii de aici au examinat, în 
cadrul ’dezbaterilor din adunările ge
nerale, mijloacele și resursele nece
sare pentru materializarea acestor 
cerințe, asumîndu-și sarcina ca pînă 
la sfîrșitul anului SĂ LIVREZE SU
PLIMENTAR ECONOMIEI NAȚIO
NALE O PRODUCȚIE INDUSTRIA
LA ÎN VALOARE DE 200 MILIOA
NE LEI, CU 80 MILIOANE LEI 
MAI MULT FAȚĂ DE ANGAJA
MENTUL INIȚIAL. In unităti fizice 
este vorba de realizarea peste pre
vederile planului a 220 tone mela- 
nă, 1 320 tone acid sulfuric, 100 tone 
fire textile relon. 70 tone rețele cord 
și alte produse.

Adunarea generală a oamenilor 
muncii de la secția „Melana IV“, 
spre exemplu, a pus un accent, deo
sebit pe măsurile ce trebuie între
prinse imediat pentru aplicarea tu
turor indicațiilor secretarului gene
ral al partidului privind îmbunătăți
re» calității produselor. „Avem da

toria patriotică — spunea în cuvîn
tul său maistrul Andrei Alexandru 
— de a face din calitatea melanei o 
chestiune de onoare a întregului co
lectiv, așa cum ne-a cerut condu
cerea partidului. Această sarcină 
trebuie privită în strînsă corelare cu 
preocuparea pentru întărirea discipli
nei tehnologice. în fruntea acestei 
acțiuni trebuie să se situeze în pri-

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR WC//

Chimiștii din Săvinești mobilizează 
noi rezerve ale producției

Intensă activitate pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de secretarul general al parti
dului cu prilejul recentei vizite de lucru, pentru realizarea angajamentelor majorate, 

pentru pregătirea optimă a activității productive în anul 1976

mul rînd cadrele tehnice, care, din 
păcate, pînă acum nu au acordat su
ficientă atenție remedierii. în mod 
operativ, a căderilor accidentale la 
unele instalații". Pe baza indicațiilor 
secretarului general al partidului și 
a analizei critice din cadrul adună
rii, acest harnic colectiv a găsit so
luții pentru a îmbunătăți indicele 
melanei de calitatea I cu încă unu 
la sută față de angajamentul inițial, 
ceea ce echivalează cu o producție 
suplimentară în valoare de 14 mi
lioane lei.

Și Ia atelierul de mecanică fină, 
creat aici la indicația secretarului 
general al partidului, observații
le și indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, făcute cu prilejul vizitei 
de lucru la Săvinești, în legătură cu 

necesitatea realizării unor repere șl 
piese de schimb cu o complexitate și 
mai mare, care să satisfacă cerin
țele proprii ale unității și ale altor 
combinate de profil, au stat cu prio
ritate în atenția adunării generale. 
„Dispunem de toate condițiile — 
spunea în cadrul adunării inginerul 
Valerian Alexandrescu — pentru ca. 
așa cum ne-a cerut secretarul ge- 

neral al partidului, pînă la sfîrșitul 
acestui an să realizăm în flux con
tinuu discurile pentru variatoarele 
tip P.I.V., toate filierele pentru fi
brele poliamidice și poliesterice și 
să definitivăm prototipurile pentru 
toate pompetele de filare, reducînd 
astfel efortul valutar în acest an cu 
încă 3 milioane lei".

Și în adunările generale din ce
lelalte secții ale combinatului s-au 
analizat cu maximă răspundere mun
citorească sarcinile ce le revin pe 
baza indicațiilor secretarului general 
al partidului, sarcini care trebuie să 
stea permanent în atenția tuturor, 
începînd de la organizațiile de par
tid, comitetul oamenilor muncii, di
rectorul general și pînă la ultimul 
chimist. Referindu-se Ia unele ne- 

împliniri ale activității de pînă a- 
cum, maistrul Vasile Ilarie a criti
cat pe bună dreptate faptul că lu
crările la stația de uscare a aeru
lui cu amoniac din cadrul secției 
monomeri se desfășoară încă lent. 
Vorbitorul a arătat că aici se simte 
nevoia de mai multă asistentă teh
nică din partea Institutului de pro
iectări chimice, menționînd că nu

mai terminarea în timp util a aces
tor lucrări va crea condițiile nece
sare pentru ca instalațiile să func
ționeze normal și în . sezonul- rece, 
ceea ce se va solda cu depășiri sub
stanțiale la producția fizică, asigu- 
rind. totodată, un demaraj optim al 
producției pe anul 1976.

Alți vorbitori, printre care opera
torul chimist Ioan Călin, maistrul 
Adrian Pisaltu, maistrul Vasile 
Ghionaru, au făcut un șir de propu
neri, cum ar fi, de pildă, realizarea 
traseelor de transport de Ia „Mela
na III" prin amenajarea unei tubu
laturi transparente care, pe viitor, să 
evite amestecul de sortimente. Ma
terializarea acestei propuneri va 
duce la îmbunătățirea calității pro

duselor, avînd o eficientă economică 
de peste 2 milioane lei.

De asemenea, problemele legate 
de atingerea parametrilor proiectați 
la instalațiile „Lactama III". fire 
tip covor și rețele cord de la „Re
lon IV". recent puse în funcțiune, 
precum și cele referitoare la redu
cerea consumurilor specifice de ma
terii prime și materiale, de energie 
electrică și combustibil, ca cerințe 
pe care secretarul general al parti
dului le-a accentuat cu prilejul vi
zitei de lucru la Săvinești, s-au aflat 
în centrul dezbaterilor adunărilor 
generale ale oamenilor muncii de 
aici. în legătură cu aceste probleme 
s-au făcut calcule precise, rezultînd 
că numai pe baza continuării in 
ritm susținut a acțiunii de recupera
re a monoetilglicolului din amestecul 
de gazeotrop de la fabricile de me- 
lană — produs secundar care pînă 
acum era aruncat la canal — pot fi 
readuse în circuitul productiv circa 
400 tone de materii prime. Cît pri
vește mai buna gospodărire a ener
giei și combustibililor, s-a arătat că 
economiilor obținute pînă acum li se 
pot adăuga alte 24 milioane kWh 
energie electrică, cantitate suficien
tă pentru realizarea a I 000 tone ca- 
prolactamă.

Desfășurîndu-se într-un moment 
de maximă participare a întregului 
popor la acțiunile pentru înlăturarea 
grabnică a efectelor inundațiilor și 
la numai cîteva zile de la vizita de 
lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pe această platformă chimică, adu
nările generale pe secții ale oameni
lor muncii din Săvinești au eviden
țiat pregnant spiritul revoluționar al 
acestui harnic colectiv, răspunderea 
și hotărîrea sa muncitorească de a 
nu-și precupeți eforturile, astfel in
cit cuvîntul de ordine „VOM FACE 
TOTUL PENTRU A LIVRA SUPLI
MENTAR ECONOMIEI NAȚIONALE 
PRODUSE IN VALOARE DE 200 
MILIOANE LEI" să devină o reali
tate.

Ion MANEA 
corespondentul „Scînteii"
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JUDEȚUL TIMIȘ A ÎNCHEIAT RECOLTAREA
TELEGRAMĂ ADRESATĂ C.C. AL P.C.R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

într-o telegramă adresată Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceausescu. Comitetul județean Ti
miș al P.C.R. a raportat că la 22 iu
lie mecanizatorii, lucrătorii din în
treprinderile agricole de stat, țăranii 
cooperatori și specialiștii din agri
cultura județului, învingînd greutăți
le deosebite cu care aceasta a fost 
confruntată, au reușit să încheie re
coltarea griului și orzului pe toate 
cele 148 000 hectare.

Lucrătorii ogoarelor județului," în 
frunte cu comuniștii. își concentrea
ză acum eforturile pentru încheierea 
grabnică a acțiunii de eliberare a te
renurilor. executarea arăturilor și în- 
sămîntarea căiturilor duble pe cele 
86 500 ha planificate, precum și pen
tru reînsămînțarea cu porumb boabe 
si legume a suprafețelor pe care a 
băltit apa, astfel incit să fie com
pensate pierderile provocate de inun
dații și excesul de umiditate.

Acționînd în spiritul Hotărîrii Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 16 iulie a.c., al indicații
lor dumneavoastră — se arată în 
telegramă — organele și organiza
țiile de partid, consiliile populare,

Succese^ unui hairnic colectiv tulcean
Colectivul de oameni ai muncii de 

la întreprinderea de industrializare 
a peștelui Tulcea a raportat înde
plinirea sarcinilor actualului plan 
cincinal. Acest succes va permite co
lectivului tulcean să realizeze o pro
ducție totală peste sarcinile cincina
lului de 194 milioane lei.

într-o telegramă adresată, cu acest 
prilej, C.C. al P.C.R., tovarășului 

organizațiile de masă și obștești des
fășoară o susținută activitate politi
că și organizatorică de mobilizare a 
tuturor lucrătorilor din agricultu
ră, a celorlalți oameni ai muncii, a 
elevilor și studenților pentru eva
cuarea apei de pe terenurile pe care 
mai băltește, întreținerea porumbu
lui și a celorlalte culturi prășitoare, 
recoltarea, transportul și depozitarea 
în bune condiții a întregii producții 
de furaje, efectuarea la timp și la 
nivel agrotehnic superior a lucrări
lor din legumicultură și din cele
lalte ramuri ale agriculturii jude
țului.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe ' 
secretar general, că oamenii muncii 
din agricultura timișeană — români, 
germani, maghiari, sîrbi șî de alte 
naționalități — conștienți de răspun
derile mari ce Ie revin, vor depune 
toate eforturile ca, prin obținerea 
unor producții vegetală și animale 
sporite, să-și aducă pe deplin con
tribuția la recuperarea pierderilor 
suferite de economia țării, la pro
gresul multilateral al României so
cialiste, în conformitate cu istoricele * 
hotăriri ale Congresului al XI-lea 
al partidului.

Nicolae Ceaușcscu, se spune, între 
altele : Ne angajăm în fata dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că vom ac
ționa și în continuare pentru obține
rea unor succese și mai frumoase, a- 
ducîndu-ne astfel contribuția la fău
rirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea României 
spre comunism.
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ROMÂNIA SOCIALISTĂ:

APORT CONSTRUCTIV SI LARG APRECIAT 
b încheierea cu succes a fazei a dona 

a Conferinței generaf-europene
Porțile maiestuoase din fier forjat ale edificiului în care s-au desfă

șurat, în ultima parte, lucrările fazei a doua a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa sînt un dar făcut de România, cu ani 
în urmă, organizațiilor internaționale cu sediul Ia Geneva. Larg deschise 
participanților Ia conferință, aceste porți au dobindit, în aceste zile, 
valori noi, simbolice : este o realitate faptul că, pe calea spre crearea 
unui sistem trainic de securitate și cooperare în Europa, România 
socialistă a adus o contribuție constructivă, întrunind elogioase recu
noașteri și aprecieri internaționale.

Numărîndu-se printre inițiatorii 
Conferinței general-europenș, țara 
noastră, care a înscris problema secu
rității ca o preocupare de prim ordin 
a politicii sale externe, a participat, 
așa cum se știe, în mod activ la pre
gătirea și desfășurarea negocierilor 
multilaterale consacrate telului nobil 
al edificării unei noi ordini politice 
în Europa. încă de la început, din pri
mele zile ale reuniunii pregătitoare 
de la Helsinki, România a expus o 
concepție de ansamblu, clară și rea
listă, asupra securității europene, 
pornind de la necesitatea instaurării 
unui sistem ferm de angajamente, 
care să ofere tuturor popoarelor con
tinentului garanția de a se putea dez
volta liber, potrivit voinței și inte
reselor lor, la adăpost de orice act 
de agresiune sau de amenințare cu 
forța.

Realizarea unei asemenea concepții 
impunea și o nouă modalitate de a- 
bordare a tematicii aflate în atenția 
conferinței — și se poate considera 
că nu întîmplător cel dintîi docu
ment românesc înregistrat de analele 
conferinței avea să cuprindă un an
samblu de reguli democratice, menite 
să asigure un cadru corespunzător 
desfășurării lucrărilor. Acest ansam
blu de reguli prevedea participarea 
la lucrări a tuturor statelor ca state 
independente și suverane. în condiții 
de deplină egalitate, indiferent de 
sistemul lor social, de mărime, nivel 
de dezvoltare, apartenență sau ne- 
apartenență la alianțe militare ; a- 
doptarea in mod democratic, prin 
consens, a tuturor hotăririlor ; asigu
rarea rotației în conducerea lucrări
lor și în stabilirea locului de desfă
șurare a acestora ; posibilitatea fie
cărei delegații de a-și face cunoscute 
în mod public punctele de vedere. 
Aceste norme aveau să-și găsească 
aprobare și aplicare, însăși experiența 
practică demonstrînd virtuțile propu
nerilor românești, esența lor demo
cratică, efectele lor pozitive pentru 
crearea unui cadru procedural fruc
tuos, pentru desfășurarea cu succes a 
tratativelor.

în ce privește tematica propriu- 
zisă a conferinței, se poate constata 
că nu există problemă importantă la 
clarificarea căreia țara noastră să nu 
fi participat activ prin propuneri 
concrete, menite să asigure găsirea 
unor soluții constructive și general 
acceptabile.

Astfel, în ce privește _ elaborarea 
principiilor care trebuie să guverneze 
relațiile dintre statele participante, 
țara noastră a militat consecvent 
pentru elaborarea de prevederi cît 
mai largi, clare și precise, care să 
definească o conduită anga.iantâ a 
statelor. în conformitate cu obiecti
vele conferinței. Acordînd o impor
tantă deosebită fiecăruia din cele 
zece principii stabilite. România a 
contribuit la îmbogățirea textelor 
respective cu numeroase idei și im
portante concretizări practice. Se 
poate releva în acest sens aportul 
tării noastre la detalierea conținu
tului unor asemenea prevederi cu
prinse în „Actul final" cum ar fi : 
dreptul fiecărui stat la libertate și 
independență ; dreptul fiecărui stat 
de a-și stabili și conduce după pro
pria voință relațiile cu alte state ; 
interzicerea recurgerii la folosirea 
forței sau la amenințarea cu forța ; 
interzicerea oricărei acțiuni îndrep
tate împotriva integrității teritoriale 
sau a unității statale ; interzicerea 
oricărei forme de intervenție armată 
sau de amenințare cu o asemenea 
intervenție ; dreptul fiecărui popor 
da a-și stabili, fără nici un amestec

Ford, va face succesiv, începînd de 
la 28 iulie, vizite la Bonn. Varșo
via și Helsinki — s-a anunțat ofi; 
cial la Casa Albă. După7 vizita ofi
cială în România, președintele S.U.A.- 
va vizita Iugoslavia.

Secretarul Comitetului E- 
xecutiv al Frezidiului C.C. 
al U.C.I., Stane Dolanț, și-a în
cheiat vizita întreprinsă în Tanza
nia,- la invitația C.C. al Uniunii Na
ționale Africane din Tanganica 
(T.A.N.U.). El a avut convorbiri cu 
președintele Julius Nyerere, căruia 
i-a înmînat un mesaj din partea pre
ședintelui Iosip Broz Tito, și cu alte 
oficialități tanzaniene. S-a făcut un 
schimb de vederi asupra situației in
ternaționale și a acțiunilor țărilor 
nealiniata,

Comunicatul comun pu^- 
cat la încheierea vizitei în Iran a 
președintelui Mexicului, Luis Eche
verria, reafirmă convingerea celor 
două țări că relațiile între state tre
buie să fie bazate pe principiile ne
intervenției în treburile interne și 
autodeterminării popoarelor, subli
niind, totodată, necesitatea stabilirii 
unor raporturi echitabile între prețul 
materiilor prime și cel al produse
lor finite.

In vederea formării nou
lui guvern portughez,la Li* 
sabona continuă .convorbirile premie
rului desemnat, Vasco Go-nțalves, cu 
diferite personalități politice. Pe de 
altă parte, secretarul general al Par
tidului Socialist din Portugalia, Ma
rio Soares, a fost primit, luni sea
ra, de președintele țării, Francisco da 
Costa Gomes. Au fost examinate 
probleme privind evoluția situației 
interne. De asemenea, liderul parti- 

din afară, statutul politic intern și 
extern și de a-și continua, conform 
voinței sale, dezvoltarea politică, e- 
conomică, socială și culturală ; drep
tul fiecărui stat de a lua parte, în 
condiții de deplină egalitate, la coo
perarea în domeniile securității și 
colaborării în Europa etc.

După cum se știe, conferința nu 
s-a limitat la enunțarea de principii. 
Un grup special de lucru a fost în
sărcinat să studieze problema apli
cării acestor principii în practică. în 
acest sens. România a prezentat do
cumentul cuprinzind măsuri menite 
să facă efectivă nerecurgerea Ia for
ță sau Ia amenințarea cu forța — ca 
o cerință esențială a’ edificării unei 
securități reale și eficiente. Docu
mentul adoptat pe baza ideilor și 
propunerilor românești se prezintă 
ca un ansamblu unitar, compact, de 
măsuri și angajamente în. domeniile 
politico-juridic. militar, economic și

De la corespondentul 
nostru

cultural, destinate să determine abo
lirea definitivă a forței și amenin
țării cu folosirea ei. Acest document 
apare ca unica parte a „Actului fi
nal" al conferinței, elaborată pe 
baza propunerilor originale ale unei 
singure țări.

Tinînd seama că o adevărată secu
ritate nu se poate realiza prin „echi
librul terorii", prin continuarea 
înarmărilor, că securitatea presupu
ne destinderea politică și că aceasta 
impune în mod necesar completarea 
prin destindere militară, o atenție 
deosebită a fost acordată în cadrul 
dezbaterilor aspectelor militare ale 
securității. Și in această problemă 
trebuie remarcat că printre docu
mentele principale aflate în atenția 
participanților se numără și cele 
prezentate de România. în textul a- 
doptat la capătul unor negocieri la
borioase. care s-au prelungit pînă în 
ultimele ore ale fazei de la Geneva, 
se regăsește concepția cuprinsă în 
documentul depus'încă de la început 
de delegația țării noastre, fiind sub
liniată cu claritate- necesitatea ca de 
la declarații de ordin general să se 
treacă la măsuri concrete pe linia 
dezangajării militare și dezarmării in 
Europa. în acest sens, importante 
prevederi din documentul românesc, 
ca notificarea manevrelor și mișcări
lor militare, precum și schimbul de 
observatori la manevre, au fost în
sușite pe deplin de conferință. De 
asemenea, s-a acceptat ideea, promo
vată consecvent de România, că a- 
cestea sînt doar măsuri inițiale și că, 
pentru edificarea unui sistem trainic 
de securitate și cooperare în Europa, 
trebuie adoptate în continuare „mă
suri efective, care, prin importanța 
și natura lor, să constituie etape 
menite să ducă în final la dezarma
rea generală și completă, sub un 
control internațional strict și efec
tiv".

Acordînd o mare însemnătate coo
perării economice și tehnico-științi- 
fice, România a afirmat și argumen
tat necesiiatea înlăturării oricăror 
restricții, discriminări și bariere din 
calea schimburilor, a creării condiții
lor pentru dezvoltarea armonioasă și 
progresul tuturor țărilor, și îndeo
sebi al statelor în curs de dezvoltare 
din Europa. în acest sens, țara noas

El il E H li ®

de presă transmit:
dului socialist i-a prezentat președin
telui Gomes opiniile sale privind so
lutionarea actualei crize guverna
mentale.

Consiliul Politic de Coali
ție Națională din Laos a pro_ 
pus Guvernului Provizoriu de Uniu
ne Națională să rupă relațiile diplo
matice cu regimul sud-coreean. A- 
ceastă propunere este conținută in
tr-un comunicat publicat recent la 
Luang Prabang de Consiliul Politic 
de Coaliție Națională.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R. S. S. Armene, G. A, 
Arzumanian, a vizitat expoziția 
„Mobila românească 1975“, des
chisă recent la Erevan. Refe- 
rindu-se la importanța acestei 
manifestări economice, G. A. Ar
zumanian a spus : „Expoziția 
este un bun prilej de cunoaștere 
reciprocă și de întărire a prie
teniei și colaborării dintre po
poarele noastre. Mobila expusă 
aici este variată ca sortimente 
și realizată la un nivel calitativ 
și artistic superior. Apreciez că 
muncitorii și specialiștii armeni 
din industria lemnului, vizitind 
această expoziție, pot invăța 
multe lucruri extrem de folosi
toare de la colegii lor români".

Președintele Algeriei,Hou- 
ari Boumediene, l-a primit, luni, pe 
Charles Robinson, subsecretar de stat 
american. Potrivit declarațiilor făcu
te presei de Robinson, au fost dis
cutate aspecte ale relațiilor bilatera
le. îndeosebi cooperarea economică, 
precum și probleme privind dialogul 
dintre țările producătoare de mate- 

tră a prezentat o suită de propuneri 
și sugestii, care și-au găsit reflecta
rea în documentul final — ca, de 
pildă, asigurarea accesului general la 
cuceririle științei și tehnologiei ; 
transferul de cunoștințe tehriico- 
științifice ; desfășurarea cooperării 
pe bază de acorduri interguvema- 
mentale ; cooperarea în domeniul 
formării de personal tehnic și de 
specialitate ; crearea unor relații 
echitabile, trainice și stabile pe plan 
economic ; soluționarea corespunză
toare a unor probleme majore ale 
lumii contemporane, inclusiv proble
mele materiilor prime, energiei, pro
blemele de ordin monetar și finan
ciar. Pe bună dreptate s-a apreciat 
că România a fost printre promotorii 
preocupărilor și intereselor specifice 
ale țărilor în curs de dezvoltare din 
Europa.

Țara noastră a prezentat, de ase
menea, o suită de propuneri con
structive, reținute în documentele 
elaborate, privitoare la diferitele as
pecte ale cooperării în domeniile cul
turii, educației, contactelor umane, 
pe baza respectării principiilor fun
damentale ale relațiilor dintre state.

în organul de lucru însărcinat cu 
elaborarea documentului asupra Me- 
diteranei, România, alături de alte 
state, îndeosebi mijlocii și mici din 
zona mediteraneană, a contribuit în 
mod- efectiv la elaborarea acestui do
cument care, în esență, prevede ex
tinderea în această zonă a principii
lor și normelor consacrate de confe
rință, avînd în vedere faptul că si
tuația din Mediterana este strîns le
gată de securitatea și cooperarea in 
Europa.

Se cuvine de asemenea relevată, 
in mod deosebit, preocuparea Româ
niei de a asigura continuitatea pro
cesului de destindere, de edificare a 
securității — Conferința general-eu- 
ropeană fiind concepută de țara 
noastră nu ca un „punct terminus", 
ci ca o bază de plecare. în acest 
sens, au fost larg subliniate hotărî- 
rea și perseverența cu care România 
a militat pentru asigurarea urmări
lor instituționale ale conferinței, pen
tru elaborarea unor prevederi con
crete privind continuitatea eforturi
lor inițiate de conferință. Și această 
poziție, împărtășită, de altfel, de un 
mare număr de țări, și-a găsit re
flectarea în „Actul final".

Se poate spune că, pe întreaga pe
rioadă a negocierilor, delegația ro
mână, acționind în baza pozițiilor 
stabilite de conducerea partidului și 
statului nostru, personal de tova
rășul Nicolae Ceâușescu, a adus o 
contribuție constructivă la apropie
rea și armonizarea pozițiilor, la de
pășirea unor momente dificile, la gă
sirea unor rezolvări ale problemelor 
în dezbatere cît mai .CQresp.upzătoare 
intereselor tuturor popoarelor euro
pene.

Prin întreaga sa activitate desfă
șurată la conferință, România a de
monstrat încă o dată, în chip eloc
vent, principialitatea și consecvența 
politicii sale dedicate cauzei nobile a 
păcii și conlucrării prietenești a po
poarelor. Desigur, rezultatele de 
pînă acum constituie doar un în
ceput, problemele ce mai sînt încă 
de soluționat pe continent fiind nu
meroase și complexe. Este, de aceea, 
evident că însăși conferința la nivel 
înalt nu va marca încheierea acti
vității de edificare a securității, ci 
o premisă și o bază trainică pentru 
desfășurarea unor eforturi perse
verente in vederea materializării 
principiilor „Actului final", pentru 
eliminarea efectivă a practicilor im
perialiste de dominație și dictat, 
pentru așezarea raporturilor Inter- 
europene pe principiile- legalității 
internaționale, astfel ca Europa să 
devină cu adevărat un continent al 
păcii, securității și cooperării.

Conseliu VLAD
Geneva

rii prime și țările occidentale indus
trializate.

0 ședință comună 8 Con' 
siliului național și a guvernului a 
avut loc la Nicosia, sub președinția 
arhiepiscopului Makarios. Au fost 
examinate chestiuni privind cea de-a 
treia rundă de convorbiri in proble
ma cipriotă, care va avea loc la 
Viena.

Camera Superioară a Par
lamentului indian 8 8probat 
marți proclamarea stării de urgență 
prin decret prezidențial, la cererea 
guvernului central. Primul ministru, 
Indira Gandhi, a declarat că hotă- 
rîrea privind instituirea stării de ur
gentă a fost . dictată de activitatea 
partidelor de dreapta și a grupărilor

Inundații în diferite țări ale lumii

BRAZILIA
BRASILIA 22 (Agerpres). — Peste 

o sută de persoane înecate, circa un 
milion sinistrate și aproape 30 000 de 
familii cuprinzind 150 000 membri , 
fără adăpost — acesta este rezulta
tul inundațiilor care au afectat în ul
tima săptămînă orașul brazilian Re
cife, capitala statului Pernambuco — 
potrivit cifrelor provizorii comunicate 
de .autorități, luni, la Brasilia.

Deși ploile au încetat și nivelul 
apelor a scăzut considerabil, mai 
multe cartiere ale orașului rămîn 
încă inundate și echipele de salvare 
descoperă noi victime. Prefectura din 
Recife și guvernatorul statului Per
nambuco consideră actualele inun
dații ca cele mai grave din ultimii 
100 de ani care s-au abătut asupra 
acestui oraș. în unele sectoare apele

Sărbătorirea Zilei 
naționale 

a Poloniei
VARȘOVIA 22 — Coresponden

tul Agerpres transmite : A 31-a 
aniversare a Renașterii Poloniei, 
sărbătoare națională, a fost mar
cată ieri în întreaga țară prin în- 
tîlniri ale reprezentanților conducerii 
de partid și de stat, în frunte cu 
Edward Gierek, Piotr Jaroszewicz și 
Henryk Jablonski, cu muncitori, ță
rani și intelectuali. Au fost analizate 
realizările obținute și posibilitățile 
de folosire a unor noi rezerve pen
tru îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de plan.

Această zi de sărbătoare a fost, 
totodată, o zi de intensă activitate 
în campania de strîngere a recoltei.

în preajma sărbătorii naționale, la 
Varșovia a avut loc ceremonia de
punerii de coroane de flori la Mor- 
mîntul soldatului necunoscut și la 
Monumentul soldatului sovietic. Din 
partea .Ambasadei Republicii Socia
liste România, coroane de flori au 
fost depuse de Gheorghe Guștea, în
sărcinat cu afaceri a.i. al țării noas
tre la Varșovia.

La Mormîntul soldatului necunos
cut a avut loc, marți, solemnitatea 
schimbării Gărzii de onoare.

în preajma sărbătorii au fost date 
în exploatare înainte de termen nu
meroase obiective industriale și so- 
cial-culturale de importanță națio
nală.

Comunicat comun 
iugosiavo - coreean

BELGRAD 22. — Corespondentul
nostru transmite : în comunicatul cu 
privire la convorbirile purtate de 
Hă Dam, vicepremier al Consiliului 
Administrativ, ministrul afacerilor 
externe al R.P.D. Coreene, cu Miloș 
Minici, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal, secretar federal 
pentru afacerile externe al Iugosla
viei, se arată că părțile au examinat 
aspecte ale traducerii în viață a mă
surilor convenite în timpul intîlnirii 
dintre Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Coreene, 
și președintele Iosip Broz Tito. S-a 
constatat că au fost create condiții 
foarte favorabile pentru dezvoltarea 
colaborării in toate domeniile și că 
relațiile bilaterale au pășit într-o 
etapă nouă a dezvoltării cu și mai 
mult succes.

Cei doi miniștri au efectuat un 
schimb de păreri cu privire la pro
blemele internaționale importante, o 
atenție deosebită fiind' acordată acti
vității țărilor nealiniate și mai ales 
pregătirilor pentru conferința . la ni
vel ministerial a țărilor nealiniate de 
la Lima.

Bagajul științific al navei 
cosmice „SaliuL4“

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Stația 
științifică orbitală „Saliut-4" a efec
tuat pînă marți, la ora 15,00 (ora 
Moscovei), 3 279 de rotații in jurul 
Pămințultii, dintre care 900 avînd la 
bord echipajul celei de-a doua expe
diții. în decursul celor 59 de zile, 
cosmonauții Piotr Klimuk și Vitali 
Sevastianov au îndeplinit un vast 
program de cercetări tehnico-știin- 
țifice și experimente.

Pentru prima oară în practica zbo
rurilor cosmice au fost efectuate fo
tografierea cosmică și fotografierea 
spectrografică a aurorelor boreale și 
a norilor argintii — fenomen foarte 
rar petrecut în natură.

Un loc aparte l-au ocupat cercetă
rile suprafeței terestre pentru solu
ționarea a numeroase probleme eco
nomice și științifice. în cadrul aces
tor cercetări’ a fost fotografiată o 
mare porțiune a teritoriului Uniunii 
Sovietice in. suprafață de 8,5 mili
oane km pătrați.

•k

Pentru încheierea cu succes a zbo
rului cosmic la bordul navei „Soiuz- 
19", Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a conferit, marți, cosmonau- 
tilor Alexei Leonov și Valeri Kuba
sov, piloți cosmonauți, Eroi ai Uniu
nii Sovietice, Ordinul „Lenin" și, pen
tru a doua oară, i-a medaliat cu 
„Steaua de aur" — anunță agenția
T.A.S.S.

paramilitare care începuseră declan
șarea unor acte de violență și de sa
botaj.

RspuBlica Vietnamului 
de Sud și Pakistanul8U h°- 
tărît să stabilească relații diploma
tice Ia nivel de ambasadă, se ara
tă într-un comunicat comun dat pu
blicității la Hanoi, semnat de șeful 
reprezentantei speciale a R.V.S. și 
ambasadorul pakistanez în R. D. 
Vietnam.

0 reuniune a guvernului 
Libanului, prezidată de primul 
ministru, Rashid Karame, a avut loc 
la Beirut. Au fost examinate proble
me privind securitatea internă și 
restabilirea ordinii în tară, după re
centele incidente soldate cu morți și 
răniți care au avut loc în capitala 
tării. Guvernul Libanului, a declarat 
la încheierea reuniunii primul mi
nistru. Rashid Karame, are în ve
dere adoptarea celor mai energice 
măsuri în vederea restabilirii ordi
nii în țară.

rîului Capibaribe au depășit patru 
metrt peste limita normală. Ministe
rul Sănătății examinează cu autori
tățile locale posibilitățile adoptării 
unor măsuri, de urgență pentru a îm
piedica apariția epidemiilor.

S.U.A.
NEW YORK 22 (Agerpres). — 

Ploile torențiale căzute de la înce
putul acestei săptămîni în zona ca
pitalei statului american New Jer
sey, Trenton, au provocat inundații 
grave, care au determinat autorită-' 
țile să evacueze aproximativ 2 000 de 
persoane. Traficul feroviar între 
New York și Washington a fost pa
ralizat. O oficialitate locală a apre
ciat că pagubele sînt superioare celor 
înregistrate în cursul calamităților 
similare produse săptămînă trecută. I

Raport al O.E. C. 0. despre fenomenele 
de recesiune din economia occidentală

PARIS 22 (Agerpres). — Buletinul 
semestrial publicat la Paris de Orga
nizația pentru Cooperare Economică 
și Dezvoltare (O.E.C.D.) privind si
tuația economică a țărilor membre 
relevă că, pentru moment, pe an
samblul organizației încă nu s-a ieșit 
din perioada de recesiune începută 
în 1974. Unele semne de relansare 
economică s-au înregistrat în Statele 
Unite și Japonia, dar acestea nu au 
avut un caracter pronunțat. Potrivit 
documentului, principalul motiv de în
grijorare în toate cele 24 de țări mem
bre ale O.E.C.D. îl constituie șoma
jul, deoarece în prezent peste 15 mi
lioane de persoane nu au un loc de

CAIRO

CONGRESUL NAȚIONAL AL UNIUNII SOCIALISTE ARABE
An war El Sadat

CAIRO 22 (Agerpres). — La Cairo 
au început, marți, lucrările Congre
sului național al Uniunii < Socialiste 
Arabe (U.S.A.). In cadrul unei re
uniuni preliminare, congresul l-a re
ales în unanimitate pe președintele 
Republicii Arabe Egipt, Anwar El 
Sadat. în funcția de președinte al
U.S.A., anunță agenția M.E.N. în ca
drul aceleiași reuniuni, congresul a 
hotărît alegerea lui Rifaat El-Mah- 
goub ca secretar general al Uniunii 
Socialiste Arabe.

ATENAîncheierea conferinței Uniunii Democratice de Stingă
1L1AS 1L1OU RECONFIRMAT ÎN FUNCȚIA DE PREȘEDINTE 

AL E.D.A.
ATENA 22. — Corespondentul A- 

gerpres transmite.: La Atena s-au 
încheiat lucrările conferinței pe în
treaga Grecie a Uniunii Democratice 
de Stingă — E.D.A. Un comunicat al 
Biroului de presă al partidului preci
zează că a fost ales un Comitet ad
ministrativ provizoriu, compus din 
70 de membri, și că s-a hotărît, în 
unanimitate, reconfirmarea lui Ili-as 
Iliou în funcția de președinte al 
E.D.A. '

ORIENTUL APROPIAT
© Apelul Consiliului ds Securitate în favoarea prelungi- 
rii mandatului forțeior de observatori O.N.U. staționate 

în Sinai ® Convorbiri franco-saudite
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres).

— Consiliul de (Securitate al O.N.U. 
a adresat un apel președintelui Re
publicii Arabe Egipt, Anwar Sadat, 
solicitîndu-i să-și reconsidere hotă- 
rîrea de a nu accepta o nouă prelun
gire a mandatului forțelor de obser
vatori Q:N.U. staționate in Sinai, 
fngndat care expiră la 24 iulie.

Apelul, adoptat în noaptea de luni 
spre marți, cu 13 voturi favorabile, 
arată că o nouă prelungire a man
datului forțelor de observatori O.N.U. 
„ar contribui în mod sensibil la 
crearea unei atmosfere propice re
alizării progresului pe calea unui a- 
cord privind instaurarea unei' păci 
juste și durabile". „Consiliul de 
Securitate — se arată în continuare
— recunoscînd măsurile constructive 
adoptate pînă acum pentru cauza 
păcii, urmărește situația îndeaproa
pe și subliniază importanța realizării 
unor noi progrese pe calea unei păci

In important momeai 
în evoluția poâtivă 

a relațiilor româno-iordaniene
Cronica relațiilor prietenești ro- 

mâno-iordaniene a consemnat, ca o 
nouă expresie a voinței comune de 
a dezvblta conlucrarea reciprocă, vi
zita oficială efectuată zilele trecute 
în România de prințul moștenitor al 
Iordaniei. Hassan Ibn Talal.

Convorbirile cu tovarășul Nicolae 
Ceâușescu, mesajele cordiale de sti
mă și prietenie schimbate prin in
termediul înaltului oaspete de către 
regele Hussein și președintele Româ
niei, hotărîrea exprimată de a se 
acționa în vederea adîncirii acorduri
lor și înțelegerilor stabilite anterior, 
cu prilejul dialogului româno-iorda- 
nian la cel mai înalt nivel, de a se 
identifica noi domenii și forme de 
colaborare, confirmă evoluția ascen
dentă și perspectivele favorabile ale 
conlucrării fructuoase dintre Româ
nia și Iordania, atît pe plan bilate
ral, cît și în domeniul vieții politice 
internaționale.

în acest sens, adresîndu-se oaspe
telui. tovarășul Nicolae Ceâușescu 
sublinia : „Vizita dumneavoastră în 
România constituie o expresie a re
lațiilor bune inaugurate prin vizita 
in România a Maiestății Sale regele 
Hussein și dezvoltate prin vizîta mea 
în Iordania, prin înțelegerile realiza
te cu privire la colaborarea multilaj 
terală, economică, tehnico-științifică 
și culturală. Doresc să-mi exprim 
satisfacția pentru cursul ascendent 
al relațiilor și colaborării româno- 
iordaniene".

Această colaborare este menită să 
capete noi dimensiuni ca urmare a 
semnării de către tovarășul Emil 
Bobu. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, și de către oaspetele iorda
nian a Programului de lucru, care 
prevede acțiunile concrete ce urmea
ză a fi întreprinse pentru traducerea 
în viată a acordurilor și celorlalte 
documente încheiate în timpul vizitei 
președintelui României în Iordania.

în sfera raporturilor internaționale, 
convorbirile româno-iordaniene au 
pus in evidentă imperativul stator
nicirii unei noi ordini politice și 
economice mondiale, care să asigure 
deplina egalitate în drepturi, progre
sul mai accentuat al țărilor în curs 
de dezvoltare, bunăstarea tuturor 
popoarelor lumii : în acest cadru, a 
fost subliniată, ca o cerință impe
rioasă a zilelor noastre, necesitatea 
creării condițiilor pentru participarea 
activă a tuturor statelor, indiferent 
de mărime, potențial sau orinduire 

muncă, ceea ce reprezintă 5,5 la sută 
din populația activă. In multe țări 
membre ale O.E.C.D., șomajul a atins 
nivelul cel mai ridicat din perioada 
postbelică.

Pe de altă parte, autorii raportului 
precizează că perioada de recesiune 
a determinat menținerea ratei medii 
a ir>'lației în jur de zece Ia sută. 
Buletinul menționează pe de altă 
parte că recesiunea economică a țări
lor membre s-a manifestat și prin 
creșterea deficitului balanțelor de 
plăți, care, în acest an, ar putea 
ajunge Ia circa 25 miliarde dolari pe 
ansamblul zonei O.E.C.D.

reales președinte
La deschiderea lucrărilor Congre

sului național al Uniunii Socialiste 
Arabe, președintele Anwar El Sadat 
a rostit un discurs în care a evocat 
poziția Republicii Arabe Egipt în 
problema prelungirii mandatului for
țelor Națiunilor Unite în .zonă, per
spectivele unui acord de dezangajare 
a forțelor în Orientul Apropiat, po
litica economică egipteană, situația 
internă ți politica externă promovată 
de Egipt.

Problema principală care a preocu
pat conferința — subliniază comuni
catul — a fost luarea măsurilor prac
tice necesare pentru separarea, au
tonomia și independența E.D.A. din 
punct de vedere politic și organiza
toric. în acest sens s-a votat o hotă- 
rîre în care se apreciază că este „in
dispensabil ca E.D.A. să se reconsti
tuie în partid separat, independent și 
autonom în toate manifestările și 
funcțiunile sale".

juste și durabile, pentru evitarea u- 
nui nou impas in Orientul Apropiat".

PARIS. — Președintele Franței, 
Valery Giscard d’Estaing, l-a primit, 
marți, pe prințul moștenitor al Ara- 
biei Saudite, Fahd Ben Abdel Aziz. 
A fost abordată problema dezvoltă
rii cooperării industriale și tehnolo
gice dintre cele două țări. După în
cheierea primei runde de convorbiri 
dintre prințul moștenitor al Arabiei 
Saudite și primul ministru al Fran
ței. Jacques Chirac, interlocutorii au 
arătat că în cursul întrevederii au 
fost trecute în revistă principalele 
probleme internaționale, în ceea ce 
privește situația din Orientul Apro
piat. Jacques Chirac a reafirmat 
sprijinul Franței pentru reglementa
rea pașnică a conflictului din aceas
tă zonă a lumii, care, a arătat el, 
nu poate fi obținută fără respectarea 
drepturilor arabilor și ale palestine- 
nilor.

socială, la soluționarea problemelor 
contemporaneității, în deplin con
sens cu interesele fiecărei națiuni, 
ale unei largi colaborări interna
ționale.

în mod firesc, o atenție deosebită 
a fost acordată situației din Orientul 
Apropiat, reliefîndu-se necesitatea 
intensificării eforturilor în vederea 
realizării unei păci juste și trainice 
în această zonă. După cum se știe, 
în concepția țârii noastre, aceasta 
presupune retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în 1967, so
luționarea corespunzătoare a proble
mei poporului palestinean in confor
mitate cu interesele sale naționale, 
inclusiv formarea unui stat propriu, 
asigurarea independentei, integrității 
si suveranității tuturor statelor din 
regiune.

Ca și atîtea alte personalități mar
cante ale lumii arabe, oaspetele a 
avut cuvinte de înaltă apreciere la 
adresa poziției statornice de solida
ritate activă a poporului român cu 
popoarele arabe, a politicii consec
vente a României în sprijinul unei 
soluționări juste a problemei Orien
tului Apropiat, a eforturilor perse
verente depuse de președintele 
României în acest sens, ca și pentru 
dezvoltarea continuă a colaborării 
româno-iordaniene. Subliniind „capa
citatea de conducător și de om de 
decizie" a tovarășului Nicolae 
Ceâușescu, oaspetele și-a exprimat 
prețuirea față de contribuția de preț 
a președintelui României „atît la 
dezvoltarea viitoare a raporturilor 
noastre bilaterale, cît și în ce pri
vește sprijinul în soluționarea acelor 
probleme cu caracter multilateral 
din zonă sau din afara ei, care 
ne preocupă pe noi toți".

Convorbirile de la București au 
evidențiat. încă o dată, evoluția pozi
tivă a colaborării reciproce, însem
nătatea Declarației solemne comune, 
care așază această conlucrare pe 
fundamentul unor principii trainice. 
Nu încape îndoială că, acționind în 
spiritul prevederilor acestui docu
ment. înfăptuind înțelegerile înche
iate. inclusiv Programul semnat în 
aceste zile, relațiile de prietenie și 
cooperare româno-iordaniene se vor 
îmbogăți în continuare, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei înțelege
rii.- păcii și securității în lume.

Al. CAMPEANU

ut mijiiiimi
• DE DOUĂ ORI MAI 

REPEDE. Noul supertren so
vietic „Russkaia Troika" a lost 
experimentat pe distanta Lenin- 
grad-Moscova și retur. După 
cum scrie „Pravda", noul ex
pres, ale cărui vagoane au aer 
condiționat, a parcurs distanța 
de aproximativ 700 kilometri cu 
o viteză medie de 160 km/oră. 
Ulterior, viteza de croazieră ur
mează să fie mărită la 200 km/ 
oră. în acest fel, călătoria din
tre cele două mari' orașe va fi 
redusă la 4 ore, față de apro
ximativ 8 ore cit este. în pre
zent.

• PREMIERĂ CHIRUR
GICALĂ. La centrul medical 
al Universității statului Kansas 
(S.U.A.) a fost efectuat un 
transplant considerat unic în a- 
nalele medicinei : doi gemeni in 
vîrstă de 24 de ani au primit 
rinichii unui singur donator, de
cedat într-u.n accident de auto
mobil. Starea pacienților este 
satisfăcătoare.

• UN ACADEMICIAN 
ORIGINAL. Vladimir Tosici, ' 
țăran, în vîrstă de 73 de ani, din 
satul Mrcajevci (R.S.F. Iugo
slavia) a devenit membru co
respondent al Academiei de ști
ințe și arte din Serbia. Tosici, 
care nu are alte studii în afara 
școlii elementare, este un auto
didact care se interesează pro
fund de istorie și etnografie. 
Pînă acum el a scris trei lucrări 
științifice, din care două au și 
fost publicate de academie. în 
prezent elaborează alte două 
lucrări.

9 AVALANȘĂ DE PU
Ca o expresie aBLICAȚII.

masivului aflux informațional 
din zilele de azi, în S.U.A. se 
apreciază la circa 10 000 numă
rul publicațiilor și broșurilor cu 
profil științific și de cercetare, 
ceea ce ridică rezerve înteme
iate asupra utilității multora 
dintre ele. Pe de altă parte, din 
pricina actualelor dificultății fi
nanciare, bibliotecile universită
ților americane au fost nevoite 
să renunțe la o serie întreagă 
de abonamente. în această si
tuație, pe baza unui studiu asu
pra producerii, răspîndirii și' u- 
tilizării tipăriturilor cu carac
ter, științific, urmează să se pro
cedeze la o mai eficientă difu
zare a informațiilor, prin res- 
tringerea numărului publicații
lor și imbunătățirea calității lor.

• DIN SOL POLUAT > 
- RĂSADNIȚE. Anual- mai 
multe mii de tone de deșeuri 
uleioase poluează terenurile pe
trolifere din sudul Ungariei, pu- 
nînd in pericol mediul .înconju
rător,-îndeosebi solul. Specia
liștii maghiari vor întreprinde 
un experiment în scopul trans
formării acestor deșeuri pe cale 
biologică. Astfel, pe terenurile 
acoperite cu un strat subțire de 
sedimente uleioase din regiunea 
Algyo vor fi împrăștiate așa- 
numite „bacterii petroleofage". 
în cîțiva ani, aceste bacterii ur
mează să transforme solul po
luat intr-o răsadniță cu prețioa
se calități nutritive.

• PREȚIOASĂ MĂR
TURIE A TRECUTULUI, 
în cursul unor lucrări de exca- 
vare în vederea ridicării unor 
construcții, în localitatea japo
neză Sakurai, prefectura Nara, 
a fost dat la iveală un mormint 
de tip „tumulus" — cu o spe
cifică formă' circulară — apre
ciat ca cel mal vechi de acest 
gen descoperit pînă acum în Ja
ponia. Fragmentul de lemn gă
sit aici, pe lingă alte obiecte, 
prezintă unele motive sculptate 
specifice începuturilor mileniu
lui I e.n., această prețioasă măr
turie a trecutului putînd aduce 
noi date în ce privește epoca 
constituirii primelor formații sta
tale japoneze.

• VINOVAT ESTE... 
TRENUL. Apariția, la un mo
ment dat, a unui tren vopsit în 
alb și negru, pe parcursul fil
mului „Plingi, țară iubită" — 
turnat după un best-seller al 
scriitorului Alan Paton — i-a șo
cat teribil pe membrii comisiei 
de difuzare a producțiilor cine
matografice din Republica Sud- 
Africană. Ca urmare, filmul res
pectiv a fost interzis. Motivul : 
secvența menționată ar crea o 
imagine deformată a realităților 
sud-africane, sugerind posibili
tatea conviețurii intre albi și 
negri...

• UN TRANSPORT 
CLANDESTIN DE AUR, 
în greutate de 1,3 tone și care 
valora 30 milioane franci fran
cezi, a fost descoperit de vame
șii francezi la punctul de fron
tieră franco-elvețian de la Ain. 
Aurul a fost disimulat în auto
mobile aparținînd aceleiași per
soane, al cărei nume nu a fost 
făcut cunoscut de poliție. Pentru 
a se deschide veritabilele safeuri 
pe roți, care conțineau, fiecare, 
sute de lingouri de cite un kilo
gram, trebuiau efectuate cinci 
manevre : scoaterea ceasului de 
la tabloul de bord, conectarea a 
două fire electrice, cuplarea vi
tezei în mers înapoi, aducerea 
scaunelor cit mai in față și, în 
cele din urmă, cuplarea faruri
lor. Numai în acest fel se des
chideau trapele ascunzătorilor 
situate sub băncile din spate ale 
automobilelor.
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