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Cu irâire la Miile care a arat loc in prima iumăîate 
a teii ife si măsurile ce se impun a fi leale ii 
peatni Înlăturarea efectelor ace* citeili si nli- 

zarea întregii activități economice si soaie
Informare prezentată la Plenara comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem 

al Dezvoltării Economice și Sociale din 21—22 iulie 1975
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SARCINILE STABILITE DE PLENARA DIN 21-22 IULIE, 

DE CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

O MOBILIZATOARE CHEMARE LA MUNCĂ 

SPORNICĂ, RESPONSABILĂ, EFICIENTĂ 

pentru dezvoltarea accelerată și robustă 
z--------- — a economiei noastre socialiste----------- \

Comuniștii, oamenii muncii din întreaga tară 
au luat cunoștință cu interes și deosebită sa
tisfacție de documentele plenarei comune a C.C. 
al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României, de cuvîntarea 
de o excepțională valoare teoretică și practică 
rostită la plenară de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al partidului nos
tru. întregul nostru popor are definite, prin 
aceste documente, un program de lucru con
cret. mobilizator, o imagine limpede a ceea ce 
partidul cere fiecăruia pentru a realiza exem
plar planul pe acest an, pentru a înfăptui înain
te de termen cincinalul actual, pentru a trece 
cu succes la îndeplinirea în cele mai bune con
diții a cincinalului următor.

în cuvîntarea rostită la plenară, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a examinat prevederile cin
cinalului 1976—1980 — prevederi realiste și pe 
deplin realizabile — a făcut o analiză aprofun
dată și exigentă a activității de pînă acum, atît 
a succeselor, cît și a neajunsurilor, desprinzînd 
concluzii de excepțională însemnătate și subli
niind sarcini si direcții majore de acțiune pen
tru îmbunătățirea activității economico-sociale, 
■astfel îneît să se treacă la înfăptuirea cincina
lului viitor de pe o bază superioară.

Este vorba, în principal, de trecerea la apli
carea de măsuri stăruitoare care să asigure dez
voltarea bazei de materii prime și energetice, 
concomitent cu valorificarea superioară și buna 
gospodărire a acestora, utilizarea intensivă a 
mașinilor, utilajelor și suprafețelor de produc

ție, ridicarea continuă a calității producției, în
noirea și modernizarea produselor, creșterea 
productivității muncii sociale, reducerea costu
rilor de producție și în special a cheltuielilor 
materiale, ridicarea eficienței întregii activități 
economice, realizarea în termene cît mai scurte 
și în condiții de eficiență superioară a investi
țiilor, extinderea exportului și diminuarea im
portului. Este limpede că întreaga dezvoltare 
viitoare a economiei trebuie să aibă loc în con
dițiile atingerii unor indici superiori de ordin 
calitativ, în așa fel incit să se asigure o creș
tere mai rapidă a eficacității economice în toa
te ramurile, în toate domeniile — creștere ho- 
tărîtoare pentru progresul neîntrerupt al econo
miei și societății in ansamblu.

Desigur, sarcinile stabilite nu se materiali
zează de la sine, nu devin realitate în mod spon
tan, ci numai și numai prin eforturile tuturor 
celor ce muncesc, prin activitatea concretă, prac
tică. de zi cu zi, în care fiecare trebuie să-și 
mobilizeze întreaga pricepere, putere de muncă 
și, mai presus de orice, spiritul de responsabi
litate. Spiritul înaltei răspunderi față de înde
plinirea sarcinilor dezvoltării economico-sociale, 
fată de gospodărirea rațională a resurselor ma
teriale și financiare, a avuției naționale trebuie 
să devină o trăsătură fundamentală, generalizată 
la scara întregii societăți.

Ne-am propus în viitorul cincinal obiective 
deosebit de mobilizatoare în domeniul dezvol
tării economic^ — la unii indicatori nivelurile

stabilite la recenta plenară sînt superioare ce
lor prevăzute de Directivele Congresului al 
XI-lea al partidului — sarcini îndrăznețe, dar 
pe deplin posibil de înfăptuit. Planul creează 
toate condițiile pentru dezvoltarea în continuare 
în ritm intens și îmbunătățirea structurii econo
miei naționale, valorificarea la un nivel supe
rior a resurșelor naționale, introducerea largă 
în economie a cuceririlor științei și tehnicii mo
derne. sporirea eficientei muncii sociale, a în
tregii activități economice, în vederea creșterii 
mai rapide a venitului național și a bunăstării 
întregului nostru popor.

înfăptuirea sarcinilor trasate de plenară pen
tru mersul înainte tot mai accelerat al economiei, 
pentru progresul multilateral al tării este cauza 
întregului popor. Esențial este să se treacă ne- 
întîrziat, în fiecare unitate și centrală, în fie
care județ și minister, la întocmirea de progra
me de măsuri concrete și cuprinzătoare pentru 
îndeplinirea exemplară a acestor sarcini. Por
nind de la înțelegerea deplină a faptului că tot 
ceea ce creează poporul nostru prin munca sa 
îi aparține în întregime, slujind înfloririi patriei, 
făuririi unei vieți din ce în ce mai bune, să 
facem totul pentru a înfăptui obiectivele și sar
cinile trasate de partid, pentru realizarea cu 
deplin succes, la toți indicatorii, a planului pe 
anul în curs, pentru îndeplinirea actualului cin
cinal înainte de termen, concomitent cu buna 
pregătire a producției anului 1976— primul an 
al cincinalului viitor. ,

RĂSPUNSURI MUNCITOREȘTI - 
PRIN REALIZĂRI ÎN ÎNTRECERE 

în pagina a Il-a: Angajamente și fapte de vrednicie ale siderurgiștilor

PROSPERITATEA TĂRII BUNĂSTAREA POPORULUI 
rațiunea înfregii activități productive, 
obiectivul major al politicii partidului

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară comună 
a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale 
înfățișează, în contextul succeselor 
obținute în îndeplinirea înainte de 
termen a planului cincinal actual, un 
tablou elocvent al realizărilor pe tă- 
rîmul ridicării nivelului de trai al 
poporului, demonstrînd încă o dată 
că sporirea continuă a avuției so
cietății, a venitului național asigură 
temelia trainică și mijloacele nece
sare care să permită punerea la dis
poziția populației a unor oantități din 
ce în ce mai mari de bunuri, cît și 
mărirea veniturilor directe ale ce
lor ce muncesc.

Ca un fir roșu se detașează din 
cuprinsul întregii cuvîntări adevărul 
că tocmai aplicarea perseverentă a 
politicii partidului, ■ de dezvoltare ac
celerată a bazei tehnico-materiale a 
societății, în primul rînd prin desfă
șurarea largă a procesului de indus
trializare a țării, succesele în înde
plinirea cincinalului au creat condi
țiile propice pentru creșterea nivelu
lui de trai al celor, mai largi pături 
ale populației, cuprinzînd deopotrivă 
pe muncitori și țăranii cooperatori, 
pe tehnicieni, -ingineri, economiști, ca 
și pe cercetători sau învățători, pen
sionari sau militari, studenți sau 
mamele cu mulți copii etc., practic 
întregul popor.

în acest cadru po primul plan s-a 
situat orientarea consecventă spre 
majorarea generală a retribuțiilor. 
Prima acțiune întreprinsă in actualul 
cincinal în această direcție a consti
tuit-o tocmai ridicarea nivelului retri
buțiilor minime. Astfel, la jumătatea 
anului 1972, retribuția minimă a unui 
muncitor necalificat sporise de la 
800 lei la 1 000 de lei, iar a unui 
muncitor calificat de la 908 lei la 
1 040 lei ; creșterea cu 25 la sută și 
respectiv cu 15 la sută a acestor re
tribuții a reprezentat un prim pas 
însemnat în direcția corelării mai ju
dicioase a nivelurilor retribuțiilor, 
dacă avem în vedere că majorarea 
medie a retribuțiilor pe ansamblul

economiei fusese la acea dată de 
aproximativ 8 la sută. Odată cu de
clanșarea acțiunii de generalizare a 
majorării retribuțiilor, la mijlocul 
anului trecut s-a stabilit ca retribu
ția minimă să sporească la 1 140 lei, 
în cazul muncitorilor necalificați, și 
la 1 346, pentru cei calificați, ceea 
ce reprezintă față de anul 1970 o 
majorare cu 42,5 la sută, respec
tiv, 48 la sută ; creșterea mai 
accentuată în această perioadă a re-

Dr. inej. Cornel HIDOS
■ adjunct al ministrului muncii

(Continuare în pag. a Il-a)

Ca privire la activitatea organelor de partal si ie stat pire 
înfăptuirea pitici ie cadre a partitiulm
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întreprinderea de mașini grele București — se lucreazâ intens la un nou utilaj energetic

SARCINA PRINCIPALĂ A TUTUROR 
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID DE LA SATE: 

Lucrările agricole bine organizate, 
ordine și disciplină desăvîrșite

*

® Relatări ale corespondenților „Scînteii" din județe © Situația recoltării griului și 
cositului fînețelor naturale în cooperativele agricole

ÎN PAGINA A II-A

LA ȘANTIERUL 
NAVAL OLTENIȚA 

A fost lansată
cea de-a 60-a motonavă 

de 5000 de tone
Participînd efectiv la acțiunile 

de apărare a fabricii de conser
ve „Valea roșie", la înălțarea și 
consolidarea digului ce prote
jează propriul lor șantier de a- 
pele Dunării, constructorii de 
nave din Oltenița, datorită mă
surilor tehnico-organizatorice 
întreprinse, organizării de schim
buri prelungite ș.a., au reușit, 
în ultimul timp, să obțină bune 
rezultate in producție. In ulti
mele zile, ei au lansat primul 
remorcher de 2 400 CP și cea 
de-a 60-a motonavă de 5 000 de 
tone, din seria celor ce se con
struiesc în acest șantier. (Ale
xandru Brad).

Debutul literar 
și responsabilitatea

Județul. 
Caraș-Severin 

a încheiat 
recoltatul griului
într-o telegramă adresată Co

mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Biroul Co
mitetului județean Caraș-Seve
rin al P.C.R. a anunțat înche
ierea recoltatului griului pe 
toate suprafețele cultivate în în
treprinderile agricole de stat și 
cooperativele agricole de pro
ducție.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Caraș-Severin — 
români, germani, sîrbi și de alte 
naționalități — însuflețiți de 
chemarea adresată de dumnea
voastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, întregului partid, în
tregii noastre națiuni — se spu
ne în telegramă — au acționat 
cu toate forțele pentru diminua
rea grabnică a efectelor cala
mităților provocate de inunda
ții și strîngerea operativă a în
tregii recolte de păioase.

în aceste zile lucrătorii din 
agricultura județului își ampli
fică eforturile pentru strîngerea 
>i depozitarea furajelor.

c Scriitorii despre actualitatea soâdistă a țării

La țărmul întinerit 
al Tomisnlni, 

navele de mare tonaj 
ale creației românești

Reportaj de Traian COȘOVEI

Citesc cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la 
recenta plenară a Comite
tului Central al partidului. 
Citesc și meditez îndelung 
asupra îndemnului de a 
pune în valoare întreaga 
capacitate creatoare a po
porului, de a îndrăzni spre 
mai mult. Receptez încre
derea în puterea de mun
că, în inteligența româ
nească, în stare să îndepli
nească exemplar sarcinile 
prezentului și viitorului. 
Simt în același timp, în a- 
ceastă apreciere, îndemnul 
de a nu ne mulțumi cu cît 
am făcut, de a aspira spre 
împliniri și mat mari, de a 
nu obosi niciodată în mun

ca închinată patriei socia
liste, poporului.

Citesc și meditez înde
lung la toate aceste idei 
fundamentale. Și-mi amin
tesc. Era in primăvară și 
luam parte la botezul pri
mului mineralier de 55 de 
mii tdw, construit în Șan
tierul naval Constanța. 
Parcă ieri a fost cînd 
scriam, anunțînd „La ori
zont, mineralierul!" — și a- 
cum mineralierul era gata, 
se îrfălța aici, aproape și 
luam parte la sărbătorirea 
lui. „Te numesc Tomis și 
îți urez drum bun !“

In condiții de lucru ex
cepționale — adică fără e-

xistența unui șantier naval 
adecvat ; în condiții de 
paralelism, de simulta
neitate cu construcția șan
tierului modern și cu pre
gătirea miilor de oameni 
— la îndemnul secretarului 
general al partidului — 
primul mineralier de 55 
mii tdw a fost construit

cu șapte luni mai devre
me de termenul stabilit. 
Constructorii și-au dovedit 
forța cuvîntului dat în fața 
partidului. Nu numai mi
neralierul a fost sărbătorit: 
noul și modernul șantier 
naval, uriașele docuri mo
derne abia ieșite din mîi- 
nile constructorilor ; cîteva

mii de tineri constructori 
navali au primit, odată cu 
primul mineralier, marele 
botez al construcției de 
nave de mare capacitate.

A fost un eveniment pe 
care l-a trăit toată sufla
rea de aici, din Constanța,
(Continuare în pag. a V-a)

Ultimele decenii au 
determinat, la noi, un 
interes sporit fată de 
nobila îndeletnicire a 
scrisului. Colegii mei 
de generație își amin
tesc desigur că. în pri
mii ani ai adolescen
ței lor, atunci cînd 
făceau primii pași în 
Literatură, au practi
cat scrisul cu o acută 
conștiință a unei acti
vități aproape de ne
mărturisit. A scrie 
versuri. îndeosebi, nu 
era, în general, un lu
cru prea afișabil, de- 
cît, cel mult, intr-un 
cerc restrîns de prie
teni. Intre timp, scrii
torul român a căpătat 
un statut social, scri
sul a devenit o profe
siune. atenția publicu
lui larg fată de munca 
scriitorului, fată de 
valorile literare, efi
cienta însăși a acestor 
valori în lumea noas
tră contemporană s-au 
modificat complet. 
Așa se explică astăzi 
dorința tuturor tineri
lor. care cred că au 
talent, de a debuta, și 
cît mai repede.

Dar modificarea con
dițiilor sociologice de 
practicare și de recep
tare a Literaturii a- 
trage după sine, indis
cutabil. o schimbare 
radicală a semnifica
țiilor debutului literar. 
Prima carte publicată, 
manifestînd implicit o 
opțiune serioasă, adi
că dorința de a deveni 
scriitor. încarcă de o 
mare responsabilitate 
un act care, acum cî
teva decenii, părea un 
simplu gest intim, al 
vieții strict particula
re a individului. Car
tea de debut înseam
nă astăzi un act de a- 
firmare socială, pe de 
o parte, și un act de 
ordin moral, pe de 
altă parte. Debutul ca
pătă — fie că vrem, 
fie că nu — o dublă 
responsabilitate asu
pra căreia e bine să 
reflectăm.

E limpede că scrisul 
nu mai este, astăzi, la 
noi, un simplu hobby, 
nici o plăcută pierde
re de timp, adică o 
simplă distracție prac
ticată în orele noastre 
libere. A scrie înseam
nă a manifesta o pa
siune de neîngrădit, a 
afirma o vocație pro
fundă a persoanei tale 
spirituale, a explora 
pas cu pas un spațiu 
de ’Valori în care ai 
convingerea nestrămu
tată că te vei putea

însemnări de
Ștefan Augustin 

DOINAȘ

realiza pe tine insuți, 
cu ceea ce ai mai bun 
în tine. Acceptînd. 
mai mult — tinzînd cu 
nerăbdare spre statu
tul social al scriitoru
lui de azi din tara 
noastră, cartea de de
but constituie primul 
pas decisiv de angaja
re într-o profesiune 
pentru care te simți 
neîndoios chemat. Ca 
atare, scrisul devine 
un act de răspundere 
civică și morală ; de
butul își pierde astfel 
caracterul spontan, de 
simplă mărturisire li
rică a unei preferințe, 
pentru a se înscrie în 
ordinea actelor majo
re, bine cumpănite, a- 
celea care definesc 
climatul moral al unei 
întregi societăți. Jus
tificarea debutului li
terar nu mai ține doar 
de viata strict subiec
tivă, nu se întemeiază 
doar pe încrederea, fi
rească și spontană, în 
propriile tale posibili
tăți de manifestare, ci 
angajează o adevărată 
conștiință a actului de 
a scrie, o raportare 
necontenită la princi
pii morale, precum și 
la o scară de valori 
ale spiritului.

Una din legile ne
formulate ale scrisu
lui este autocontrolul 
critic, capacitatea de 
autocunoaștere reală, 
darul de a-ți judeca 
propriile creații. înain
te de a le oferi jude
cății apreciative a ce
lorlalți, A doua ar fi, 
după părerea mea, 
sentimentul intim și 
profund al culturii — 
această lume de valori 
care trebuie să ființe
ze neîntrerupt, pentru 
orice creator, ca un 
termen de raportare, 
de comparație, ca un 
model stimulator. în 
multe cazuri, atunci 
cînd există o cit de 
mică umbră de îndo
ială cu privire la lu
crul pe care-1 faci, a- 
ceastă lume de modele 
acționează ca un fac
tor inhibitiv. Citi din
tre confrații noștri, 
demni de tot respec
tul. nu și-au amînat 
ani de zile debutul, 
pînă în momentul cînd 
au ajuns la convinge
rea fermă că pot să 
se expună judecății 
publice ? ! Debutul li
terar este un adevărat 
examen al începuturi
lor vieții sociale, deci 
responsabile, a orică
rui tinăr. Cel ce se 
prezintă la un aseme
nea examen trebuie să 
aibă certitudinea că-1 
va trece în mod stră
lucit.

Implicațiile etice ale 
unui asemenea act mi 
se par de ordinul evi
denței. Prezenta unui 
om netalentat, lipsit 
de vocația profundă 
Si responsabilă a scri
sului în viata litera
ră mi se pare o imo
ralitate, pentru regre
tabilul motiv că vehi
culează false valori, 
pentru că inculcă o 
greșită educare a gus
tului public, pentru că 
încalcă principiul grav
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Colectivul Combinatului siderurgic Reșița a obținut în acest an importante succese în întrecerea socialistă. Printre autorii acestor frumoase realizări se numără- (de la stînga la dreapta) 
Sabin Vesa, furnalist, Ștefan Drotleff, furnalist. Florin Deheleanu, furnalist.

Ștefan Wurtz, oțelar, Ion Pâsat, furnalist, Mlșu Pogoran, topitor-șef,
> Foto : S. Cristian

RĂSPUNSURI MUNCITOREȘTI - PRIN REALIZĂRI IN ÎNTRECERE:

Angajamente și fapte de vrednicie
ale siderurgiștilor

Metal, cît mal mult metal țării, de 
calitate tot mai bună și' cu cheltuieli, 
cit mai reduse — așa ar putea fi 
sintetizate obiectivele întrecerii si
derurgiștilor țării. Răspunzînd prin 
fapte chemării partidului, acționînd 
cu toată energia pentru înfăptuirea 
sarcinilor majore trasate de Plenara 
comună a Comitetului Central al 
partidului și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a 
României, tot mai multe colective de 
siderurgiști își suplimentează anga-

planul „Ia zi“ (cifrele din parantezăGALAȚI : S-au produs peste
reprezintă angajamentele pe întregul an) : 43 000 TONE COCS (12 000 
tone) ; 5 500 TONE FONTA (10 000 tone) ; 2 320 TONE OTEL ELEC
TRIC (4 000 tone).

HUNEDOARA : 6 900 TONE COCS (12 000 tone) ; 17 520
FONTA (10 000 tone) ; 32 500 TONE OȚEL (15 000 tone) ; 46 300 
LAMINATE FINITE PLINE (30 000 tone).

TONE 
TONE

REȘIȚA : 12 900 TONE FONTA (12 000 tone) ; 18 300 TONE 
(10 000 tone)'; 24 200 TONE LAMINATE (28 500 tone).

TÎRGOVIȘTE : Secții importante ale Combinatului de oțeluri spe
ciale își realizează angajamentele. Oțelăria electrică nr...................
a produs suplimentar 715 TONE 
MĂRCI DE OȚELURI.

Sint cifre care dovedesc că, în cea 
mai mare parte, siderurgiștii și-au o- 
norat angajamentele hSumate in în
trecere pe acest an, depășindu-le, in 
unele cazuri, substanțial. Cum au 
fost obținute aceste succese ? Ce ini
țiative prezintă siderurgiștii în în
trecere ? Ce rezerve interne sînt în 
curs de valorificare Iată-, , peri- 
m'etrul investigațiilor făcute', de: co
respondenții noștri. '

O primă relatare din Reșița, cea 
mai veche „cetate de foc" a țării, 
locul de unde a fost lansată chema
rea la întrecere pe anul 1975 către 
toți siderurgiștii țării. Transmite 
Nicolae Catană.

— Siderurgiștii reșițeni au răspuns 
cil entuziasm chemării conducerii 
partidului de a spori ..producția peste 
plan, angajîndu-se să realizeze în 
acest an o producție suplimentară de 
circa 60 milioane lei, concretizată' în 
cocs, fontă, oțel, laminate. Deci, exact 
dublu față de cît prevedea angaja
mentul inițial.

— în ce constă „secretul" acestor 
angajamente optimiste ?

— Am discutat cu numeroși mun
citori, cu ingineri și maiștri, cu se
cretari ai organizațiilor de partid din 
secțiile combinatului. Concluzia pe 
care o pot desprinde din aceste dis
cuții este clară : reșițenii au ' lansat 
chemarea la întrecere către siderur
giștii din întreaga țară și doresc să 
fie fruntași. Este vorba de o dorință 
care se bazează pe realitate. Adică 
pe o bună organizare a întrecerii — 
aici obiectivele întrecerii sînt bine 
•cunoscute în fiecare secție și ■ sector, 
de către fiecare muncitor — și pe o 
bună organizare a muncii, în între- 

jamentele inițiale asumate in între
cere, se angajează sâ producă tot mai 
multe produse solicitate pe piața in
ternă și la export, în condițiile unei 
eficiențe economice sporite. Din re
latările transmise ieri de corespon
denții „Scînteii" din patru centre si
derurgice — Galați, Hunedoara, Re
șița și Tîrgoviște — am extras mai 
întii cîteva cifre de bilanț, punînd 
față în față angajamentele și reali
zările.

1, de pildă, 
DE OȚEL, ELABORÎND 55 DE 

cere urmărindu-se deopotrivă spori
rea producției fizice, creșterea pro
ductivității muncii și realizarea unor 
Însemnate economii.

© La jumătatea anului .— producții de două și chiar de 
trei ori mai mari decît întregul angajament anual

® Se acționează ferm pentru suplimentarea producției 

® Spiritul gospodăresc generează inițiative de preț

© Cocsarii și furnaliștii - mînă în mînă pentru eco
nomii de combustii

— Asupra acestui ultim aspect am 
vrea să insiști.

— Da. La furnale și oțelărie ne-au 
fost prezentate o seamă de măsuri 
tehnico-organizatorice menite să 
sporească randamentul muncii. „Pen
tru noi — spunea prim-maistrul fur
nalist Petru Sfercocea — principala 
sursă de creștere a productivității și 
de economisire a cocsului este creș
terea presiunii gazului la gîtul fur
nalelor și a temperaturii aerului in
suflat în acestea. Efectul ? Prin 
creșterea presiunii gazului cu 27 la 
sută față de nivelul perioadei co
respunzătoare a anului trecut și ri
dicarea temperaturii aerului insu
flat s-au realizat economii de cocs, 
pînă acum de aproape 2 000 tone, iar 
pînă la sfîrșitul anului se preconi-

zează economii de încă 2 000 tone". De 
fapt, pînă la ora actuală siderurgiștii 
reșițeni au economisit 10,8 milioane 
kWh energie electrică, 12120. tone 
cocs convențional. Așadar, în majori
tatea lor, angajamentele inițiale vor 
fi dublate și triplate.

Legătura la Hunedoara. Trans
mite Sabin Ionescu.

— Practic, se poate spune că în 
combinatul siderurgic hunedorean 
fiecare secție se poate mîndri cu ini
țiative sau experiențe deosebite, 
care, în ultimă instanță, explică și 
succesele obținute pînă acum în în
trecere. Bunăoară, o inițiativă a oțe- 

• larilor de la cuptoarele Martin de 
mare capacitate (cuptoare de 400 tone 
oțel pe șarjă) a condus la adevărate 
performanțe profesionale în această 
parte a anului 1975 : timpul afectat 
reparațiilor la rece a cuptoarelor a 
fost redus cu 11 zile față de semes
trul I 1974, iar durabilitatea bolților 
cuptoarelor a crescut la 240 șarje 
pe campanie — în medie — recordul 
fiind deținut de cuptorul nr. 5 cu 
282 șarje ; indicele mediu de utili
zare a cuptoarelor a ajuns la 12.81 
tone oțel pe metru pătrat vatră de 
cuptor și zi calendaristică.

Acționînd în spiritul sarcinilor tra
sate de Plenara comună a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, side-

rurgiștii hunedoreni și-au luat anga
jamentul suplimentar de a realiza 
peste prevederile de plan ale celui 
de-al doilea semestru al acestui an o 
producție industrială în valoare de 
peste 100 milioane lei —. concretizată 
in cocs, fontă, oțel, laminate — 
concomitent cu asigurarea unui aport 
valutar suplimentar de aproape 70 
milioane lei valută, prin reducerea 
importurilor și sporirea producției 
destinate exportului.

— La Galați — transmite Dan 
Plăeșu — siderurgiștii își concen
trează atenția, pe de o parte, asupra 
sporirii producției fizice la cocs, fon
tă, oțel și laminate și,, pe de alta, a- 
supra reducerii consumurilor 
fice.
cere 

speci- 
între- 

uzi-
La
se

loc de frunte în 
situează colectivul

nei cocso-chimice care a realizat 
peste plan, pînă la 24 iulie a.c., 
43 000 tone cocs metalurgic, de 3,5 ori 
mai mult față de angajamentul anual 
inițial. Cocsarii gălățeni nu doresc 
însă să se oprească aici ; hotăriți să 
participe din plin alături de celelalte 
colective din combinat la acțiunea 
de recuperare a pierderilor cauzate 
economiei naționale de inundații, ei 
au hotărît să mai realizeze pînă la 
sfîrșitul anului încă 23 000 tone cocs 
metalurgic peste plan. Pînă acum au 
fost economisite 2 500 tone cocs — cu 
500 tone mai mult decît angajamen
tul anual — iar pînă Ia sfîrșitul a- 
nului vor mai fi economisite alte 
5 000 tone cocs.

— Cum acționează oțelarii din Tîr
goviște în direcția extinderii utili
zării în producție a deșeurilor, sar
cină subliniată în recenta cuvîntare 
a secretarului general al partidului?

— La Tîrgoviște — ne răspunde 
corespondentul Constantin Soci — 
oțelarii discută insistent despre o 
economie posibilă de oțel spe
cial. Calcule estimative, prezen
tate de către directorul tehnic 
al combinatului, ing. Victor Mihu, 
au condus la următoarea concluzie : 
oțelarii din Tîrgoviște produc anual 
10 000 de tone oțel forjat, pe care îl 
livrează diferiților beneficiari pentru 
construcția de scule, dispozitive, pen
tru diverse produse care necesită o*el 
aliat și înalt aliat. Dacă întreprinde
rile beneficiare ar organiza recupe
rarea șuțajelor, a sculelor casate, re
zultate numai din produsele realiza
te din oțelul special primit și le-ar 
returna cu contract și contracost 
furnizorului, adică Combinatului de 
oțeluri speciale Tîrgoviște, economia 
națională ar înregistra în plus o eco
nomie anuală de peste 12 milioane 
lei. în acest sens. Combinatul de o- 
țeluri speciale Tîrgoviște lansează 
un apel către combinatele siderur
gice din Galați, Reșița și Hunedoara, 
principalii beneficiari ai oțelului a- 
lia.t de Tîrgoviște. către fabricile de 
scule și rulmenți din Rișnov, Brașov, 
Bîrlad și Alexandria, către toate în
treprinderile constructoare de mașini, 
care fabrică sau-folosesc scule din 
oțel, solicitîndu-le returnnrea șuta- 
jelor și sculelor de oțel uzate.

*
întrecerea siderurgiștilor conti

nuă. Acționînd în spiritul sarcinilor 
stabilite de recenta Plenară comună 
a C.C. al P.C.R. și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și So
ciale. siderurgiștii țării sînt ferm ho- 
tărîți să dea țării tot mai mult cocs, 
fontă, oțel . și laminate, să realizeze 
produse siderurgice cu costuri tot 
mai reduse.

Viorel SĂLĂGEAN

Industria municipiului 
Sighetu-Marmației 

a îndeplinit sarcinile 
cincinalului

Cu producția realizată în 
cursul zilei de ieri, 25 iunie, co
lectivele unităților din industria 
municipiului Sighetu-Marmației 
au atins cotele finale ale pla
nului pe actualul cincinal. Ra- 
portînd acest succes, oamenii 
muncii din întreprinderile mu
nicipiului, în frunte cu comu
niștii, își exprimă hotărîrea de 
a folosi la maximum condițiile * 
create prin acest avans, răs
punzînd astfel îndemnului se
cretarului general al partidului 
de a-și spori eforturile pentru 
depășirea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor în întrecere. 
Astfel. în telegrama adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de către co
mitetul municipal de partid se 
arată că organele și organizațiile 
de partid, ’ colectivele de muncă 
s-au angajat ca, pînă la finele 
acestui an, să realizeze supli
mentar o product.ie-marfă în va
loare de 440 milioane lei.

Ritmuri înalte
pe șantierele 
de investițiiA

Pe șantierele de investiții ale 
țării se înregistrează cel mai 
înalt ritm de execuție din acest 
an. Ga< urmare, < pînă la sfîrșitul ' 
celei de-a doua, decade a lunii- 
iulie s-a înfăptuit mai mult de 
57 la sută din planul anual de 
consțrucții-montaj ce revine 
unităților acestui minister. Suc
cese deosebite au raportat con
structorii trusturilor din orașe
le Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Brașov — cu realizări de peste 
60 la sută din sarcinile anuale
— precum și de cei de pe im
portantele șantiere ale platfor
melor chimiei din Pitești și 
București, întreprinderii de uti
laj chimic Rm. Vîlcea, Lamino
rului degrosor de la Tîrgoviște, 
întreprinderii de osii și boghiuri
— Balș ș.a., unde s-a 
de pe acum un 
avans, în execuția 
față de grafice.

De menționat că, 
semestru al anului 
intrat în circuitul productiv un 
număr de 285 de noi obiective 
și capacități de producție — din 
care 22 in avans față de grafice.

înregistrat 
important 
lucrărilor,

în primul 
acesta, au

(Agerpres)

Prosperitatea țării, 
bunăstarea poporului

(Urmare din pag. I)

țribuțiilor mici a asigurat realizarea 
corelației optime de circa 1 la 6 în
tre nivelul minim și cel maxim al 
retribuțiilor din unitățile economice. 
La încheierea acțiunii de genera
lizare a majorării retribuțiilor în 
acest an, retribuția medie nominală 
lunară urmează să atingă 1975 lei, 
ceea ce înseamnă o majorare cu 
peste 36 la sută față de anul 1970, 
depășindu-se astfel prevederile ini
țiale ale cincinalului.

De o deosebită însemnătate este 
faptul că creșterea retribuțiilor nomi
nale a avut loc în condițiile înfăp
tuirii unei politici a prețurilor care 
asigură practic stabilitatea de an
samblu a acestora.

în cuvîntarea secretarului general 
își găsește o explicație clară recenta 
hotărîre de corectare a unui șir de 
prețuri și tarife, arătîndu-se limpede 
atît motivele obiective care au deter
minat fie majorarea, fie reducerea 
unor prețuri, cit și bilanțul general 
al acțiunii — respectiv faptul că prin 
majorarea suplimentară a retribuției 
tarifare a tuturor categoriilor de per
sonal cu 60 de lei se ajunge Ia un 
venit net suplimentar de 1,32 miliar
de, în acest an, și de 3,6 miliarde în 
1976.

De altfel, trebuie arătat că recenta 
acțiune de corectare a prețurilor și 
tarifelor nu afectează practic nivelul 
de trai și din considerentul că ea cu
prinde un număr relativ restrîns de 
produse. Așa, bunăoară, din cele 
1 250 sortimente de mobilă cit se fa
brică în acest an au fost corectate 
prețurile doar la 7 dintre ele. ceea ce 
reprezintă practic 0,56 la sută din 
totalul sortimentelor și 0,4 la sută 
din valoarea planificată ; de ase
menea, din 2 700. sortimente de încăl- 
țăminte -au fost corectate prețurile la 
130, reprezentind 0.-7 la sută din va- 
loarea planificată. Mai mult chiar, în 
unele cazuri, cum este cel al medi
camentelor, prin majorări și reduceri 
simultane de prețuri populația înre
gistrează substanțiale cîștiguri, apro
ximativ 230 milioane lei.

Noua, măsură de creștere a nivelu
lui de trai asigură ridicarea nivelu
lui retribuției minime pe economie 
la 1 200 lei, pentru muncitorii neca
lificați și, respectiv, 1 406 pentru 
cei calificați, ceea ce permite creș
terea retribuției medii reale a oame
nilor muncii cu circa 22 la sută față 
de 1970.

O justă și completă apreciere a 
evoluției veniturilor oamenilor mun
cii trebuie șă aibă în vedere și fap
tul că cheltuielile social-culturale ale 
statului au sporit în cincinalul actual 
cu 50 la sută față de cincinalul pre
cedent, iar tocmai pe o asemenea 
cale în țara noastră fiecare om pri
mește venituri suplimentare care re
prezintă 23—25 la sută față de retri
buție.

Adoptarea de către recentă plenară 
a proiectului planului cincinal pe pe
rioada 1976—1980 deschide noi per
spective ridicării nivelului de trai al 
întregului popor. Potrivit documen
tului adoptat de plenară — concre

tizare a Directivelor Congresului al 
XI-lea — creșterea accelerată a ve
nitului național, pe baza dezvoltării 
susținute a producției materiale, va 
permite sporirea retribuției reale cu 
18—20 la sută și a veniturilor reale 
ale țărănimii cu 20—25 la sută, con
comitent cu majorarea simțitoare a 
cheltuielilor statului pentru finanțarea 
acțiunilor social-culturale — cu peste 
50 la sută față de actualul cincinal. 
Tocmai ca rezultat al acțiunii con
certate a celor două pîrghii impor
tante de creștere a nivelului de trai 
— majorarea retribuțiilor și sporirea 
fondurilor sociale de consum — vo
lumul total al veniturilor reale ale 
oamenilor muncii va crește în 1980, 
față de 1975, cu 37 la sută. Reali’- 
zarea unui vast program de construc
ții de locuințe, de creșe, cămine, 
ridicarea gradului de urbanizare a 
localităților, dezvoltarea bazei mar 
teriale a ocrotirii sănătății, asistenj- 
ței sociale și sportului, asigurarea 
unor fonduri sporite pentru lărgirea 
activității culturale etc. sînt. de ase
menea, alte căi intens folosite în 
viitorul cincinal pentru creșterea 
nivelului de trai al oamenilor, 
muncii.

Vastul proiect de creștere a nive- 
lului de trai în următorii 5 ani, adop- 
tat cu însuflețire de participants la 
recenta plenară, constituie un puteri 
nic imbold pentru milioanele de oal 
meni ai muncii să analizeze temei
nic posibilitățile existente în fiecare 
unitate economică, să întreprindă 
măsuri concrete la fiecare loc de 
muncă pentru a valorifica noi resur
se de creștere suplimentară a pro
ducției și productivității muncii, ■ de 
reducere a consumului de materii 
prime și materiale, de diminuare a 
cheltuielilor de producție și circu-. 
lație.ian ... pb-z . u.țfj

Este o realitate incontestabilă că în 
ecpnomia..noastră există încă impor-l. 
tante resurse insuficient .valorificatei 
Este un fapt cunoscut că mai sînt 
întreprinderi în care capacitățile de 
producție nu sînt utilizate la cei mal 
înalți parametri, iar în folosirea ma
teriilor prime, materialelor,, combus
tibililor și energiei, a timpului de 
lucru persistă încă serioase neajun
suri, manifestări flagrante de risipă;

întregul mers al construcției so
cialiste din țara noastră ■— vertigi
nos, tot mai dinamic și eficient — 
dovedește că stă în puterea oame
nilor, în priceperea și pasiunea lor 
să fie înlăturate orice neajunsuri, ca 
pretutindeni, în toate unitățile pro
ductive să se realizeze un salt ca
litativ pe planul întregii activități 
productive. Acționînd astfel, asigu- 
rînd cele mai bune condiții pentru 
demararea în noul cincinal vom face 
un nou și important pas pe calea 
progresului, a dezvoltării multilate
rale a patriei, spre binele întregului 
popor, vom face ca, prin realizările 
sale, România să-și consolideze 
prestigiul pe care și l-a cucerit in 
lume ca țară socialistă, preocupată 
deopotrivă atît de destinele poporu
lui său, cît și de cauza păcii șl 
colaborării între popoare, de desti
nele umanității în general.

SARCINA PRINCIPALĂ A TUTUROR ORGANIZAȚIILOR DE PARTID DE LA SATE:

Lucrările agricole
La lumina farurilor, insămințarea 

celei de-a doua culturi
Zeci, sute de faruri străpung bezna 

nopții, zeci și sute de tractoare 
duduie fără întrerupere acoperind 
țiuitul greierilor, foșnetul cimpului. 
Este o imagine care se adaugă mul
tor altora din aceste zile și nopți, 
cind toate forțele satelor județului 
Ilfov, în frunte cu comuniștii, zeci de 
mii de oameni — cooperatori și me
canizatori, lucrători din unitățile de 
stat, funcționari și elevi — umplu 
cimpul, execută un- mare volum de 
muncă. Vineri seara, lucrătorii din 
întreprinderile agricole de stat au 
terminat de insămințat întreaga su
prafață de 17 000 hectare planificată 
pentru a doua cultură. în cooperati
vele agricole, care și-au propus să 
însămînțeze după orz și griu 76 000 
hectare cu porumb pentru boabe și 
siloz, numai în ultima săptămînă au 
fost însămințate circa 10 000 hectare, 
ceea ce ridică cifra realizărilor la 
peste 40 000 hectare. Rezultate foarte 
bune au fost obținute in consiliile 
intercooperatiste Chiselet. Gîrbovi, 
Putineiu, Ulmeni, Vedea și Frăsinet, 
unde s-a acționat cu răspundere, in 
cadrul unor largi acțiuni de masă 
inițiate de organizațiile de partid 
pentru întronarea ordinii și disci
plinei.

Dintre toți locuitorii satelor, cei 
mai solicitați sînt mecanizatorii, oa
menii care au dus și 'duc greul bă
tăliilor pentru recoltele țării. Am 
fost printre mecanizatorii de la S.M.A. 
Ghimpați, care servesc șapte coope
rative agricole. La Ghimpați, Letca 
Nouă, Milcovățul, Letca Veche. 
Schitu; toți mecanizatorii se aflau in

cîmp la arat și discuit, la semănat 
ori la eliberatul terenului. în toate 
secțiile de mecanizare au. fost orga
nizate schimburi prelungite la arat. 
Pentru a crea posibilitate unor me
canizatori să își refacă forțele și 
pentru a folosi și mai bine tractoare
le s-au urcat la volan cadrele de 
conducere din unități : la Milcovățul 
i-am găsit, in tarlaua de 60 ha de la 
Părul Ursesc, pe Ilie Voinea. pre
ședintele cooperativei, pe Constantin 
Ștefan, șeful secției de mecanizare, și 
pe mecanizatorii Dumitru Ștefan, 
Gheorghe Andrei, Alexandru Cristian 
și Ilie Budea. Era ora 21.30. Mai 
tîrziu, in noapte, la secția din
Ghimpați, alături de mecanizatori
lucrau efectiv secretarul comitetului 
comunal de partid, Nicolae Boerescu. 
și directorul S.M.A., Valentin Cioba- 
nu. Sînt cîteva exemple concrete 
care demonstrează că prezenta ca
drelor de conducere în cîmp. între 
oameni, participarea lor efectivă la o 
acțiune sau alta este de natură să 
mobilizeze, să îndemne la o activi
tate susținută, responsabilă. Am ple- 
x:at de la Ghimpați după miezul 

' nopții. Pe tarlalele de la marginea 
șoselei mecanizatorii nu se îndură să 
se îndrepte spre sat. Se încheie o zi, 
prelungită la lumina farurilor, cind 
brăzdarele plugurilor întorseseră 
aproape 300 de hectare de miriște, 
iar pămintul bine pregătit primise 
sămînță pe incă 20 de hectare.

Alexandru BRAD
corespondentul „Scinteii"

IN COOPERATIVELE AGRICOLE

Situația recoltării griului și cositului tinetelor naturale
Cifrele exprimă procentele realizate la recoltatul griului din totalul suprafeței cultivate și Ia cositul tinetelor 

naturale în cooperativele agricole. Datele au fost centralizate la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în
ziua de 25 iulie 1975.

Zona I
Realizat 

Ia recol
tatul 

griului %

Realizat 
la cositul 
tinetelor 

%

Dolj 100 56

Olt 92 72

Teleorman 99 —

Ilfov 100 —

Ialomița 100 . —

Constanța 100 —

Tulcea 100 —

Brăila 100 —

Buzâu 100 33

Timiș 96 79

Arad 100 57

Bihor 100 99

Zona a Il-a
Realizat 

Ia recol
tatul 

griului %

Realizat 
Ia cositul 
fînetelor

%

Prahova 100 58

Dîmbovița 79 28

Argeș 84 38

Vîlcea 85 47

Gorj 100 42

Mehedinți 100 58

Caraș-Severin 100 63

Galați 100 —

Vrancea 100 68

Bacău 95 62

Vaslui 98 82

lași 79 77

Neamț 88. 89

Botoșani 72 79

Zona a III-a
Realizat 

Ia recol
tatul 

griului %

Realizat 
la cositul 
fînetelor 

%

Satu-Mare 81 100

Sălaj 51 82

Cluj 35 ' 76

Alba 64 55

Hunedoara 69 42

Sibiu 24 45

Mureș 52 66

Brașov 23 76

Covasna 14 67

Harghita 10 39

Bistrița-Năsăud 39 69

Maramureș 61 55

Suceava 38 77

Comuniștii - in fruntea 
gospodarilor satului

Zilnic, în județul Cluj, peste 70 000 
de oameni, mobilizați de organiza
țiile de partid, muncesc fără răgaz 
la secerișul griului, întreținerea cul
turilor, recoltarea și transportul fu
rajelor. Se remarcă buna organizare 
a muncii, preocuparea pentru folosi
rea intensă a timpului de lucru, din 
zori și pînă seara tîrziu. Comuniștii 
se situează in fruntea acțiunilor pen
tru strîngerea și depozitarea recoltei, 
dinamizînd^ prin exemplul lor în
treaga forță de muncă a satelor. 
Faptele de muncă, surprinse în cî
teva localități, vorbesc de la sine 
despre felul cum miile de coopera
tori și mecanizatori au înțeles să 
traducă în viață indicațiile cuprinse 
în cuvîntarea secretarului general al 
partidului la recenta plenară de a 
face totul pentru a obține recolte 
mari.

în comuna Izvorul Crișului, toate 
cele 705 brațe apte de muncă lu
crau pe cîmp. Primarul Vasile Cu- 
tuș conducea o formație de 120 de 
oameni, bărbați și femei, elevi. 
„Avem 7 formații de lucru con
duse de secretarii organizațiilor de 
bază — care lucrează după un pro
gram judicios întocmit — ne-a spus 
primarul comunei. Aceasta ne-a per
mis să cosim și să adunăm finul de 
pe mai bine de jumătate din cele 
500 de ha cu finețe naturale". La fel 
și în comuna Gilău, în fruntea for
mațiilor de lucru se află activiștii 
de partid de la județ, secretarii or
ganizațiilor de bază și celelalte ca
dre cu munci de răspundere din co
mună. Pretutindeni. comuniștii iau 
atitudine fermă față de cei care 

execută lucrări necorespunzătoare 
sau nu respectă disciplina de lucru.

La cooperativa Cimpia Turzii, or
ganizația de partid a explicat clar 
cooperatoarelor că numai participind 
la muncă în mod organizat, se poate 
evita situația cind unii lucrează bine 
culturile luate în primire iar alții 
cămin in urmă. Prin discuțiile de la 
om la om s-a reușit ca toți bărbații 
care lucrează în fabrici să vină în 
timpul liber la lucru, la recoltatul 
griului, cositul și transportul fura
jelor. Rezultatul concret : vrîul este 
în hambare, finul in șire și căpițe, 
porumbul prășit, grădina de legume 
curată. în cooperativa agricolă din 
Huedin munca se desfășoară orga
nizat, pe formații de lucru, respectiv 
pe brigăzi și echipe. Lucrările de 
întreținere a culturilor și recoltare a 
furajelor sint avansate. întreaga 
formație de muncă răspunde de exe
cutarea la timp a lucrărilor, de cali
tatea acestora, așa cum prevede Le
gea organizării, producției și a mun
cii in agricultură, care obligă la res
pectarea ordinii și disciplinei. Coo
peratorii harnici, cu lucrările la zi, 
au început să bată la poarta vecini
lor. pentru a le atrage atenția că și ei 
răspund de soarta recoltei.

în momentul de față, întreaga su
prafață de porumb a fost prășită 
pentru a doua oară, iar acolo unde 
este cazul se continuă și prasila a 
treia. S-a realizat recoltarea si us
catul furajelor de pe cele 435 hec
tare.

AI. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"
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SI I3MALIZAREA ÎNTREGII ACTIVI® ECONOMICE SI SOCIAIE
Informare prezentată la Plenara comună a C C. al P. C. R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 

și Sociale din 21-22 iulie 1975
Plenara comună a Comitetului Cen

tral al P.C.R. și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale 
a României a fost informată de către 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. în legătură cu calamitățile 
provocate de inundații într-o serie 
de județe ale țării, măsurile între
prinse în vederea prevenirii și limi
tării distrugerilor, normalizării acti- 
(ității economice și sociale in zonele 

afectate.
După cum este cunoscut, inunda

țiile au fost provocate de ploile to
rențiale, sub formă de averse, de o 
poare intensitate ■ (in , multe locuri 
peste 200 litri pe metru pătrat), care 
au căzut în bazinele hidrografice Mu
reș, Olt, Argeș, Ialomița și Buzău 
intr-o perioadă scurtă de timp. Pe 
riurile interioare s-a produs o creș
tere rapidă a nivelului apelor, 
cu mult peste cel care a fost 
în 1970. Ca urmare, viiturile formate 
pe aceste rîuri au depășit cotele de 
inundație cu 200—300 cm, ceea ce a 
dus la revărsarea cursurilor unor 
rîuri, la inundarea unor localități și 
întinse suprafețe agricole. In aceste 
grave .calamități naturale și-au pier
dut viața 62 de cetățeni, iar 21 sînt 
dați dispăruți.

în cele 24 județe afectate de re
vărsarea apelor au avut de suferit : 
un număr mare de localități, case, 
anexe gospodărești, construcții edili
tare, social-culturale și sanitare ; 
peste 270 unități din industria repu
blicană și construcții, 270 unități din 
industria locală, cooperația de con
sum și meșteșugărească ; numeroase 
porțiuni și poduri de drumuri și cale 
ferată ; linii electrice și trasee ae
riene de telecomunicații. Au, fost i- 
nundate circa 800 mii de hectare, în
tinse suprafețe cultivate fiind cala
mitate integral, au pierit un «număr 
considerabil de bovine, porcine, ovi
ne și păsări. Pagube însemnate au 
fost produse ca urmare a distrugerii 
sau avarierii unor instalații, mașini 
și utilaje, materii prime, materiale și 
produse finite, precum și a opririi 
activității productive în unele uni
tăți.

Comitetul Politic Executiv, exami- 
nînd din primul moment situația 
creată, a stabilit măsuri energice de 
organizare a apărării împotriva ape
lor, de prevenire și combatere a e- 
fectelor inundațiilor. Hotărîrile Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., instituirea stării de necesitate 
au declanșat o vastă activitate a în
tregului popor, creînd un cadru or
ganizat de acțiune ; s-au constituit 
comandamente județene, municipale, 
orășenești, comunali, pe intreprihderî ’ 
și instituții, s-au organizat detașa

mente de intervenție ; au fost con
centrate însemnate mijloace mate
riale și forțe umane pentru apărarea 
zonelor și localităților amenințate, 
pentru salvarea vieților omenești și 
a bunurilor materiale, pentru înlătu
rarea urmărilor pricinuite de calami
tăți.

In acele momente grele, chemarea 
adresată partidului, întregului popor 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a avut un puternic ecou, comu
niștii, toți oamenii muncii, întreaga 
noastră națiune acționînd cu însufle
țire și forțe unite. Prezența zi de zi 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în zonele calamitate, în mijlocul 
populației, înaltul exemplu de mun
că neobosită, de calm și siguranță, de 
dăruire totală pentru binele țării, a- 
nalizele făcute la fața locului împreu
nă cu organele locale de partid și de 
stat, cu specialiști și oameni ai mun
cii, observațiile critice și măsurile 
concrete stabilite cu acest prilej au 
avut un rol determinant în acțiunile 
întreprinse pentru stăvilirea apelor, 
pentru mobilizarea întregii populații 
ia strîngerea și depozitarea recolte
lor, repunerea în funcțiune a între
prinderilor avariate, refacerea dru
murilor, căilor ferate, a rețelei de 
energie electrică, normalizarea vieții 
economice și social-culturale din ju
dețele calamitate.

Cu sprijinul direct al membrilor 
Comitetului Politic Executiv, al ca
drelor cu munci de răspundere din 
aparatul central de partid și de stat 
— care s-au deplasat în zonele cala
mitate — comitetele de partid jude
țene, municipale, orășenești, comuna
le și din întreprinderi, comandamen
tele create, consiliile Frontului Uni
tății Socialiste, organizațiile de masă 
și obștești au întreprins măsuri spe
ciale pentru construirea de diguri 
noi, consolidarea și supraînălțarea 
celor existente, supravegherea per
manentă a acestora, pentru evacuarea 
unor depozite de materiale, a unor 
mașini, utilaje și instalații, precum 
și a populației din zonele periclitate 
de inundații, prevenindu-se astfel i- 
nundarea a numeroase orașe, sate, 
unități economice și drumuri, a sute 
de mii de hectare de terenuri agri
cole cultivate.

Măsuri preventive deosebite au fost 
luate, pe baza Hotărîrii Comitetului 
Politic Executiv și a indicațiilor se
cretarului general al partidului, de-a 
lungul întregului traseu românesc al 
Dună'rii, în scopul atenuării, efecte
lor previzibile ale viiturilor -acumu
late în'amonte șî pieveriirii' inundărlî I 
localităților, obiectivelor economice și 

suprafețelor agricole din lunca Du
nării.

Animați de un înalt patriotism și 
responsabilitate civică, dind dovadă 
de eroism, abnegație și spirit de sa
crificiu, milioane de muncitori, in
gineri. tehnicieni, țărani cooperatori, 
studenți, elevi — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
practic întreaga populație activă a 
țării, organizați în detașamente de 
lucru, acționînd sub directa conduce
re a organizațiilor de partid, au par
ticipat cu toate forțele la acțiunile de 
prevenire și limitare a calamităților 
provocate de inundații, pentru strîn
gerea recoltei și punerea în func
țiune a întreprinderilor avariate.

în acțiunile de apărare împotriva 
inundațiilor, un rol deosebit de însem
nat l-au avut militarii care, în exe
cutarea ordinului Comandantului su
prem al Forțelor Armate, au făcut 
dovada calităților lor moral-politice, 
dînd un edificator exemplu de dra
goste fierbinte și dăruire față de pa
trie. De asemenea, exemplar și-au 
îndeplinit misiunea și gărzile patrio
tice, formațiunile de pregătire pentru 
apărarea patriei ale tineretului.

în toată această perioadă s-a asi
gurat aprovizionarea continuă a 
populației, s-au luat măsuri opera
tive pentru cazarea familiilor sinis
trate, pentru ocrotirea sănătății tu
turor cetățenilor și igienizarea sur
selor de aprovizionare cu apă și ali
mente.

îndeplinindu-se sarcinile trasate de 
Comitetul Politic Executiv, indicațiile 
date de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în toate județele se acționează în 
continuare pentru evacuarea comple
tă a apelor de pe suprafețele inun
date, pentru consolidarea și extinde
rea digurilor de apărare, pentru re
facerea în soluție definitivă a căilor 
de comunicație avariate. în același 
timp, se desfășoară o intensă activi
tate de mobilizare a tuturor resurse
lor pentru realizarea integrală a pla
nului de producție, de export și de 
investiții ; colectivele de oameni ai 
muncii din numeroase unități econo
mice. reanalizînd posibilitățile și re
zervele de care dispun, și-au sporit 
angajamentele luate la începutul a- 
nului, în vederea compensării pagu
belor suferite de economia națională, 
au hotărît să lucreze în schimburi 
prelungite pentru ca angajamentul 
de a îndeplini cincinalul înainte de 
termen să poată fi realizat. De ase
menea, colectivele de muncă din u- 
n'itătile, afectate sînt. hotărîtes să. re
cupereze pînă la sfîrșitul. acestui an 
pierderile suferite. ' <• •«> i(oi

Plenara comună a Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Român 
și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României sa
lută cu satisfacție faptul că pe bază 
hotărîrilor Comitetului Politic Exe
cutiv, a indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, a prevederilor 
Decretului cu privire la instituirea 
stării de necesitate, clasa muncitoare, 
țărănimea, militarii forțelor armate, 
tineretul, întregul nostru popor au 
acționat energic pentru organizarea 
apărării împotriva apelor, au adoptat 
măsuri de prevenire și combatere a 
efectelor inundațiilor, de normalizare 
cit mai grabnică a vieții economice 
Si sociale.

Evidențiind rezultatele obținute, 
plenara apreciază, totodată, că inun
darea unor localități, unități econo
mice si suprafețe agricole se dato
rează în mare măsură și faptului că 
unele ministere și organe centrale de 
stat, comitete județene de partid și 
consilii populare nu au acționat cu 
toată fermitatea pentru înfăptuirea 
măsurilor stabilite' în 1970 de condu
cerea de partid și de stat. Deși pla
nurile anuale de investiții pentru 
lucrări de gospodărire a anelor au 
fost in general îndeplinite, Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare 
a realizat numai parțial lucrările de 
apărare a căror necesitate a fost sta
bilită după inundațiile din 1970. O 
parte din aceste lucrări au fost ata
cate cu întirziere și s-au desfășurat 
într-un ritm lent, altele, n-au început 
fiindcă documentațiile tehnico-econo- 
mice mai sînt la avizare și aprobare, 
iar pentru unele obiective proiecta
rea este încă în curs. Nu s-au reali
zat integral sarcinile stabilite de 
conducerea de partid și de stat de 
a se executa lucrări de apărare a 
comunelor și a unor obiective disper
sate. cu participarea largă la muncă 
și materială a populației și a uni
tăților economice.

Nu în toate județele s-a organizat 
un control sistematic asupra modu
lui în care sînt întreținute lucrările 
de apărare contra inundațiilor ; nu 
s-au luat măsuri pentru decolmatarea 
rîurilor. ceea ce a dus la micșorarea 
capacității de scurgere a apelor pe 
albii.

în unele județe, datorită subapre
cierii gravității situației, nu s-a ac
ționat energic și la timp pentru eva
cuarea tuturor bunurilor materiale, a 
mașinilor și utilajelor din întreprin
deri și a animalelor. îndeosebi din 
complexe agricole, ceea ce a condus 
la pierderi mari ; în multe locuri, 
acțiunile întreprinse n-au fost sufi
cient de bine organizate, și orientate' 
spre lucrările. cple, njai' Ui^eilt^.^!"7 

i ' ★
în vederea mobilizării eforturilor 

întregului popor — în industrie, a- 
gricultură, construcții, transporturi 
etc. — pentru recuperarea integrală, 
încă în acest an, a pagubelor provo
cate de inundații, pentru încheierea 
în bune condiții a recoltării și celor-

PLENARA STABILEȘTE URMĂTOARELE MĂSURI:
1. Organele și organizațiile de 

partid trebuie să desfășoare în con
tinuare o intensă muncă politică si 
organizatorică de mobilizare a efor
turilor clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, ale întregului popor 
pentru restabilirea activității norma
le în cel mai scurt timp în toate 
unitățile și sectoarele afectate, recu
perarea integrală, încă în acest an. a 
pagubelor pricinuite de inundații, 
realizarea și depășițea planului na
țional unic de dezvoltare economi co- 
socială a tării și a angajamentelor 
asumate pe anul 1975. Ministerele și 
celelalte organe centrale vor lua mă
suri de a asigura, cu prioritate, în
treprinderilor afectate de inundații 
toate mijloacele necesare punerii în 
funcțiune, la întreaga capacitate, a 
tuturor mașinilor și instalațiilor. Tot
odată. întreprinderile care nu au avut 
de suferit de pe urma inundațiilor 
vor trebui să realizeze producții su
plimentare la sortimentele cerute îrt 
mod deosebit la export, cît și pe pia
ța internă.

2. Ministerele, celelalte organe cen
trale. comitetele și birourile execu
tive ale consiliilor populare, condu
cerile centralelor industriale și ale 
întreprinderilor trebuie să asigure 
folosirea integrală a capacităților de 
producție, utilizarea rațională a ma
teriilor prime și materialelor, mobi
lizarea muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor pentru descoperirea și 
punerea în valoare a resurselor in
terne din fiecare unitate, în vederea 
reducerii cheltuielilor de producție, 
realizării și depășirii sarcinii de creș
tere a productivității muncii, îmbu
nătățirii calității produselor.

3. Organele și organizațiile de 
partid, organizațiile de masă, comite
tele și consiliile oamenilor muncii să 
asigure ca inițiativele colectivelor 
din numeroase întreprinderi de a-și 
asuma angajamente suplimentare și 
de a lucra în schimburi prelungite 
pentru recuperarea pierderilor pro
vocate de inundații să fie valorifica
te din plin, lui nd toate măsurile pen
tru organizarea și desfășurarea în 
cele mai bune condiții a procesului 
de producție. 

Cpjp.ițj?țele; județene ,de napțjd,,, cooperatori. întreaga populație.-' aptă 
ministerele.' comitetele executive ale de muncă _dîn mediul rural să folo- 
consilîilofsfe'ânnlăre, centralele indțiȘ'-i» sească întregul parc de utilaj^ și 
triale și unitățile de comerț exte- mașini pentru recoltarea culturilor

lâlte lucrări agricole, pentru reali
zarea și depășirea planului unic de 
dezvoltare economico-socială a țării 
și a angajamentelor asumate pe anul 
1975, 

rior trebuie să pună în centrul acti
vității lor asigurarea tuturor condi
țiilor necesare pentru realizarea si 
depășirea de către întreprinderile 
producătoare a sarcinilor de plan și 
a angajamentelor suplimentare la 
export, respectarea riguroasă a dis
ciplinei tehnologice, realizarea unor 
produse de înalt nivel calitativ și în
deplinirea întocmai a obligațiilor 
contractuale convenite cu partenerii 
externi. în toate unitățile economi
ce .trebuie să se întreprindă măsuri 
ferine pentru reducerea substanțială 
a importului de materii prime, mate
riale. mașini și instalații.

5. Organele si organizațiile de par
tid. ministerele, comitetele executi
ve ale consiliilor populare trebuie să 
acorde atenție deosebită realizării 
integrale a volumului de investiții și 
construcții-montaj. punerii în func
țiune la termen a tuturor obiecti
velor productive și a locuințelor pla
nificate. Să se asigure, totodată, re
darea în exploatare. în cel mai scurt 
timp, a tuturor balastierelor și ca
rierelor afectate de inundații.

6. Comitetele executive ale consi
liilor populare județene vor trebui 
să acționeze energic pentru reface
rea întregului fond de locuințe de 
stat afectate de inundații. Ministerul 
Comerțului Interior, CENTROCOOP 
și consiliile populare vor asigura 
materialele de construcții necesare 
care vor fi puse la dispoziție.' cu 
prioritate, contra cost, populației ale 
cărei locuințe au fost distruse sau 
avariate. Vor fi inițiate acțiuni de 
întrajutorare, de muncă patriotică 
în sprijinul familiilor ale căror gos
podării au fost avariate sau dis
truse. Se vor lua, de asemenea, mă
suri • urgente pentru refacerea școli
lor. celorlalte unități social-cultura
le, comerciale, de prestări de servicii 
și edilitar-gospodărești.

7. Organele și organizațiile de par
tid. organele și unitățile agricole, co
mandamentele locale vor trebui —în 
conformitate cu Legea privind orga
nizarea și desfășurarea muncii în 
agricultură — să mobilizeze mecani
zatorii, ceilalți lucrători din între
prinderile agricole de stat, membrii 

de pe terenurile inundate, scoaterea 
de sub apă a tuturor terenurilor, e- 
fectuarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor și de reînsămînțare a su
prafețelor calamitate. în principal cu 
legume, porumb și plante furajere ; 
să se asigure transportul și depozi
tarea in bune condiții a întregii 
recolte.

în toate unitățile agricole să se e- 
libereze terenul de culturile de vară, 
să se însămînțeze culturi duble pe 
suprafețe mai mari decit cele pla
nificate și să se execute lucrările de 
întreținere pentru obținerea de re
colte care să compenseze pierderile 
de pe urma calamităților.

Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare. Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție si comitetele executive ale 
consiliilor populare să îndrume și să 
sprijine unitățile de stat si coope
ratiste. îndeosebi cele afectate de 
inundații. precum și gospodăriile 
populației, pentru refacerea efecti
velor de animale la toate speciile. Să 
se întocmească programe speciale cu 
privire la refacerea adăposturilor de 
animale și a celorlalte obiective a- 
gricole afectate de inundații. De a- 
semenea. să se acorde o atenție deo
sebită asigurării bazei furajere, prin 
recoltarea și depozitarea corespunză
toare a tuturor cantităților de pe 
suprafețele cultivate, de pe pajiști
le naturale, din culturi duble, pre
cum și prin valorificarea altor resur
se furajere, inclusiv a produselor se
cundare. Să se ia măsuri de livrare 
la fondul de stat a cantităților pre
văzute în plan la grîu. porumb, car
tofi. legume, carne, lapte și alte pro
duse.

Comitetele județene, municipale, 
orășenești și comunale de partid, 
consiliile populare trebuie să ia mă
suri ferme în vederea organizării e- 
xemplare a activității din unitățile 
agricole de stat și cooperatiste, în- 

Q tăririi ordinii și disciplinei în mun
că. stabilind orare de lucru și sar
cini obligatorii pentru toate unități
le agricole și toate formațiile de lu
cru, pentru toți lucrătorii de pe o- 
goare, astfel încît să se asigure exe
cutarea la timp și în bune condi
ții a tuturor lucrărilor agricole.

Organizațiile de partid trebuie să 
folosească din plin inițiativa de a 
constitui detașamente formate din lu
crătorii unităților socialiste din me
diul urban, care sub conducerea ne
mijlocită a activiștilor de partid să 
participe, în afara orelor de program, 
la efectuarea unor lucrări agricole 
în unitățile de stat și cooperatiste.

8. Organele și organizațiile de par
tid, de: stat și obștești, comuniștii; • 
(Continuare în pag. a IV-a)

Cu privire la activitatea organelor de partid si de stat pentru înfăptuirea 
politicii de cadre a partidului

Informare prezentată la Plenara C. C. al P. C. R. din 21-22 iulie 1975
Construirea societății socialiste 

multilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism impun ca 
o necesitate imperioasă participarea 
activă a cadrelor la organizarea și 
.conducerea întregii activități poli
tice. economice și sociale. în Rapor
tul la Congresul al XI-lea al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia că rezultatele obținute în 
dezvoltarea economică și socială a 
țării sînt nemijlocit legate de acti
vitatea sutelor de mii de cadre care 
aplică cu fermitate politica parti
dului, își îndeplinesc cu abnegație și 
dăruire sarcinile încredințate, dove
desc înaltă răspundere față de 
partid și interesele oamenilor mun
cii, față de cauza socialismului.

în înfăptuirea neabătută a politi
cii de cadre a partidului, un rol de
terminant l-au avut măsurile stabi
lite de conducerea partidului privind 
perfecționarea continuă a activită
ții de selecționare, pregătire și pro
movare a cadrelor. La propunerea 
și din inițiativa tovarășului. Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul pregătirii Con
gresului partidului, au fost adoptate 
criteriile care trebuie să fie îndepli
nite de candidat» pentru organele 
centrale și locale ale partidului, 
Marea Adunare Națională și consi
liile populare. De asemenea, au fost 
stabilite criterii pentru cadrele pro
puse să lucreze în străinătate, acor
darea de titluri științifice și didac
tice. A fost constituită Comisia C.C'. 
al P.C.R. pentru problemele de ca
dre, precum ‘și comisiile de cadre ale 
organelor locale de partid, care acor
dă un sprijin permanent organizații
lor de partid în desfășurarea muncit 
de cadre.

O profundă semnificație politică 
are prevederea statutară aprobată de 
Congresul al XI-lea al partidului re
feritoare la semnarea „Angajamen
tului solemn" de către fiecare mem
bru de partid în cadrul adunărilor 
generale ale organizațiilor de bază, 
cu care prilej se analizează profund 
și în mod partinic contribuția fiecă
ruia la înfăptuirea politicii partidu
lui, comportarea în familie și socie
tate. De asemenea, un rol important 
în creșterea spiritului de responsabi
litate al tuturor cadrelor în îndepli
nirea sarcinilor îl are legea cu pri
vire la depunerea jurămîntului față de 
Republica Socialistă România de că
tre întreg personalul unităților so
cialiste de stat.

Criteriile privind selecționarea și 
promovarea cadrelor de partid și de 
stat, aprobate de Plenara C.C. al 
P.C.R. din iulie 1974. participarea 
efectivă a membrilor Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. la 
cunoașterea candidaților propuși să 
fie aleși in organele de conducere 
ale partidului. Marea Adunare Na
țională și consiliile populare au con
tribuit la selecționarea celor mai 
buni comuniști, care, cu prilejul ale
gerilor, au întrunit adeziunea una
nimă a membrilor partidului și ma

selor largi de cetățeni. Astfel, în 
birourile comitetelor județene de 
partid și comitetele executive aie 
consiliilor populare județene au fost 
alese cadre cu o bună pregătire po
litică și profesională. Din totalul 
membrilor birourilor, cadrele cu pre
gătire superioară reprezintă 81 la 
sută (cu 15 la sută mai mult față de 
1973), iar 81 la sută au absolvit 
școli sau cursuri de partid. In comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare județene, 68 la sută din mem
brii acestora au absolvit învățămin- 
țul superior de stat, iar 75 la sută 
școli de partid.

O preocupare de seamă a organe
lor de partid a constituit-o pregă
tirea și promovarea în aparatul oe 
partid și al organizațiilor de masă a 
cadrelor provenite din rîndul munci
torilor. Ponderea acestora in totalul 
activiștilor de partid este de 72 la 
sută, in aparatul Uniunii Tineretului 
Comunist de 76 la sută, iar al 
U.G.S.R. de 83,7 la sută.

Deși conducerea partidului a adop
tat o serie de măsuri pentru îmbu
nătățirea activității în acest dome
niu, unele comitete județene de 
partid nu au acționat cu toată grija 
pentru a selecționa și promova în 
aparatul de partid un număr mai 
mare de cadre din rîndul muncitori
lor. Preocuparea pentru promovarea 
în aparatul de partid a cadrelor ti
nere. îndeosebi din rîndul activiștilor 
U.T.C., a fost nesatisfăcătoare.

Organizațiile de partid s-au ocu
pat cu mai multă grijă de înfăptui
rea sarcinilor reieșite din hotărîrile 
partidului și legile statului privind 
promovarea de cadre corespunzătoare 
în funcții de conducere din minis
tere, centrale industriale și între
prinderi. în prezent, din totalul di
rectorilor și directorilor adjuncți din 
ministere, centrale industriale și în
treprinderi de comerț exterior 98 Ia 
sută au pregătire superioară, iar la 
întreprinderile republicane 91 la sută, 
fată de 75 la sută în 1970.

Dezvoltarea relațiilor diplomatice, 
a schimburilor comerciale, de coope
rare economică și tehnico-științifică 
ale țării noastre cu alte state au de
terminat creșterea numărului cadre
lor și specialiștilor care participă la 
rezolvarea sarcinilor în aceste dome
nii de activitate. Cu toate acestea, 
ministerele nu au acordat atenția 
cuvenită selecționării și pregătirii ca
drelor pentru diferite activități in 
exterior. Au fost trimise în străină
tate cadre la specializare în probleme 
care nu prezentau importanță pentru 
economia națională sau în domenii 
în care perfecționarea pregătirii pro
fesionale se putea asigura în țară.

în ce privește promovarea femei
lor în diferite munci de partid și de 
stat, comitetele județene de partid, 
ministerele au acționat sporadic pen
tru înfăptuirea sarcinilor de atra
gere și participare a acestora la ac
tivitatea de conducere din întreprin
deri și instituții. în organele locale 

de partid, femeile reprezintă 20 la 
sută din totalul membrilor aleși, însă 
in aparatul de partid, al organizații
lor de masă și consiliilor populare 
numai 9 la sută,sînt femei.

Comitetele județene de partid 
și-au intensificat preocuparea pentru 
constituirea și folosirea rezervei ue 
cadre. în prezent, organizațiile de 
partid dispun de un valoros fond de 
cadre de aproape 200 000 de comu
niști, din care 41 000 sint femei, 
115 000 membri ai birourilor comite
telor de partid și organizațiilor de 
bază, deputați, cadre de conducere 
din economie, aparatul de stat șl 
alte domenii de activitate, care par
ticipă efectiv la organizarea și con
ducerea vieții politice, economice si 
sociale.

Trebuie subliniat faptul că unele 
organizații de partid și conduceri ale 
ministerelor au desfășurat o insufi
cientă muncă de perspectivă, au do
vedit formalism în constituirea re
zervei de cadre, nu au completat-o 
permanent cu comuniști din rîndul 
muncitorilor cu înaltă calificare, in
ginerilor, economiștilor și altor spe
cialiști care s-au afirmat în înfăp
tuirea politicii partidului și statului ; 
antrenează un număr mic de cadre 
din rezervă la acțiunile întreprinse 
în domeniul muncii de partid și de 
stat, nu se ocupă cu toată grija de 
pregătirea lor politică și profesio
nală.

Organele de partid, ministerele, 
consiliile și comitetele oamenilor 
muncii din centrale industriale și în
treprinderi au acordat mai multă a- 
tenție perfecționării pregătirii profe
sionale și politice a cadrelor. Peste 
85 la suță din cadrele cuprinse în 
sistemul de perfecționare a pregătirii 
profesionale și politice la Academia 
„Ștefan Gheorghiu" și școlile de 
partid interjudețene au urmat aceste 
cursuri. în sistemul de perfecțio
nare. la cursurile scurte pe domenii 
și ramuri de activitate, au mai fost 
cuprinși peste 800 directori și ingi- 
neri-șefi din unitățile economice, 
2 500 cadre didactice care predau 
științe social-politice, 3 500 cadre de 
specialitate în probleme de condu
cere și organizare și aproape 7 000 de 
cadre de la sindicate.

Cuprinderea și participarea cadre
lor in sistemul de perfecționare. în
deosebi a celor de conducere și exe
cuție din întreprinderi, sînt încă 
nesatisfăcătoare. Se manifestă încă 
formalism în organizarea și desfășu
rarea cursurilor la care participă 
muncitorii, maiștrii și inginerii din 
întreprinderi : unele programe dc 
perfecționare nu au fost finalizate, 
iar altele nu răspund cerințelor pro
ducției ; cadrele de conducere din 
întreprinderi, specialiștii din învățâ- 
mînt și cercetare participă insufi
cient la realizarea lor.

Organele și organizațiile de partid, 
de masă și obștești și-au intensificat 
activitatea de educare a cadrelor 
pentru ridicarea continuă a nivelului 

lor politic și ideologic, dezvoltarea 
spiritului de exigență și responsabi
litate, de combativitate revoluționară, 
a inițiativei și perseverenței in în
deplinirea sarcinilor. O puternică în- 
riurire asupra dezvoltării conștiinței 
socialiste și trăsăturilor moral-poli
tice inaintate ale tuturor cadrelor are 
aplicarea in viață a prevederilor 
Programului partidului referitoare la 
educarea comunistă a oamenilor 
muncii. și a Codului principiilor și 
normelor muncii și vieții comuniști
lor, ale eticii și echității socialiste.

în înfăptuirea politicii de cadre a 
partidului au fost obținute rezultate 
incontestabile. Avem un activ larg, 
cuprinzînd sute de mii de activiști, 
avem pretutindeni numeroase caaie 

-- cu temeinică pregătire politică, ideo
logică, profesională. Totuși, neajun
surile care s-au manifestat în acest 
domeniu arată că unele comitete ju
dețene de partid, conduceri ale or
ganizațiilor de masă, birouri execu
tive ale ministerelor nu au desfășu
rat o susținută muncă de perspectivă 
pentru cunoașterea și pregătirea din 
timp a cadrelor necesare diferitelor 
domenii de activitate.

Unele/6omitete județene de partid 
.au neglijat selecționarea și pregătirea 
cadrelor necesare pentru funcția de 
președinți ai cooperativelor agricole 
de producție, fiind promovați oameni 
care nu au reușit să îndeplinească 
corespunzător sarcinile, au comis a- 
buzuri sau alte abateri.

în asigurarea cadrelor de bază ne
cesare pentru unele obiective econo
mice noi sau funcții de conducere 
din întreprinderi, ministerele, centra
lele industriale au recurs la soluții 
de provizorat, au manifestat insufi
cientă preocupare pentru cunoașterea 
cadrelor ; au fost numite în funcții 
de conducere cadre fără experiență 
și competență în rezolvarea proble
melor tehnice și organizatorice din 
unitățile respective.

Cu prilejul întocmirii aprecierilor 
anuale se manifestă o slabă exigență 
față de activitatea și comportarea u- 
nor cadre.

în multe cazuri, controalele efec
tuate de organele și organizațiile de 
partid în probleme ale muncii de ca
dre s-au limitat la constatarea unor 
stări de lucruri, fără să aprofundeze 
cauzele neajunsurilor ; nu s-a inter
venit cu hotărîre și intransigență 
față de abaterile și comportarea ne
corespunzătoare a unor cadre.

în presă, conducerile redacțiilor nu 
s-au ocupat cu răspundere, în toate 
cazurile, de a selecționa și promova 
în activitatea redacțională cadre 
competente și îndeosebi membri de 
partid, provenite din rindurile mun
citorilor, care să contribuie la dezvol
tarea spiritului revoluționar, a com
bativității partinice în viata redac
țiilor, la continua îmbunătățire a ac
tivității ziarelor și revistelor.

Multe din lipsurile care s-au ma
nifestat în activitatea de selecționare, 
promovare și educare a cadrelor pu

teau fi prevenite sau înlăturate dacă 
secțiile Comitetului Central al P.C.R. 
ar fi exercitat un control permanent 
asupra problemelor de conținut ale 
muncii de cadre. Primii secretari ai 
comitetelor județene de partid, mi
niștrii nu au urmărit îndeaproape 
modul cum sînt aplicate criteriile,

PLENARA COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R.
ADOPTĂ URMĂTOARELE MĂSURI:

— Comitetele județene de partid, 
Consiliul de Miniștri, Consiliul Cen
tral al .U.G.S.R., C.C. al U.T.C., mi
nisterele și celelalte instituții centra
le să asigure înfăptuirea neabătută a 
sarcinilor stabilite de Congresul al 
XI-lea al partidului în domeniul po
liticii de cadre. în funcții de răspun
dere în toate domeniile vieții politi
ce, economice și sociale să fie pro
movați cei mai buni comuniști, pro- 
veniți îndeosebi din rindurile clasei 
muncitoare, care întrunesc criteriile 
politice, profesionale și morale, mi
litează în permanență pentru aplica
rea în viață a principiilor și norme
lor eticii și echității socialiste. Pe 
primul plan în aprecierea și promo
varea cadrelor trebuie să se afle ca
pacitatea, dăruirea și spiritul de sa
crificiu, manifestate efectiv în rezol
varea problemelor, devotamentul 
față de cauza socialismului. Oamenii 
să fie apreciați după muncă, după 
rezultatele obținute efectiv in activi
tatea practică, în înfăptuirea exem
plară a politicii partidului. Trebuie 
acordată mai mare atenție ridicării 
nivelului politico-ideologic al cadre
lor. astfel ca acestea să dovedească 
prin fapte o înaltă conștiință revo
luționară în întreaga lor activitate.

O atenție deosebită să se acorde 
promovării cadrelor tinere, temeinic 
pregătite politic și profesional, care 
s-au afirmat în îndeplinirea sarcini
lor profesionale și obștești. Trebuie 
manifestată o preocupare sporită 
pentru îmbinarea experienței cadre
lor mai în vîrstă cu elanul tinere
tului, astfel ca in toate domeniile de 
activitate să se asigure pregătirea 
schimbului de mîine.

— Organele de partid, conducerile 
ministerelor să examineze componen
ța nominală a rezervei de cadre și 
să asigure completarea permanentă 
a acesteia, să se ocupe nemijlocit de 
pregătirea politică a cadrelor din re
zervă, a celor recent promovate în 
diferite funcții, prin cuprinderea la 
școli sau cursuri de partid, să le în
credințeze sarcini concrete în vede
rea participării lor la înfăptuirea ho
tărîrilor de partid și de stat. Pentru 
fiecare funcție de conducere să se 
asigure o rezervă de 2—3 cadre.

— Comitetele județene de partid, 
conducerile organizațiilor de masă și 
obștești, ale ministerelor și institu
țiilor centrale, împreună cu Consiliul 
National al Femeilor, să întreprindă 
acțiuni concrete pentru înfăptuirea 

hotăririle partidului și legile statu
lui privind politica de cadre, nu au 
manifestat suficientă exigență pen
tru schimbarea din funcții a acelor 
cadre care au comis abateri grave, 

în vederea înfăptuirii în condiții 
tot mai bune a sarcinilor în dome
niul politicii de cadre, 

integrală a Programului de măsuri 
aprobat de Secretariatul C.C. al 
P.C.R. în august 1973 privind crește
rea participării femeilor la activita
tea din întreprinderi și instituții. în 
aparatul ministerelor industriei ușoa
re și comerțului interior, al Depar
tamentului industriei alimentare, al 
ministerelor educației și învătămin- 
tului, sănătății și in unitățile subor
donate acestora, din totalul cadrelor 
promovate in funcții de conducere 
cel puțin 50 la sută să fie femei,

— Pentru aplicarea în viață a in
dicațiilor conducerii partidului pri
vind asigurarea unei mai mari stabi
lități și continuități în muncă, ca
drele alese sau numite în funcții de 
conducere să nu fie schimbate în 
timpul exercitării mandatului încre
dințat, exceptind cazurile săvîrșirii 
unor fapte incompatibile cu funcția 
pe care o dețin sau ca urmare a pro
movării în muncă. Aceasta obligă și 
mai mult organele de partid și de 
stat să respecte cu strictețe criteriile 
de partid în selecționarea și promo
varea cadrelor, să exercite un con
trol permanent asupra modului' în 
care cadrele iși îndeplinesc sarcinile 
încredințate. Atunci cind se constată 

■ lipsuri sau abateri să se intervină 
imediat, analizind cauzele care le-au 
determinat, ajutîndu-i pe cei vino- 
vați să se îndrepte și numai atunci 
cind e cazul să se adopte măsuri de 
înlocuire.

— De asemenea, organele de 
partid, Consiliul de Miniștri, condu
cerile ministerelor și centralelor in
dustriale să manifeste o mai mare 
exigență iri selecționarea cadrelor 
necesare pentru diferite activități în 
exterior. Este necesar să selecționeze 
și să pregătească din timp și în mod 
țemeinic cadre care dovedesc atașa
ment și dragoste față de partid și 
popor, competență în îndeplinirea 
sarcinilor încredințate, sînt buni cu
noscători și propagandiști ai politicii 
partidului și statului nostru.

— Comitetele județene de partid 
și al municipiului București, Minis
terul Educației și învățămîntului să 
asigure încadrarea la facultățile și 
catedrele de științe sociale a celor 
mai corespunzătoare cadre didactice, 
care dovedesc, prin fapte, spirit re
voluționar, devotament față de poli
tica partidului, concepție înaintată 
despre lume și societate; să organi

zeze cu acestea în mod sistematic 
dezbateri pe probleme ale politicii 
interne și externe a partidului și sta
tului, precum și alte acțiuni în vede
rea perfecționării pregătirii lor’ po
litice și profesionale.

— Organele de partid și de stat să 
întreprindă acțiuni concrete pentru 
perfecționarea pregătirii politico- 
ideologice și profesionale a cadrelor, 
să asigure condițiile necesare pentru 
ca fiecare din acestea să urmeze 
cursuri de perfecționare corespunză
toare sarcinilor, pe care le au de în
deplinit, să sporească preocuparea 
pentru creșterea eficienței practice a 
acestor cursuri. De asemenea, să ma
nifeste mai multă exigență față de 
modul cum se ocupă cadrele de 
educarea membrilor familiilor lor în 
spiritul prețuirii muncii, devotamen
tului față de patrie și popor, față de 
partid și cauza socialismului.

— Să se asigure promovarea în re- > 
dacțiile din presa centrală a unui 
număr mai mare de cadre, membri 
de partid, proveniți din rindul mun
citorilor, încadrarea tuturor redacții
lor cu ziariști avînd o temeinică pre
gătire politică, ideologică, profesiona
lă, strins legați de masele populare, 
oameni cu o comportare morală ire
proșabilă.

— Secretariatul C.C. al P.C.R. va 
organiza sistematic brigăzi și colec
tive care vor controla modul în care 
se îndeplinesc hotăririle partidului 
și legile statului privind selecționa
rea și promovarea cadrelor. Se va 
asigura încadrarea colectivelor de 
cadre cu activiști de partid și de stat 
proveniți din rindul clasei muncitoa
re, bine pregătiți politic și profesio
nal, să-i îndrume permanent pentru 
a înfăptui în cele mai bune condiții 
politica de cadre a partidului.

— Secțiile Comitetului Central al 
P.C.R. să contribuie în mai mare 
măsură la îmbunătățirea activității 
organizațiilor de partid, ministerelor 
și celorlalte instituții centrale pri
vind selecționarea, pregătirea și pro
movarea cadrelor, să determine par
ticiparea tuturor membrilor comite
telor de partid, a activiștilor de 
partid, ai organizațiilor de masă, de 
stat și din economie la cunoașterea 
multilaterală a cadrelor, la dezbate
rea cu activul de partid a probleme
lor de conținut ale muncii de cadre, 
în vederea îmbunătățirii activității 
în acest domeniu.

Plenara Comitetului Central al 
P.C.R. iși exprimă convingerea că 
toate organele și organizațiile de 
partid, organele de stat și organiza
țiile obștești vor înfăptui cu neabă-r 
tută consecvență orientarea stabilită 
de Congresul al XI-lea privind po
litica de cadre, aducînd astfel o con
tribuție importantă la formarea a noi 
detașamente de activiști cu .temeini
că pregătire, profund devotați cau
zei socialismului, intereselor vitale 
ale partidului și poporului.
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(Urmare din pag. a III-a)

toți oamenii muncii din județele de 
pe Dunăre să acționeze în continua
re cu cea mai mare hotărîre pentru 
înfăptuirea măsurilor stabilite ante
rior in vederea prevenirii revărsări
lor apelor pe întregul curs al fluviu
lui. Să se vegheze în permanentă la 
Întărirea si înălțarea digurilor, să fie 
mobilizată întreaga populație, mili
tarii. gărzile patriotice. întregul activ 
de partid și de stat pentru a se a- 
sigura îndeplinirea lucrărilor prevă
zute în planurile de apărare împo
triva inundațiilor.

9. Consiliul de Miniștri să ela
boreze un program complex de per
spectivă privind sistematizarea pe 
baze moderne. într-o concepție uni
tară. a întregii rețele hidrologice, 
regularizarea tuturor cursurilor de 
ape, " amenajarea corespunzătoare 
a fiecărui1 bazin hidrografic, rea
lizarea unor acumulări de apă. 
desecări și irigații care să permită să 
se facă fată oricăror situații. Să se 
întocmească un program general de 
resistematizare a întregii rețele hi
drografice din zona Capitalei și a 
rîurilor care alimentează această 
zonă. în funcție de etapizarea prevă
zută în aceste programe, prin pla
nurile cincinale și anuale să se pre
vadă mijloace materiale și finan
ciare necesare realizării integrale și 
la termen a tuturor lucrărilor.

10. Consiliul Național al Apelor va 
prezenta Consiliului de Miniștri, pînă 
Ia 30 septembrie 1975, propuneri pen
tru dezvoltarea și dotarea rețelei hi- 
drometeorologice, astfel încît, folo- 
sindu-se mijloacele moderne și ra
pide de transmitere a 'informațiilor 
și prelucrare a datelor, să se asigure 
avertizarea și alarmarea cu maxi
mum de operativitate a populației și 
unităților economice în caz de inun
dații.

11. Comitetele executive ale consi
liilor populare, avînd asistenta teh
nică a organelor de gospodărire a 
apelor, să studieze amenajarea cursu
rilor de apă de^importantă locală și 
a pîraielor și să întocmească, în ca
drul programului general, programe 
concrete de realizare a lucrărilor, fo-

fi UIMI IULIE
losind cu precădere munca patriotică 
a cetățenilor.

12. Consiliul Național al Apelor să 
elaboreze un program de măsuri pen
tru decolmatarea lacurilor de acu
mulare, a albiilor cursurilor de apă 
și întreținerea în condiții corespun
zătoare a acestora.

13. Consiliul de Miniștri să elabo
reze un act normativ prin care să se 
precizeze în ce condiții se pot face 
golirea parțială sau totală a lacurilor 
de acumulare prin evacuatorii de ape 
mari și golirile de fund ale barajelor 
și să se stabilească organele care au 
dreptul să aprobe efectuarea unor 
astfel de goliri.

14. Comandamentele județene să ia 
în continuare măsuri de refacere, în
tărire a digurilor de apărare în so
luții definitive.

15. Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor să prezinte, în- 
tr-un termen scurt, un program de 
consolidare și protecție a căilor fe
rate, precum și de supraînălțare a 
drumurilor și de lărgire a deschide
rii podurilor care s-au dovedit nesa
tisfăcătoare în condițiile recentelor 
inundații.

16. Ministerul Economiei Forestiere 
și Materialelor de Construcții, Mi
nisterul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, împreună cu Comitetul de 
Stat al Planificării, să reexamineze 
și să definitiveze prevederile de lu
crări pentru stingerea torentilor, îm
păduriri și combatere a eroziunii so
lului.

17. Să se organizeze o consfătuire 
pe țară cu specialiștii și cadrele de 
conducere care lucrează în domeniul 
amenajărilor hidrotehnice, al îmbu
nătățirilor funciare și irigațiilor, în 
cadrul căreia să se dezbată proiectul 
programului complex de perspectivă

- pentru amenajarea bazinelor hidro
grafice ale țării.

18. La realizarea sistematizării re
țelelor hidrologice, regularizarea 
cursurilor de apă, amenajarea unor 
lacuri de acumulare, a unor lucrări 
de apărare, la lucrările de decolma- 
tare a bazinelor de retenție a apei si 
a albiilor rîurilor, precum și la în
treținerea acestora, alături de efortu
rile mari ce vor trebui făcute de stat,

g consiliile Frontului Unității Socialis

te să asigure și participarea largă a 
cetățenilor — muncitori, țărani, in
telectuali, studenți, elevi — a mili
tarilor forțelor armate, a membrilor 
gărzilor patriotice, prin muncă pa
triotică și contribuție materială.

19. Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, Ministerul 
Educației și învățămîntului să asi
gure participarea organizată a tine
retului, elevilor și studenților, în 
timpul vacanței, pe șantierele de 
muncă patriotică, pentru realizarea 
lucrărilor edilitar-gospodărești, de 
sprijinire a unităților agricole de stat 
și cooperatiste in campania de strîn- 
gere a recoltei, de evacuare a apelor 
de pe terenurile agricole și de între
ținere a culturilor.

20. Organele locale de partid, co
mitetele și birourile executive ale 
consiliilor populare să asigure res
pectarea prevederilor legale privind 
sistematizarea teritoriului și. locali
tăților și, ținînd seama de gradul de 
inundabilitate a zonelor în care este 
prevăzută amplasarea unor unități 
economice și cartiere de locuințe, să 
ia măsuri corespunzătoare de protec
ție a acestora ori de cîte ori necesi
tățile. nu permit să se aleagă alte 
locuri. în acest sens, să fie reexami
nate eu atenție schițele de sistema
tizare a localităților, precum și am
plasarea unor unități economice a 
căror construcție nu a fost începută.

*

Plenara comună a C.C. al P.C.R. 
și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României a- 
preciază că hotărirea cu care au ac
ționat organizațiile de partid, orga
nizațiile de masă și obștești, toți ce
tățenii — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — întregul 
nostru popor, pentru apărarea avu
ției naționale și înlăturarea efectelor 
inundațiilor, constituie o garanție a 
îndeplinirii cu succes, înainte de ter
men. a sarcinilor planului cincinal 
și ale planului pe anul 1975. asigu- 
rindu-se astfel temelia trainică a în
făptuirii programului de dezvoltare 
continuă a României socialiste, elabo
rat de Congresul ăl XI-lea al Parti
dului Comunist Român.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST. ROMÂN

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist Sanmarinez, fată de gravele 

daune provocate de inundarea a vaste zone productive din țara dumnea
voastră, vă exprimă deplina solidaritate și participă la doliul și suferințele 
populației atît de greu lovite.

Sîntem alături de dumneavoastră cu toată inima și. în spiritul prieteniei 
și solidarității ce caracterizează relațiile dintre partidele noastre, vă urăm 
deplin succes în opera de întrajutorare și in apărarea locurilor inundate, 
pentru înlăturarea consecințelor unei calamități atît de grave.

Vă rugăm să primiți, dragi tovarăși, salutul nostru frățesc și cordial.
Secretar general

UMBERTO BARULLI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Scumpe tovarășe Ceaușescu,
Urmărim cu deosebită atenție lupta poporului român pentru înlăturarea 

pagubelor imense provocate tării dumneavoastră de inundațiile catastrofale. 
Dorim Partidului Comunist Român și tuturor oamenilor muncii din țara 
dumneavoastră o activitate plină de succes pentru înlăturarea pagubelor pro
vocate. Noi sîntem convLnși că în această direcție va contribui și solidari
tatea internațională.

HERMANN GAUTIER
Vicepreședinte

al Partidului Comunist German

CABNET
CULTURAL

t V
11,00 Orâ copiilor.
12,00 Concert de muzică popu

lară la Muzeul satului.
12.20 Studio ’75. Actualitate stu

dențească.
12.40 Telecinemateca.
14,00 Telex.
14,05 Dincolo de note.
14,25 Ctitori de cultură româneas

că. Golești! f-~ o familie de 
cărturari patrioți.

14.50 Vîrstele peliculei.
15.50 Moment folcloric.
16,00 Caleidoscop cultural-artistic.
16.20 Club T.
17,15 Tn ciclul „Cîntâre omului". 

Temerari, cu brațele-ncorda- 
te — versuri în lectura au
torilor.

17.30 Cupa „Prietenia". Concurs in
ternațional de gimnastică cu 
participarea echipelor de 
„speranțe olimpice" din Bul
garia, Cehoslovacia. R.F.D. 
Coreeană, Cuba, Polonia, 
R.D.G., Ungaria, U.R.S.S. și 
România. Transmisiune di
rectă din Sala sporturilor de 
la Baia Mare — exerciții li
bere alese.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedia.
20.30 Film serial : „Kojak".
21.40 24 de ore • Sport.
22,00 Concursul național de mu

zică ușoară „Mamaia ’75". Se- 
lecțiuni din recitalurile hors- 
concurs.

FAPTUL

11 pentru 1
In urma unui grav accident, 

Ion Gheorghe, muncitor pe șan
tierul hidrocentralei Govora, a 
fost internat de urgență la spi
talul din Rm. Vîlcea. Exista o 
singură salvare : transplantarea 
unor mari porțiuni de piele. De 

■ unde atîția donatori 7 Vestea s-a 
răspîndit repede pe șantier. Și 
tot repede, numărul celor care 
s-au prezentat spre a veni în a- 
jutorul accidentatului a trecut de 
40. Dintre ei au fost reținuți la 
spital numai 11 tineri. Datorită 
celor 11 și specialiștilor de la 
clinica de chirurgie plastică din 
București, care l-au operat, l.G. 
a fost salvat.

Dunărea este în scădere de la Baziaș la Cernavodă, 
între Hîrșova și Tulcea staționează. Cotele de inundație 

mai sînt depășite în unele puncte

CONTINUĂ STAREA
fi •;'K1 ' 'M. ...

DE VEGHE
Galați. Vineri, slpăie ' Dunării au cota de inundație cu 2 cm. Dat'drită

staționat la 537 cm, cel mai ridicat 
nivel al actualei viituri. Și starea de 
veghe a atins punctul de vîrf. Lu
crările de apărare, întreprinse încă 
din primele zile ale lunii iulie, sînt 
capabile să protejeze zona joasă a 
orașului, unde se află amplasate im
portante unități economice, două 
dintre porturile Galațiului, cartiere 
de locuințe etc. De-a lungul digului 
de peste 9 km — din care 3 km din 
beton armat, lucrare ridicată prin 
aportul a zeci de mii de gălățeni, cu 
sprijinul unităților de construcții, în 
numai 4 zile (între 7 și 10 iulie) — 
patrulează continuu membri ai gărzi
lor patriotice. Iar detașamentele de 
intervenție, dotate cu materiale și 
utilaje necesare, sînt pregătite pen
tru a interveni în caz de nevoie. Co
lectivele de oameni ai muncii. din 
întreprinderile gălățene muncesc cu 
maximă intensitate pentru a obține 
producții suplimentare. (Dan Plăeșu).

Tulcea. în ultimele zile, apele 
Dunării au crescut din nou, depășind

Situația și prognoza
Ieri, debitele Dunării erau : iii 

scădere la intrarea în țară și pe sec
torul Drobeta Tr. Severin — Că
lărași ; staționare, pe sectorul Cer
navodă — Tulcea.

Cotele de inundație erau depășite 
Ia : Calafat (33 cm), Bistreț (47 cm), 
Bechet (43 cm), Corabia (73 cm), Tr. 
Măgurele (10 cm), Zimnicea (50 cm), * 
Oltenița (2 cm), Hîrșova (79 cm), 
Tulcea (2 cm). Cotele de atenție e- 
rau depășite la : Gruia (50 cm), Ce
tate (54 cm), Giurgiu (67 cm), Că
lărași (28 cm). Cernavodă (81 cm). 
Brăila (18 cm), Isaccea (84 cm). •

Debitul Dunării pe sectorul amon
te de Baziaș era de 9 900 mc/sec.

acestui fapt, la Caraorman, Crișan, 
Mila 23 și Partizani veghea pe diguri 
și intervențiile solicitate de viitură 
s-au intensificat. De asemenea, in 
ultimele zile oamenii muncii tulceni 
au consolidat și digurile de protecție 

• ale unităților economice dispuse de-a 
lungul Dunării, unde s-a lucrat nor
mal, fără nici o întrerupere. Apro
vizionarea tuturor localităților se
face ritmic, deși uneori în condiții 
deosebite. Continuă acțiunea de 
vaccinare preventivă a populației. 
Din cîteva localități au fost evacuați 
350 copii, care au fost trimiși în ta
berele de vară județene sau la inter
natele liceelor din Măcin și Isaccea. 
La Mila 66, 100 marinari militari au 
salvat din ape 15 000 mc material 
lemnos.

De la comisia județeană de apărare 
împotriva inundațiilor sîntem infor
mați că peste tot în Deltă digurile, 
noi sau vechi, se comportă bine, oa
menii fiind pregătiți pentru noile 
viituri. (V. Nicolae).

hidrologică pc Dunăre
Astăzi, debitele Dunării vor fi : in 

scădere la intrarea în tară și pe 
sectorul Drobeta Tr. Severin — Cer
navodă ; staționare pe sectorul Hîr
șova — Tulcea.-

Cotele de inundație vor fi depășite 
la : Calafat (13 cm), Bistreț (28 cm), 
Bechet (28 cm), Corabia (58 cm), 
Zimnicea (40 cm), Hîrșova (80 cm), 
Tulcea (3 cm). Cotele de atenție vor 
fi depășite la : Gruia (37 cm), Ce
tate (38 cm), Tr. Măgurele (48 cm), 
Giurgiu (55 cm), Oltenița (74 cm), 
Călărași (23 cm). Cernavodă (76 cm), 
Brăila (18 cm), Isaccâa (85 cm).

/ ■

țară în ultimele 24 de ore
Vremea a fost frumoasă, cu ce

rul variabil, mai mult senin în cea 
mai mare parte a țării. înnorări 
mai pronunțate s-au produs ieri 
după-amiază in zonele de deal și de 
munte, izolat în Dobrogea, unde s-au 
semnalat descărcări (țlectrice și aver
se locale de ploaie. în zona Toplita 
s-a semnalat grindină.

Cantitățile de apă înregistrate au 
totalizat pînă la 19 1/mp la Toplița, 
9 1/mp la Cîmpulung Moldovenesc, 
în rest, cantitățile de apă nu au 
depășit 4 1/mp.

Temperatura a continuat să crească 
in regiunile din nord-vestul tării. 
Maximele au fost cuprinse între 24‘ 
la Joseni și 31“ la Chișineu-Criș, 
Răuți, Bacău și în mai multe locali
tăți din Cîmpia Dunării, iar cele mi
nime între 8“ la Miercurea Ciuc și 
23° la Sulina.

Timpul probabil pentru 26, 27 și 
28 iulie.

Vremea va fi in general instabilă 
în Banat, Crișana, Transilvania, Ma
ramureș și nordul Moldovei. unde 
cerul va prezenta înnorări mai 
accentuate și vor cădea ploi, mai- 
ales sub formă de averse. însoțite de 
descărcări electrice. Pe alocuri, can
titățile de apă înregistrate vor depăși 
20—25 litri/mp. în celelalte regiuni, 
aversele vor fi locale, îndeosebi în a 
doua pante a intervalului.

Vîntul va fi moderat, cu unele in
tensificări.

Temperatura va fi în scădere, în- 
cepind din nord-vestul țării : mini
mele vor fi cuprinse între 8’ și 18“ 
(mai ridicate pe litoral), iar maxime
le între 19° și 25° în jumătatea de 
nord-vest și între 24“ și 30° (mai ri
dicate în prima zi) în rest. Pe alocuri 
vor fi condiții de grindină.

„PROGRAMUL 
PARTIDULUI - 

PROGRAMUL NOSTRU"
Sub acest generic se desfă

șoară în județul Bacău un 
amplu concurs cultural-artistic 
la care participă formații din 
80 de comune și 7 orașe. Inspi
rate din sarcinile economice ce 
revin localităților județului, 
programele prezentate de for
mațiile corale, de teatru și de 
brigăzile artistice de agitație 
oglindesc realizările obținute în 
ultimii ani și perspectiva contu
rată acestor meleaguri de preve
derile viitorului cincinal. în ca
drul concursului se desfășoară și 
un simpozion cu tema „Faptele 
noastre <je muncă" dedicat tine
retului din satele și orașele 
Bacăului. Formațiile fruntașe la 
primele faze ale concursului vor 
lua parte la programele artis
tice organizate în zilele de 23 și 
24 August în municipiile Gh. 
Gheorghiu-Dej și Bacău. (Gh. 
Baltă)

STUDENȚII EXPUN 
LA SLOBOZIA

împărțițj’ în două grupe, o. sută 
de studenți din anii I—IV ai 
Institutului; de arte plastice 
„Nicolae Grigoreșcu"’ din Bucu
rești au realizat, timp de o lună, 
la Slobozia și la Casa agrono
mului de la Perișoru (Ialomița) 
o serie de lucrări de pictură, 
sculptură, grafică și desen. Stu
denții artiști au avut prilejul 
să cunoască noile realități ale 
Bărăganului, pe făurarii bunuri
lor materiale, arta populară 

‘ locală. La încheierea perioadei 
de practică, la Slobozia au fost 
organizate concomitent patru 
expoziții care urmează să fie 
prezentate și în alte localități : 
„Imagini din Bărăgan" cu lu
crări de pictură și sculptură 
(Ia Casa de cultură a tineretu
lui), „Șantier plastic studen
țesc" (la Casa de cultură a sin
dicatelor), „Cărți românești 
ilustrate de studenți" (la Muzeul 
județean de etnografie) și lu
crări de grafică, desen și afișe 
în holul palatului administrativ. 
(Lucian Ciubotaru)

„FĂGETUL"
LAUREAT IN R.D.G.

Printre formațiile participante 
la ediția a 10-a jubiliară a 
festivalului dansului popular de 
la Rudolstadt (R.D.G.) din luna 
iulie, s-a numărat și ansamblul 
folcloric „Făgetul" al Comitetu
lui județean pentru cultură și 
educație socialistă Timiș. Evo- 
luînd remarcabil, dansatorii, or
chestra și soliștii vocali și in
strumentali timișeni au întrunit 
adeziunea unanimă a publicului 
și a juriului, cucerind, alături 
de reprezentanții Uniunii Sovie
tice, titlul și diploma de laureați 
ai festivalului. în continuare, 
mesagerii artei noastre populare 
au prezentat o suită de specta
cole în mai multe orașe din 
R.D.G., obținînd peste tot un 
mare succes. (Cezar Ioana)

CONCURSUL NAȚIONAL DE MUZICĂ UȘOARĂ

— MAMAIA 1975

Recitalurile
Cele patru seri de 

concurs au fost un 
bun prilej de reîntil- 
nire cu cei mai cu- 
noscuti soliști de mu
zică ușoară din tara 
noastră ; au oferit și 
o posibilitate de apre
ciere a evoluției artei 
interpretative în acest 
gen de largă audientă. 
Dacă ne gin dim la 
modul cum au fost 
prezentate publicului 
melodiile din concurs, 
putem vorbi de profe
sionalism. de seriozi
tatea pregătirii soliști
lor. de dorința lor de 
a reliefa cît mai bine 
calitățile pieselor. A- 
mintim tensiunea și 
emoția pe care Aure
lian Andreescu le-a 
dăruit melodiei „Co
pacul" de Jolt Ke- 
restely, sensibilitatea 
cu care Mihaela Mi
hai a frazat „Revede
rea" de Ion Cristinoiu, 
maniera degajată, do
zarea expresivă a nu
anțelor, a.piițpului cu 
care.^Ciistianj^opescu 

*■ a reușit sa contureze 
piesa „Aici, la mine 
acasă" de George Gri- 
goriu.

Iată pe scurt și „fil
mul" recitalurilor din 
acest an. în prima 
seară, pe scena de la 
Mamaia au fost pre- 
zenti cîtiva tineri in
terprets dintre care 
reținem pe Clara An
ton (muzicală, un glas 
de calitate). Doina 
Limbășanu. Monica 
Moldas. în continuare, 
Marina Voica a oferit

un buchet de melodii 
de dragoste, 1 cîntece 
accesibile, melodioase. 
Cea de-a doua seară a 
prilejuit reîntîlnirCa 
cu Adrian Romcescu 
și Doina Badea (cu 
două prime audiții, 
compoziții personale), 
în cea de-a treia sea
ră. recitalul lui Mihai 
Constantinescu. acom
paniat de o formație 
instrumentală (notăm 
cîntecele simple, de 
atmosferă, „Oricine ai 
fi". ..Orice om") și al 
Didei Drăgan. care a 
reușit, alături de for
mația „Sfinx" — con
dusă de Dan Andrei 
Aldea — să reali
zeze un scurt concert 
alcătuit din pagini 
care pretind interpre
tului vibrație, o trăire 
lăuntrică, dăruire. Ul
timele două recitaluri 
au fost susținute de 
Cornel Constantiniu — 
echilibrat, profund, cu 
frumoase frazări .— și 
de Margareta^? Pîslaru

întîmplătoare a Cîtor- 
va melodii. Iar ediția 
din acest an a con
cursului a demonstrat 
încă o dată că o ase
menea apariție, aceste 
„examene" pretind o 
pregătire mult mai a- 
tentă, mai profesio
nală. Apreciem că, în 
acest context, nu și-au 
avut locul nici melo
diile arhicunoscute (ca 
în recitalul lui Adrian 
Romcescu). nici im
provizațiile simpliste 
(ca „Nu mai vreau a- 
măgiri" din recitalul 
Doinei Badea), nici 
acele piese destinate, 
parcă, jocurilor, de 
copii (recitalul lui Mi
hai Constantinescu). 
Cu o regie artistică 
inspirată, cu o prezen
tare mai colorată, in
vițind mai multe for
mații acompaniatoare, 
alcătuind cu echilibru 
un repertoriu de ținu
tă. se puteau compune 
concerte care să cțe- 

■ finească personalita-
tn;:gîndindr£ieCard idee, .i. tga, interpretilor. să Ie 
muzicalăereuȘind să 
creeze pentru fiecare
cîntec o atmosferă 
specifică, convingă
toare.

Așadar, patru seri 
de scurte recitaluri, 
in care fiecare inter
pret a căutat să aibă 
o cit mai bună pre
zentă în fata publicu
lui. Nu întotdea’una 
însă acest lucru a 
fosț suficient pentru 
o manifestare de ținu
tă. deoarece recitalul 
nu poate fi o Înșiruire

demonstreze mai preg
nant posibilitățile in
terpretative. Pentru 
că avem, intr-adevăr, 
în domeniul muzicii 
ușoare. • soliști de ta
lent. care pot contri
bui în mai mare mă
sură la asigurarea u- 
nui înalt nivel calita
tiv fiecărei manifes
tări culturale de acest 
gen, atît de îndrăgit 
de marele public.

Sinaranda 
OȚEANU

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru turism 

ieșite cîștigătoare la tragerea Ia sorti pentru trimestrul II 1975

DEBUTUL LITERAR
(Urmare din pag. I)
al responsabilității 
scrisului. Ce falsă con
solare este, cel puțin 
pentru contemporani, 
faptul că timpul va 
cerne valorile. îngro- 
pînd pentru totdeauna 
pe impostori și pe Ve
leitari 1... în planul i- 
mediat, singurul pe 
care-1 trăim, al pre
zentului cultural, fal
șii Scriitori compromit, 
prin lucrări nesemni
ficative, lumea valo
rilor autentice, ei a- 
copăr — asemenea 
unei vegetații parazi
tare — și împiedică 
dezvoltarea organică a 
unei Literaturi. în a- 
celași timp, benefici
ind de prestigiul lite
rei tipărite, ei alterea
ză foamea de literatu
ră majoră a marelui 
public, oferindu-i suro
gate în locul unor ope
re care să constituie a- 
devărată hrană spiri
tuală.

Fără îndoială, de
pistarea imediată a

unui talent literar în 
germen nu este o ope
rație prea facilă. Mai 
ales dacă ținem sea
ma de faptul că ..mo
da literară11 — si care 
perioadă culturală nu 
este marcată de o a- 
semenea „modă" ? — 
asigură, aproape tutu
ror începătorilor, me
canica rudimentară și 
ușor de imitat a unor 
„formule" sau „ma
niere" care pot trece, 
un timp, drept auten
tice. Rubricile de 
„poșta redacției" de la 
revistele noastre au 
exact rolul acesta; ele 
răspund în general 
sarcinilor lor. tocmai 
pentru că cei ce le 
semnează au mereu in 
fată o abundentă pro
ducție de versuri, de 
pildă, și pot astfel să 
aprecieze textele ma
nuscrise ca și cînd a- 
cestea s-ar prezenta 
intr-un concurs. Ideea 
de concurs a început, 
de altfel, să fie adop
tată la nivelul edito
rial. cartea de debut

fiind astfel un manu
scris care a cîștigat în
trecerea cu altele.

Dar primul nivel al 
confruntării este strict 
particular, acoperă 
zona laboratorului in
tim de creație : el tine 
de conștiința însăși a 
tînărului ce visează 
să devină scriitor. A- 
colo. în adine, in un
gherul privilegiat al 
celor mai intime con
tacte cu valorile, da
torită unui proces lu
cid de autocontrol, a- 
colo se pun bazele u- 
nei activități care, 
manifestată apoi în 
plan social, trebuie să 
suprapună perfect 
două realități valori
ce : autenticitatea li
nei vocații, ca te
mei moral al unei 
profesiuni pasionan
te. în caz contrar, 
orice nouă carte de 
debut scriitoricesc nu 
face altceva decît 
ne obligă să scriem, 
cu tristete, și cu literă 
mică, termenul de li
teratură.

Lista oficială
a libretelor de economii cu cîștiguri 
în materiale de construcții ieșite cîș- 
tigătoare la tragerea la sorți pentru 

trimestrul II 1975

Lista oficială
a libretelor de economii pentru con
struirea de locuințe ieșite cîștigătoare 
la tragerea Ia sorți pentru trim. II 

1975

15 cîștiguri în valoare
totală de lei 90 000

N
um

ăr
ul

 
cu

re
nt Numărul 

libretului 
de economii

Valoarea 
cîștigurilor

parțială totală

1. 913-349-20 15 000 15 000
2. 913-130-92 10 000 10 000
3. 921-114-231 5 000
4. 954-270-11 5 000
5. 915-120-35 5 000
6. 932-212-84 5 000
7. 945-269-25 5 000
8. 901-523-72 5 000
9. 958-213-173 5 000

10. 910-206-26 5 000
11. 942-207-65 5 000
12 916-112-52. 5 000
13. 934-271-18 5 000
14. 945-201-93 5 000
15. 957-209-101 5 000 65 000

Nr. 
crt.

Nr. libretului 
de economii

Valoarea 
cîștigurilor

par
țială

to
tală

1. 836-1-830 45 000 45 000
i. 834-1-230 25 000 25 000
3. 811-205-51 15 000

•
4. 808-1-603 15 0005. 843-1-1007 15 0006. 852-1-1027 15 0007. 832-1-729 15 0008. 819-1-275 15 0009. 831-103-855 15 000

10. 859-1-3854 15 000
11. 834-103-1069 15 000 135 000

11 cîștiguri în valoare
totală de lei 205 000

Titularii libretelor de economii cîș- 
tigătoare trebuie să se prezinte în 
cel mult 30 de zile de la data tragerii 
la sucursalele și filialele C.E.C. pen
tru a li se elibera adeverințele ne
cesare procurării materialelor de 
construcții.

Plata cîștigurilor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite cîștigătoa- 
re pot folosi cîștigurile obținute pen
tru a contracta, în condițiile Legii 
nr. 4/1973, prih unitățile ăi căror lu
crători sînt, construirea de locuințe 
proprietate personală.

Nr. 
crt.

Nr. libretului 
de ecorjomii Cîștigul obtinut

Valoarea cîștigurilor 
(in Ici)

parțială totală

EXCURSII ORGANIZATE

1. 459-1-3816 Excursii în Cuba 19 100
416-1-455 19 100

3. 418-134-4 .. 19 100 57 300

4. 
■ 5.

459-1-2430 Excursii în China—Coreea 15 050 7
402-206-33 15 050
438-103-769 15 050

60 2007. 438-102-147 .. 15 050

8. 431-111-462 Excursii in U.R.S.S. 6 000
,9. 452-202-114 »» «» 6 000
10. 427-1-159 1 6 000
11. 459-1-3773 ,, „ 6 000
12. 414-120-1 •• .♦ 6 000
13. 417-1-192 ,, ,, 6 000
14. 466-1-973 «• 6 000
15, 408-204-64 6 000 54 00016. 466-1-648 .. 6 000

EXCURSII 
INDIVIDUALE

17. 402-218-48 Excursie individuală 6 000
18. 409-1-324 ,, 6 000
19. 410-1-295 6 000
20. 416-215-67 ,, ,, 6 000
21. 431-1-56 6 900
22. 418-134-8 .. •» 6 000
23. 441-1-209 ,, ,, 6 000
24. 427-236-40 ,, 6 000
25. 431-103-664 .. .91 6 000
26. 461-208-579 ,, „ 6 000
27. 462-1-90 .. o 6 000
28. 463-1-453 6 000
29. 459-1-1959 6 000
30. 433-103-23 s» 6 000
31. 460-209-268 6 000
32. 460-202-269 6 000
33. 435-177-6 ,, «'« 6 000 ' ■

34. 409-1-997 6 000
35. 410-113-63 6 000
36. 442-207-6 ,, .. 6 00(1
37. 419-203-78 6 000
38. 403-530-56 6 000
39. 443-1-177 6 000
40. 452-1-868 ,, ,, 6 00041. 431-103-12^3 ,, ' 6 000
42. 4RI-70B-1404 6 00043. 462-1-981 6 00044. 4A’>.-20?-^0 •» «9 6 00845. 4S9-Î-?8<19 ,, 6 00046. 4?R_1 6 000
47. 4«n-*>no_io2 ♦ » ' 99 6 000
48. 431-111-302 6 000 192 000

TOTAL : 48 CÎȘTIGURI ÎN ^VALOARE DE LEI 363 500
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mare!
Zile de caniculă. Zile în care 

ștrandurile sînt luate cu asalt. 
Drumurile spre și de la ștran
duri trec și prin zone centrale 
ale Capitalei. Și unde nu zici 
că de la o vreme încoace s-au 
înmulțit ca țînțarii cei care 
confundă trotuarele orașului, 
piețele orașului, autobuzele o- 
rașului cu ștrandul, plaja sau 
piscina, plimbîndu-și bustul gol 
în văzul lumii. Unii înlocuiesc 
cămașa cu cîte un prosop de o 
curățenie îndoielnică, unele uită 
că au 20 de ani și că nu mai 
încap în fustițele de clasa I 
elementară, alții pleacă de-aca- 
să direct în costum de baie, și 
cu hainele în sacoșă, în circă 
sau azvirlite după ceafă. Ținută 
indecentă. Spectacol nedorit. 
Cine trage cortina ?

Autocisterna 
si amatorul 
de chilipir

I loan Dinu și Mihai Ciobanu, 
șoferi pe o autocisternă, aveau 

Ica îndatorire de serviciu să 
transporte alcool etilic de la în
treprinderea de spirt Colentina, 

Iin diferite unități ale Capitalei. 
Deunăzi, in loc să apuce pe iti
nerarul știut, adică pe străzile 

I Bucure știului, s-au îndreptat 
spre Moldova. In autocisterna 
34—B—2951, pe care o condu-

Iceau, pe rînd, cei doi șoferi, se 
aflau peste 800 litri spirt curat, 
de 95 de grade ! Tot căutînd un I amatof de clitlipifiirL cei doi 
l-au găsit tocmai pe meleagurile 
Bacăului, in persgana lui Costică 

IGhimici, gestionar la bufetul 
din satul Lilieci. După ce s-au 
tirguit la preț, a început opera-

Iția de descărcare. De început au 
început-o, dar n-au mai termi
nat-o, pentru că a intervenit

I miliția.. Deși n-apucaseră încă 
să facă degustarea spirtului, pe 
toți trei i-a apucat amețeala.

Zig-zag 
periculos

Detașat pentru grăbitul recol
tării la I.A.S. Sarinasuf, tracto
ristul Vasile Romanescu, de la 
I.A.S. Rahmanu, județul Tulcea, 
s-a gindit că n-ar fi rău să dea 
o fugă și pînă în satul lui de 
baștină, să-l vadă neamurile cit 
de bine ii stă lui pe tractor. Deși 
avea de mers peste 120 de km, 
deși 
deși 
cere 
și-a

era nevoie de el pe cimp, 
nu avea permis de condu- 
pe drumurile publice, V. R. 
făcut „curaj" intr-un bufet, 

unde a zăbovit peste măsură.
Așa se și face că a fost desco
perit, puțin mai tirziu, cu 
capul plecat pe volan, circulînd 
în zig-zag, pe drumul național 
22 A- Salvat la timp de la un 
tragic accident, a fost dus la 
Inspectoratul județean de mili
ție, unde a adormit imediat buș
tean. După vreo două ore, deși a 
deschis ochii, mahmur, n-a putut 
răspunde la nici o întrebare. Și 
a adormit din nou. După alte 
citeva ore, văzînd unde se află, 
s-a trezit de-a binelea.

„Purcelușul“ 
din Lazuri

„Agrocoop" din Satu-Mare a 
solicitat o cantitate de cartofi 
timpurii de la C.A.P. Lazuri, 
pentru aprovizionarea populați
ei. Trecind la recoltare, coopera
torii au scos la iveală, încă de 
pe primul hectar, numeroși car
tofi de dimensiuni neobișnuite. 
Cel din imaginea de mai jos, 
avind aproape un kilogram, sea
mănă cu un... purceluș durdu
liu, tocmai bun de servit la tavă.

Cum nu s-au recoltat decît o 
mică parte, ceilalți „purceluși" 
sint lisați să se mai „ingrașe". 
Cînd le-o veni si lor „ignatul", 
mulți vor fi depășit kilogramul.

.eirs-tlov

I

I

Cîștigătorii excursiilor organizate, 
precum și cei care în locul excursii
lor individuale ciștigate doresc 
excursii organizate, -au obligația să 
se prezinte în cel mult §0 zile de 
lâ data tragerii la sorți la sucursalele 
și filialele C.E.C. pentru îndeplinirea

formalităților necesare efectuării 
excursiei.

în cazul neprezentării în termen 
sau al neefectuării excursiei, atît 
pentru excursiile organizate, cît și 
pentru cele individuale cîștigurile se 
plătesc in numerar.

I
I
I
I

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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!Vizita primului ministru al Republicii Franceze, Jacques Chirac Primire SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A LIBERIEI

Convorbiri oficiale li primul ministru
La Palatul din Piața Victoriei au 

Început vineri dimineața convorbirile 
oficiale dintre primul ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, și primul mi
nistru al Republicii Franceze, Jacques 
Chirac.

Cei doi prim-miniștri și-au ex
primat satisfacția pentru rezultatele 
pozitive înregistrate în dezvoltarea 
relațiilor româno-franceze pe plan 
politic, economic, tehnico-științific, 
cultural și in alte domenii, prin în
făptuirea înțelegerilor și acordurilor 
convenite cu prilejul vizitei președin
telui Nicolae Ceaușescu la Paris, a

înțelegerilor dintre șefii de stat ai 
României și Franței.

în cadrul convorbirilor, desfășurate 
într-o ambianță de caldă prietenie, 
ce caracterizează raporturile dintre 
țările și popoarele noastre, au fost exa
minate noi domenii de colaborare și au 
fost convenite măsuri pentru intensi
ficarea cooperării în producție, în 
sectoare de mare importantă pentru 
progresul economic, cum ar fi con
strucțiile de mașini, electronica, elec
trotehnica, siderurgia, industria chi
mică, energetică, știința și tehnolo
gia, precum și cooperarea pe terțe

piețe. Au fost analizate, de aseme
nea. căi și mijloace pentru extin
derea schimburilor comerciale dintre 
cele două țări.

La convorbiri au participat Ion 
Pățan, viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele, Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțelor, 
Ion St. Ion, secretar general al Con
siliului de Miniștri, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Constantin Flițan, ambasado

rul României Ia Paris, membri ai 
conducerii unor ministere și institu
ții centrale. •

Au luat parte, Norbert Segard, 
ministrul comerțului exterior, Ber
nard Destremeau, secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, Raoul 
Delaye, ambasadorul Franței la 
București, Christian D’Aumale, di
rector — delegat pentru problemele 
economice în M.A.E., Serge Boide- 
vaix, consilier diplomatic al primu
lui ministru, Jacques Andreani, 
director pentru Europa în M.A.E., 
alte persoane oficiale franceze.

al guvernului

Toasturile rostite ia dineul oferit in onoarea oaspetelui francez
După cum s-a anunțat, primul mi

nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, Manea Mănescu, a 
oferit joi un dineu oficial în onoarea

primului ministru al Franței, Jacques 
Chirac, și a soției sale. Publicăm

mai jos toasturile rostite cu acest 
prilej.

I

TOASTUL PRIMULUI MINISTRU TOASTUL PRIMULUI MINISTRU
AL GUVERNULUI ROMÂN, 

MANEA MĂNESCU
AL GUVERNULUI FRANCEZ,

JACQUES CHIRAC

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit, vineri 
dimineața, pe Munir Benjenk, vice
președinte al Băncii Internaționale 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare — 
B.I.R.D., care face o vizită în țara 
noastră.

în timpul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost distutate 
unele probleme referitoare la colabo
rarea dintre România și B.I.R.D.

La primire, desfășurată într-o am
bianță de cordialitate, au participat 
Florea Dumitrescu, ministrul finan
țelor, Ion Rușinaru, președintele 
Băncii pentru agricultură și industrie 
alimentară, și Mihai Diamandopol, 
președintele Băncii de investiții.

A luat parte Nicholas Noon, 
adjunct de divizie în cadrul

★
Vineri a părăsit Capitala 

Benjenk, vicepreședinte al 
Internaționale pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare (B.I.R.D.), care a făcut 
o Vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost condus de Ion Ruși
naru, președintele Băncii pentru a- 
gricultură și industrie alimentară, și 
de Mihai Diamandopol, președintele 
Băncii de investiții.

șef
B.I.R.D.

Munir 
Băncii

Excelenței Sale
Domnului dr. WILLIAM R. TOLBERT jr.

i Președintele Republicii Liberia
în această zi a aniversării a 128 de ani de la proclamarea independentei 

de stat a Republicii Liberia, vă adresez. în numele națiunii române, al Gu
vernului Republicii Socialiste România, ca și in numele meu personal, felici
tări călduroase și cele mai bune urări de sănătate, fericire personală și pu
tere de muncă pentru îndeplinirea nobilei dumneavoastră misiuni, dedicată 
progresului și înfloririi națiunii liberiene prietene.

Folosesc acest sărbătoresc prilej pentru a reafirma hotărirea noastră de 
a acționa și în viitor, în spiritul convorbirilor noastre, al înțelegerilor și 
acordurilor pe care le-am convenit, menite să confere baze trainice, stabi
le, de amplă perspectivă, colaborării dintre România și Liberia, pentru a 
contribui activ la instaurarea unei noi ordini economice și politice interna
ționale.

Fie ca relațiile de cooperare multilaterală dintre Republica Socialistă 
România și Republica Liberia și de' solidaritate dintre popoarele român și 
liberian să cunoască noi împliniri, spre binele și bunăstarea ambelor noastre 
popoare, în interesul cauzei păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

cele 
car-

stimă și respect re
ciproc. Ca momente 
de cea mai mare’în
semnătate in această 
evoluție s-au înscris 
vizita întreprinsă anul 
trecut de președintele 
Nicolae Ceaușescu în 
Liberia, precum și vi
zita de răspuns efec
tuată de președintele 
William R. Tolbert jr. 
în țara noastră. Con
vorbirile avute. Decla
rația solemnă comună, 
celelalte documente 
încheiate consemnează 
voința celor două sta
te de a da un conținut 
tot mai bogat legătu
rilor bilaterale, con- 
figurînd cadrul unei 
colaborări reciproc a- 
vantajoase, pe multiple 
planuri, între cele 
două țări și popoare. 
Un asemenea curs, co- 
respunzînd pe deplin 
intereselor popoarelor 
român și liberian, se 
înscrie, totodată, ca un 
aport cert la cauza 
generală a păcii, înțe
legerii și progresului.

gate zăcăminte, cea 
mai Veche republică 
de pe continentul a- 
frican, care sărbăto
rește astăzi 128 de ani 
de la proclamarea in
dependenței, a deve
nit unul din princi
palii producători de 
minereu de fier din 
Africa. Au apărut, tot
odată, asemenea ra
muri industriale cum 
ar fi chimia, materia
lele de construcții, s-a 
creat un sector al bu
nurilor de consum. în 
același timp, la loc de 
frunte se află preocu
parea pentru formarea 
ie cadre naționale și 
îmbunătățirea nivelu
lui de viață al popu
lației.

în țara noastră a- 
ceste realizări sînt ur
mărite cu sentimente 
de sinceră și caldă 
simpatie. în spiritul 
tradiționalei sale poli
tici de solidaritate cu 
țările africane. Româ
nia a stabilit și dez
voltă cu Liberia rela
ții de prietenie și co
laborare, bazate pe

Unul dintre 
mai pitorești 
tiere ale Monroviei, 
capitala Liberiei, este 
Water Side. Aici, „pe 
coasta apei", se află o 
mulțime de case de 
comerț, prăvălii, ma
gazine, tarabe în aer 
liber, unde se vinde 
orice : de la conserve 
pînă la... vapoare. De 
ce tocmai vapoare ? 
Este cunoscut că 
pavilionul liberian 
vighează o flotă 
mercială al cărei 
naj se ridică la apro
ximativ 50 milioane, 
ceea ce ar plasa Libe
ria pe primul loc în 
lume. Este 
operațiune 
comercială, 
înregistrare 
pavilion 
tind o serioasă 
de venituri.
mele două decenii co
merțului i s-au adău
gat, ca o importantă 
componentă a dezvol
tării economice, efor
turile de industriali
zare. Ca urmare a 
descoperirii unor bo-

Mulțumind cordial pentru primi
rea prietenească ce i-a fost rezer
vată, premierul francez. Jacques 
Chirac, a spus în toastul său :

în seara aceasta, la București, în 
această atmosferă de prietenie care 
se naște spontan între poporul fran
cez și poporul român, permiteți-mi 
să vă spun că sînt animat de trei 
sentimente. Mai întîi, satisfacția de a 
mă găsi aici, într-o țară atit de 
apropiată de Franța prin istorie și, 
aș zice, prin limbă și prin cultură, 
o țară care are ca și noi cultul unei 
serii de valori tradiționale și isto
rice, care este convinsă că pacea și 
cooperarea între popoare nu pot 
fi fondate decit pe respectul suvera
nității naționale, al independenței 
naționale, al egalității statelor. Apoi, 
admirația pe care o am pentru efor
tul extraordinar pe care l-a făcut 
România și care i-a permis să pro
greseze pe plan economic intr-un 
mod cu totul special și remarcabil, 
mai ales într-o perioadă în care 
progresele economice, cele ale ac
tivității economice, într-o lume răs
colită de perturbații monetare și de 
recesiune, sînt rare și dificile. în- 
tr-un interviu recent, pe care a bi
nevoit să-1 acorde unui mare 
ziar francez, președintele Nicolae 
Ceaușescu amintea că ritmul de 
dezvoltare a economiei va fi în 
România, conform planului, de li
la sută. în primele luni ale acestui 
an, 1975, acest ritm a atins 14,5 la 
sută. Aceste cifre au ceva care ne 
fac să visăm puțin, într-o perioadă 
în care, așa cum știți, domnule prim- 
ministru, economiile noastre cunosc 
o serie de dificultăți despre care 
vom discuta mîine împreună, și acest 
lucru constituie o mărturie a capa
cității poporului român de a depăși 
problemele oare i se pun. în față, 
în sfîrșit, cel de-al treilea sentiment 
al meu este un sentiment de tristețe, 
pes leased’ încerc gîndifidu-^mă Ță- - ... ;
drama pe care a traversat-o ’ țara vorbitorul a spus
dumneavoastră și la dificultățilede " " 
tot felul care sînt rezultatul inunda
țiilor. /

Franța și România, a spus în con
tinuare vorbitorul, dau dovadă de 
același atașament față de cauza pă
cii și cooperării între popoare. De-a 
lungul istoriei lor, Franța și România 
au cunoscut situații dramatice, dar — 
acest lucru se datorează poate ge
niului lor și energiei lor — și redre
sări . surprinzătoare. într-adevăr, 
prin însăși natura popoarelor lor, ele 
au vocația de a fi fericite, dar ele 
știu de asemenea 
prosperitatea popoarelor 
eforturi neobosite și o voință 
mă pentru a asigura progresul 
nomic și social și, în general, 
greșul societății internaționale.

Referindu-se apoi la Conferința 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa, care se va desfășura la nivel 
înalt la Helsinki, vorbitorul a ară
tat : Sintem animați de o nouă spe
ranță, o speranță de destindere și 
înțelegere între popoarele din Euro
pa, care — aveți dreptate să o afir
mați —■ nu poate fi considerată de
cit o primă etapă către o nouă or
dine europeană, care ar fi o ordine 
a păcii, subliniind apoi : Astăzi, 
ca și ieri. Franța rămîne fi
delă marelui său țel, acela de 
a stabili o mai bună înțelege
re. relații mai strinse și bazate 
intr-o mai mare măsură pe încrede
re, o mai largă cooperare pe întreg 
continentul european. Acesta este 
și motivul pentru care ea s-a alătu
rat acestui mare efort european al 
conferinței care se' va ține peste ci- 
teva zile la Helsinki. Marea operă 
astfel întreprinsă și pe care noi am 
continuat-o inspiră la ora actuală 
politica președintelui Giscard d’Es
taing și tot ea îl inspiră pe pre
ședintele Ceaușescu și poporul ro
mân. Ea se referă la spiritul însuși 
al destinderii, care, pentru noi, fran
cezii, ca și pentru dumneavoastră, 
românii, trebuie să ducă la depăși
rea înfruntărilor între blocuri, a îm
părțirii lumii, să ducă la instau
rarea unui dialog liber între na
țiuni care trebuie să rămînă inde
pendente. Conferința pentru secu
ritate europeană, care stabilește un 
cod de conduită pentru state, permi
te, de asemenea, să fie enunțate in
tr-un mod detaliat intențiile lor de

rilor Ia sursele de materii prime și 
energie, la știința și tehnologia uni
versală, stabilirea unor preturi sti
mulatorii pentru produsele agricole, 
eliminarea oricăror discriminări sau 
bariere artificiale din calea coope
rării între popoare, înlăturarea sub
dezvoltării și consecințelor acesteia, 
care afectează două treimi din ome
nire, reducerea 
țările dezvoltate 
urmă.

Evident, cadrul 
dini nu poate fi 
afirmarea unor noi norme de relații 
internaționale care să asigure ga
rantarea dreptului tuturor popoare
lor de a fi stăpîne pe destinul lor, 
la adăpost de orice amenințare cu 
forța, ingerință sau presiune din afa
ră și de a se bucura pe deplin și in 
condiții de egalitate de binefacerile 
civilizației umane, înfăptuirea dez
armării generale și în primul rînd 
a' dezarmării nucleare, soluționarea 
pe cale politică a tuturor conflic
telor. România este angajată plenar 
și contribuie activ, in conlucrare 
strînsă cu toate țările iubitoare de 
pace și progres, la marea operă de 
edificare a unei asemenea ordini.

Trăind în Europa, sintem preocu
pați, la fel ca și celelalte popoare 
ale continentului, să contribuim la 
instaurarea unei păci trainice, la 
crearea unui sistem viabil și stabil 
de securitate și cooperare. în acest 
context, cred că sintem îndreptățiți 
să ne exprimăm satisfacția in le
gătură cu faptul că lucrările celei 
de-a doua faze a Conferinței 
pene s-au încheiat cu succes 
curind va începe faza a Ilî-a, 
vel înalt.

Cu toate acestea, trebuie să . 
seama că încheierea Conferinței ge- 
neral-europene nu înseamnă sfîrși- 
tul luptei pentru securitate și cola-

Salutind cu căldură, în numele 
guvernului român, pe primul minis
tru al Franței și pe soția sa, pe cei
lalți oaspeți francezi, primul minis
tru Manea Mănescu a spus :

Folosesc acest prilej pentru a 
sublinia satisfacția pe care ne-o in
spiră vizita ce o efectuați în Româ
nia și semnificația deosebită a aces
teia pentru dezvoltarea relațiilor 
prietenești dintre popoarele român 
și francez, pentru lărgirea cooperă
rii pe multiple planuri intre țările 
noastre. ■

Apreciem că prietenia româno- 
franceză a cunoscut întotdeauna re
zonanțe deosebite în rîndul popoare
lor noastre — și aceasta pentru că 
relațiile dintre România și Franța 
au rădăcini puternice și adinei în is
torie. Aceste legături au crescut 
rodnic pe terenul fertil al originii 
comune și afinităților de limbă și 
cultură latină, al tradițiilor de lup
tă pentru libertate, independență și 
suveranitate, al voinței manifestate 
de popoarele noastre de a colabora 
strins în toate domeniile. în acest 
context doresc să subliniez impor
tanța deosebită a vizitei făcute în 
România, în anul 1968, de președin
tele Franței și a vizitei efectuate în 
Franța, 
Nicolae 
fructuoase purtate cu aceste 
asupra căilor de dezvoltare continuă 
a relațiilor bilaterale, 
înțelegerile adoptate 
căi noi și au deschis 
tive de conlucrare 
noastre.

Doresc să evidențiez cu satisfac
ție rezultatele pozitive înregistrate 
în extinderea și diversificarea rela
țiilor româno-franceze pe plan poli
tic, în domeniile cooperării econo
mice și tehnico-științifice, culturii, 
artelor și învățămîntului.

Exprimînd aprecierea față țle, „yea-, . borare pe continent ; de fapt, se în- 
lizările obținute pînă acum îii' dez- <*>.
voltarea colaborării noastre., ăș . d.ori . 
să observ, cu aicea sinceritate atit de 
deschisă și francă ce caracterizează 
întilnirile și contactele româno- 
franceze, că, după părerea noastră, 
se impun, extinderea și intensificarea 
cooperării în producție, ținînd seama 
de potențialul economic și științific 
important al țărilor noastre.

Considerăm că aceasta constituie 
baza trainică și de durată pentru 
amplificarea ansamblului relațiilor 
româno-franceze.

România și Franța, în dorința fi
rească de a folosi cit mai eficient 
resursele de care dispun, pot asigu
ra o amplă extindere a conlucrării 
reciproc avantajoase într-o serie de 
domenii de mare importantă pentru 
progresul economic, cum ar fi con
strucțiile de mașini — cu deosebire 
in domeniile utilajelor tehnologice, 
mașinilor-unelte, electronicii, 
irotehnicii — . precum și 
gie, industria chimică și 
pe terțe piețe.

Avem convingerea că 
larg de colaborare ar deschide fruc
tificarea potențialului de gindire și 
creație tehnică în ramurile de, vîrf 
al > industriei și cercetării moderne.

Hotărirea guvernelor noastre de a 
așeza la temelia raporturilor bilate
rale principiile respectării suvera
nității și independenței naționale, 
egalității în drepturi, avantajului re
ciproc constituie garanția unei coo
perări fructuoase și în viitor intre 
România și Franța.

Trăim într-o epocă de profunde 
transformări pe plan internațional, în 
care se afirmă cu tărie voința po
poarelor pentru înnoiri economice și 
sociale, pentru dreptul de a-și hotărî 
independent calea dezvoltării lor — 
a subliniat în continuare, în toastul 
său, primul ministru al guvernului 
român.

Considerăm că în condițiile actua-- 
le se impune ca toate statele, indi
ferent de regimul lor social și poli-' 
tic, să participe pe bază de egali
tate la rezolvarea, în interesul tu
turor popoarelor, a problemelor de 
interes general ale omenirii, la așe
zarea pe baze noi a raporturilor in
ternaționale.

România acționează ferm pentru 
instaurarea unei noi ordini economi
ce și politice internaționale. Avem 
în vedere stabilirea unui sistem e- 
chitabil de relații economice care să 
asigure suveranitatea fiecărui stat 
asupra resurselor sale naționale și, 
totodată, accesul liber al tuturor ță-

în 1970, de președintele 
Ceaușescu. Convorbirile 

ocazii

hotărîrile și 
au prospectat 
largi perspec- 
dintre țările

elec- 
în siderur- 
cooperarea

un cîmp

VIZITA ÎN
Jn cursul după-amiezii, primul mi

nistru al Franței, Jacques Chirac, 
împreună cu primul ministru al Gu
vernului' Republicii Socialiste Româ
nia. Manea Mănescu, au făcut o vi
zită in Capitală. Un prim popas a 
fost făcut la întreprinderea de cal
culatoare electronice, unitate repre
zentativă a acestei ramuri de vîrf, 
menită să contribuie la introducerea 
progresului tehnic în diverse domenii 
de activitate.

Directorul fabricii. Sandu Segal, a 
prezentat etapele principale ale creă
rii și dezvoltării acestei întreprin
deri, produsele ce se realizează aici 
— .mașini de facturat și contabilizat 
din generațiile a doua și a treia, cal
culatoare electronice universale, 
precum si calculatoare de birou și de 
buzunar. Se arată că unele din a- 
ceste produse sînt realizate în coo
perare cu firme franceze de speciali
tate. colaborarea româno-franceză în 
acest domeniu dovedindu-se a fi rod
nică. în avantajul reciproc.

Cei doi prim-miniștri au vizitat 
apoi cîteva din secțiile întreprinderii, 
dotate cu utilaje și aparatură de 
înaltă tehnicitate. Primul ministru

decalajelor dintre 
și cele rămase în
unei asemenea or- 
constituit decit de

euro- 
și in 

la ni-

ținem

cheie o etapă și începe?-o nouă etarj?. 
pa — aș-’putea spune o'Jetapă -.hotărî» 
toare, aceea de traducere în viață 
a documentelor adoptate, de reali
zare în practică a securității și co
laborării multilaterale între toate 
popoarele din Europa.

După părerea noastră, în Europa 
mai sînt încă multe probleme de re
zolvat, mai există blocuri militare, 
trupe și baze militare străine pe te
ritoriile altor țări, pe continentul 
nostru este concentrat un imens ar
senal militar, inclusiv nuclear. Iată 
de ce apreciem că această conferin
ță nu reprezintă un punct terminus, 
ci constituie o bază pentru continua
rea cu tenacitate a eforturilor în di
recția instaurării unui sistem nou, 
calitativ superior, de relații între 
state care să asigure pacea și secu
ritatea pe continentul european.

In acest context, România este in
teresată și acționează cu perseve
rență pentru transformarea Balca
nilor într-o zonă a păcii și bunei 
vecinătăți, fără arme nucleare și 
fără baze militare străine.

România consideră că pentru re
zolvarea problemelor internaționale 
este necesară creșterea rolului și 
contribuției O.N.U. și a celorlalte 
organisme internaționale.

Am avut adesea prilejul să con
statăm că România și Franța se si
tuează pe poziții apropiate în abor
darea unor probleme complexe cu 
care este confruntată lumea contem
porană.

îmi exprim convingerea — a spus 
apoi vorbitorul — că vizita dum
neavoastră și schimburile de vederi 
pe care le vom avea vor constitui 
o nouă contribuție • la dezvoltarea 
cooperării prietenești tradiționale 
dintre țările și popoarele noastre, în 
vederea lărgirii conlucrării româno- 
franceze în interesul păcii și al pro
gresului tuturor popoarelor.

Sperăm că vizita va permite dis
tinșilor noștri oaspeți să ia contact 
cu unele realizări ale tării noastre 
și să constate sentimentele de sti
mă și prețuire pe care poporul ro
mân le nutrește față de poporul 
francez prieten.

în încheiere, tovarășul Manea 
Mănescu a toastat în sănătatea pre
ședintelui Republicii Franceze, Va
lery Giscard d’Estaing, a primului 
ministru Jacques Chirac și a doam
nei Chirac, a tuturor celor prezenți, 
pentru prosperitatea poporului fran
cez, pentru dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Franța.

CAPITALĂ
Jacques Chirac s-a interesat de per
formantele calculatoarelor românești, 
de tipurile de mijloace de tehnică 
de calcul produse de întreprinderea 
bucureșteană. Oaspetele este infor
mat că fabrica livrează anumite pro
duse si Pe piața franceză.

Oaspetele a apreciat nivelul tehnic 
al calculatoarelor realizate, gradul de 
dotare a unității și concepția sa ar
hitectonică, a urat specialiștilor în
treprinderii succese în activitatea lor 
în cooperarea cu unități similare 
franceze.

în continuare au fost’vizitate noul 
cartier Drumul Taberei și Palatul 
sporturilor și culturii.

în încheiere. Ta Academia de stu
dii economice, în cadrul catedrei de 
cibernetică economică, primul minis
tru al Franței a luat cunoștință de 
realizările cadrelor didactice și stu
denților de aic\ de succesele obți
nute 
tului 
tie.

La 
basadorul României la Paris și am
basadorul Franței la București.-

în domeniul legării învățămîn- 
superior de cercetare și produc-

această vizită au participat am-

că fericirea și 
reclamă 

fer- 
eco- 
pro-

a dezvolta cooperarea între țări 
ferite prin regimul lor, de a facilita 
contactele, circulația ideilor și a 
persoanelor. ' Stricta respectare a 
principiilor astfel definite, aplicarea 
în practică efectivă a acestor inten
ții vor marca, este adevărat, 
pă importantă in raporturile 
Est . și Vest. Și. Franța, și 
nia sînt destinate in mod 
să joace un rol exemplar în 
tă operă a progresului relațiilor eu
ropene, prin istoria lor și, în spe
cial. prin istoria lor recentă, prin 

.convergența unei serii din obiecti
vele lor, din vocațiile și aspirațiile 
lor. 
noi 
pot 
mic 
rea
Franța dorește să extindă la scara 
întregii lumi voința noastră de coo
perare și de a dialoga și știu că a- 
ceasta este și grija dv. Este foarte 
evident că lumea actuală nu dispune 
de structurile globale de dezvoltare 
de care ar avea nevoie și că trebuie 
să acționăm împreună pentru crea
rea unei noi ordini economice inter
naționale, care să respecte în mai 
mare măsură principiile de drepta
te, de egalitate și șanse identice tre
buie acordate tuturor popoarelor. 
Nedreptatea a domnit prea mult timp 
în această lume și procesele de 
dezvoltare a țărilor industrializate 
au fost de vreme îndelungată favo
rizate, prea mult, prin ceea ce do- 
bîndeau de pe urma țărilor in curs 
de dezvoltare și producătoare, în 
special, de materii prime. Știu că a- 
supra acestui punct de vedere avem 
opinii asemănătoare într-o mare mă
sură și pot să vă spun că noi sintem 
foarte hotărîți să dezvoltăm dialo
gul Nord-Sud așa cum am partici
pat amplu la dezvoltarea dialo
gului Est-Vest. Referindu-se apoi la 

«persistența unor zone de tensiune, 1
__ : în acest domeniu,'’1 

’•.de asemenea", fie că este vorba de
Orientul Mijlociu sau de Cipru, pă
rerile noastre se aseamănă mult și in 
consecință nu ne va fi greu -să a- 
] ungem la concluzii care să 
pie sensibil.

Mai avem de discutat un 
biect. acela al problemelor 
bilaterale și ale cooperării 
Istoria ne-a făcut să mergem 
preună în numeroase împrejurări și 
cultura ne unește. Timp de ani de 
zile, cooperarea noastră a fost im
portantă și a dat roade în beneficiul 
popoarelor noastre. De citva timp, 
ea a cunoscut o dezvoltare satisfă
cătoare. dar, după părerea noastră, 
insuficientă. în consecință, a venit 
momentul să tragem concluziile asu
pra situației economice actuale și a 
relațiilor dintre noi în spiritul defi
nit chiar aici de generalul de Gaulle 
și, doi ani mai tîrziu, de președintele 
Nicolae Ceaușescu la Paris, pentru a 
face un nou pas în sensul adîncirii 
cooperării noastre economice, politice 
și culturale. Din punct de vedere 
economic, rezultatele noastre, oricîjt 
de importante ar fi ele, pot fi, fără 
nici o îndoială, dezvoltate.

în ceea„ce privește cooperarea cul- 
turllă, sînt impresionat că vorbesc 
aici, in fața dumneavoastră, fără a 
avea nevoie de traducător — a spus 
în continuare vorbitorul, referin
du-se apoi la difuzarea limbii fran
ceze. a gîndirii și cărții franceze.

în sfîrșit, a spus în continuare 
primul ministru, cooperarea noastră 
politică trebuie, de asemenea să 
se adîncească. Este esențial ca 
țări ca Franța și România, ale căror 
regimuri sînt profund diferite, dar ale 
căror aspirații sînt în esență aceleași, 
să poată să se pună de acord in per
manentă pentru a se putea înțelege 
mai bine și a-și uni eforturile lor în 
vederea realizării acestei păci dorite 
dintotdeauna, mereu compromisă, și 
care trebuie să constituie obiectivul 
nostru esențial.

Exprimîndu-vă încă o dată, dom
nule prim-ministru, toată recunoș
tința noastră pentru primirea atit de 
cordială, de prietenească și care ne-a 
impresionat foarte mult, ridic paha
rul în sănătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, în sănătatea dumneavoas
tră domnule prim-ministru. a miniș
trilor prezenți aici, a tuturor gazde
lor noastre pentru buna 
pentru cooperare, pentru 
tea popoarelor român și

di-

o eta- 
intre 

Româ- 
special 
aceas-

în acest spirit, contactele intre 
și adîncirea cooperării politice 
fi un element pozitiv și dina- 
pentru stabilirea sau consolida- 
păcii în această parte a lumii.

se apro-
alt su- 
noastre 
noastre, 

im-

ințelegere. 
prosperi ta- 
francez.

Dineu în onoarea primului ministru român
Primul ministru al Republicii Fran

ceze, Jacques Chirac, împreună cu 
soția au oferit, vineri, un dineu oli- 
cial în onoarea primului ministru 
român. Manea Mănescu.

La dineu au participat Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, 
George Maoovescu, loan Avram, Mi
hail Florescu, Florea Dumitrescu, Con
stantin Ionescu, miniștri, Ion St. Ion, 
membri ai conducerii altor instituții 
centrale.

Au luat parte Norbert Segard, Ber
nard Destremeau, celelalte persoane 
oficiale care-1 însoțesc pe primul mi-

nistru al Franței. Au 
ambasadorul României 
ambasadorul Franței la

în timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
primul ministru al Republicii Fran
ceze, Jacques Chirac, și primul mi
nistru al guvernului român. Manea 
Mănescu, au toastat in sănătatea 
președinților Nicolae Ceaușescu și 
Valeiy Gisoard d’Estaing, pentru dez
voltarea și întărirea legăturilor tra
diționale româno-franceze, pentru 
progres și bunăstare.

fost prezenți 
Ia Paris și 

București.

DEPUNEREA UNEI COROANE DE FLORI
Vineri dimineață, primul ministru 

al Republicii Franceze, Jacques 
Chirac, a depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

Au fost 
adjunct al 
terne, Ion 
ședințe al

prezenți 
ministrului 
Gheorghe, 
Consiliului

Vasile Gliga, 
afacerilor ex- 
prim-vicepre- 

popular muni-

cipal București, precum și persoa
nele oficiale care-1 însoțesc pe pri
mul ministru al Franței.

în fața monumentului era aliniată 
o gardă de onoare. Au fost intonate 
imnurile de stat ale României și 
Franței.

După depunerea coroanei, oaspe
tele și celelalte persoane oficiale au 
păstrat un moment de reculegere.

Cronica zilei
Delegația Partidului Republican al 

Poporului din Turcia, condusă de 
Biilent Ecevit, președintele partidu
lui, a făcut în cursul zilei de vineri 
o vizită în județul Gorj.

Președintele P.R.P. și membrii 
delegației s-au intîlnit cu Gheorghe 
Paloș, prim-secretar al Comitetului 
județean Gorj al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean. Au fost 
vizitate apoi ansamblurile sculpturale 
din Tg. Jiu și casa în care a trăit și 
a creat Constantin Brâncuși.

Președintele Consiliului popular al 
județului Gorj a oferit o masă in 
cinstea Oaspeților.

Delegația a fost însoțită de Vasile 
Șandru, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, George 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor ex- ' 
terne al Republicii Liberia, Charles 
Cecil Dennis, cu ocazia aniversării 
a 128 de ani de la proclamarea in
dependenței de stat a acestei țări.

★
Vineri dimineața, George Macoves- 

cu, ministrul afacerilor externe, a 
primit pe S. A. Moid, noul ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii 
București, 
prezentare 
ditare.

Islamice 
în legătură 
a scrisorilor

Pakistan la 
cu apropiata 
sale de a.cre-

★
Asociația de prietenie româno-pe- 

ruană și Institutul român pentru re
lațiile oulturale cu străinătatea au 
organizat, vineri, o manifestare cui-

Cdvîntul de deschidere a fost rostit 
de Virgil Teodorescu, președintele 
Uniunii scriitorilor, președintele A- 
sociatiei de prietenie româno-perua- 
nă. în continuare, ing. Ion Piuaru, 
consilier in Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele, a prezen
tat impresii din Peru.

Erau prezenți reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai co
mitetului de conducere al asociației, 
ai I.R.R.C.S., ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, oameni de artă 
și cultură, un numeros public,, pre
cum și studenți peruani care studia
ză în tara noastră.

Au luat parte membri ai Ambasa
dei Republicii Peru la București.

In încheiere au fost prezentate fil
me documentare peruane.

(Agerpres)
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Numerele extrase la tragerea 
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A. BUMBAC

ADUNARE FESTIVĂ CU PRILEJUL

JJ ZILEI RENAȘTERII POLONIEI11
Clubul întreprinderii „Electro

putere" din Craiova a găzduit, vineri 
după-amiază, o adunare festivă pri
lejuită de cea de-a 31-a aniversare 
a „Zilei Renașterii Poloniei", aduna
re la care au luat parte numeroși 
muncitori și ingineri din această uni
tate economică de pe platforma de 
est a municipiului, oameni de cultu
ră și artă, reprezentanți ai organelor 
de partid, de stat și obștești din lo
calitate.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R,, P. Polone la București.

Adunarea a fost deschisă de Vasile 
Bulucea, prim-secretar al Comitetu-

a>{. .-lui.municipal’ Cqșioy^ șl P.C.R., pri-,;
mărul orașului. La adunare au luat' 

.cuvîntul Ion Cetățeanu, secretar al.
Comitetului județean Dolj al P.C.R.' 
și Wladyslaw Wojtasik, ambasadorul 
R. P. Polone în țara noastră. Vorbi
torii au evocat lupta desfășurată de 
poporul polonez pentru eliberarea 
patriei de sub cotropirea hitleristă și 
pentru instaurarea puterii populare.

în cuvîntul lor, vorbitorii s-au referit 
pe larg la succesele repurtate pe plan 
politic, economic și social-cultural de 
oamenii muncii din R. P. Polonă, 
conduși de P.M.U.P., în opera de 
făurire a orînduirii socialiste, la prie
tenia și colaborarea frățească stator
nicite între popoarele român și po
lonez, subliniind că la extinderea și 
diversificarea permanentă a relațiilor 
dintre țara noastră și R. P. Polonă, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez o 
contribuție deosebită au adus-o și o 
aduc contactele și convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Edward. Gierek.’*’ ? 7

în încheierea adunării • a avut loc 
o gală de filme documentare po
loneze.

Oaspeții polonezi au vizitat prin
cipalele secții ale întreprinderii 
„Electroputere", unitate, ce întreține 
legături economice cu numeroase 
uzine din țara prietenă.

(Agerpres)

HANDBAL

din 25
EXTRAGEREA

86 78 90.
EXTRAGEREA

12 3 71 85 24 58.
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 

1 097 143 lei din care 456 132 lei re
port.

A II-A : 31 14

(Urmare din pag. I)
din toată Dobrogea — din 
toată țara.

...în jurul nostru se înăl
ța opera : uriașa hală-bloc, 
ca un fantastic, splendid 
diamant, utilată cu cele 
mai moderne instalații ; u- 
riașele docuri moderne cu 
un labirint de instalații in 
temeliile lor de beton ; 
înaltele macarale. în jurul 
nostru se înălțau și prin
deau contur celelalte trei 
mineraliere de 55 mii 
tdw. ; în interiorul halei, 
mașinile automate debitau 
tabla de oțel pentru corpul 
altor nave de mare tonaj, 
în jurul nostru străluceau 
chipurile citorva mii de 
muncitori, tineri construc
tori navali, crescuți în zbu
ciumul, în febra și în efor
turile tuturor acestor gran
dioase construcții.

Sute de sirene, pe toate 
glasurile și in toate graiu- 
rile, salutau „nava-simbol 
al capacității tehnice a 
constructorilor navali" — 
cum a numit-o tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — și pe 
deasupra tuturor răsuna 
glasul noului mineralier 
împodobit cu marele pa
voaz cu luminile aprinse. 
Peste mulțimea de nave 
care îl salutau '— glasul 
mineralierului suna altfel, 
cu o putere pe măsura lui. 
El tuna pe deasupra fur
tunii, în tot universul în
conjurător. El este cel mai 
tînăr, el este cel mai mare; 
el este primul născut în a- 
cest șantier nou, pe acest 
țărm întinerit, la Tomis.

Natura întreagă, în acea 
zi, era o furtună de bucu
rie și de fericire. O mare 
furtună se zbătea și în su
fletele oamenilor. Oameni 
și natură participau după 
firea lor — totul trăind 
din plin mărea sărbătoare. 
Era frig — dar nu sim
țeam 'frigul — pentru că 
și în noi era o furtună — 
pentțu că toți aveam febra 
lansării, febra biruinței.

66
51

„Trofeul Carpati“
Turneele de handbal pentru „Tro

feul Carpați" au început ieri' la 
București și Pitești, bucurîndu-se de 
interesul publicului. în Palatul 
sporturilor și culturii din Capitală, 
care a găzduit cele trei partide mas
culine ale etapei inaugurale, derbiul 
zilei l-au furnizat echipele Iugosla
viei și R. D. Germane, respectiv cam
pioana olimpică și vicecampioana 
mondială. Sportivii din R.D.G. au 
eîștigat cu 21—20 (12—13).

In meciul de deschidere, hand- 
baliștii sovietici au cîștigat cu 22—20 
(10—10) în fața echipei 
ciei. Formațiile A și 
noastre au susținut 
direct, victoria revenind 
mâții : 30—15 (16—8). Deasupra vic-

Cehoslova- 
B ale țării 

un meci 
primei for-

pnma zi
tăriei a stat preocuparea fiecăruia 
dintre sportivi pentru spectaculozita
tea jocului.

La Pitești, în turneul feminin s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
R. D. Germană — Cehoslovacia 20—12 
(8—7), România A — România B 
21—12 (14—7), U.R.S.S. — Ungaria 
17—10 (10—4).

Astăzi, după-amiază, de la ora 
17,30, la București, în aceeași sală, 
se dispută un meci masculin (Iugo
slavia — România B) și două femi
nine (U.R.S.S. — R.D.G. și Româ
nia — Cehoslovacia). La Ploiești (in 
sala Victoria), o partidă feminină 
(Ungaria — România B) și două mas
culine : U.R.S.S. — R.D.G. și Româ
nia — Cehoslovacia.

Botezul navei era pe fur
tună — și nu se putea o 
vreme mai frumoasă, mai 
adevărată — așa cum este 
de multe ori pe mările și 
pe oceanele pe care va 
pleca și acest vapor. Din 
furtună s-a născut, din fur
tuna sufletelor omenești 
s-a întrupat — furtuna îl 
sărbătorea și îl lua în pri
mire — iar el va ști să în
frunte furtuni !

★
Și atunci, dintre uriașele 

clipe ale sărbătorii — una 
a lunecat, ca o stea, în su-

apărut în preajma mea a- 
ceste citeva cuvinte : „Nu
mai pe fază de automulțu- 
mire nu am vrea să cădem 
acum 1“ Vorbea pentru ei 
toți — despre ei toți. Adi
că : sigur că sintem mul
țumiți — este normal să 
fim mulțumiți — totul este 
să nu ne oprim la acaastă 
mulțumire.

Chiar în fața noastră — 
și față în față cu nava săr
bătorită — se înălța al 
doilea mineralier, construit 
aproape in întregime, cu 
sute de constructori pe

La țărmul întinerit
al Tomisotai

fletul meu. Unul dintre 
miile de oameni ai șantie
rului — unul dintre, acei 
care au pus mult suflet la 
construcția acestei nave — 
a rostit aceste cuvinte : 
„Numai pe fază de auto- 
mulțumire nu am vrea să 
cădem acum !“. Vorbea cu 
cineva și eu am auzit, fără 
să vreau. Poate vorbea cu 
un tovarăș de muncă, cu 
un prieten. Cuvintele lui 
răspundeau poate întrebă
rilor vreunui reporter : „Ce 
simțiți, cum vă simțiți, ce 
aveți de spus ?“...

Sigur — toți erau bucu
roși, toți erau mulțumiți, 
erau fericiți, erau mîndri 
și încrezători — trecuseră 
un mare examen ! Erau 
motive mari și nobile pen
tru o nobilă bucurie și 
mulțumire — și pe chipu
rile lor luminate se vedea 
această bucurie. Dar nu aș 
fi prins de veste ce era 
mai adine în sufletul aces
tor oameni dacă nu ar fi

puntea lui — și care va 
trebui lansat la 23 August ; 
și în jur erau mineralie
rele trei și patru, începind 
să prindă formă — și si
gur — pentru acestea nu 
era încă timpul de mulțu
mire, ci timpul marilor e- 
forturi.

într-o zi mare ca aceas
ta descopeream la acești 
oameni ai mării — con
structori navali — sufletul 
lor splendid, gîndirea lor 
demiurgică, natura lor dia
lectică, în veșnic zbucium, 
în veșnică înnoire ! Mi s-a 
părut — deși exprimat în
tr-o formă ironică — cel 
mai genial gind. cel mai 
bărbătesc sentiment, pe 
care marea sărbătoare și 
marea febră a lansării îl 
răscoleau în sufletul aces
tor oameni. Mi s-a părut 
cea mai sinceră, cea mai 
adevărată urare pe care 
oamenii și-o făceau, în,su
fletul lor. la această sărbă
toare a lor. Să nu spunem

clipei să se oprească ! Să 
nu ne oprim niciodată !

Un val de bucurie, de 
mulțumire se ridica asupra 
lor din măreția operei rea
lizate de ei. Iar ei intîm- 
pinau marinărește acest 
val — și îi răspundeau cu 
un nou val de claritate, de 
exigență și de luciditate 
muncitorească, comunistă, 
care să-i apere de somnul 
automulțumirii. Munca lor, 
opera lor aveau veșnic ne
voie de veghea lucidității, 
de veghea conștiinței lor 
treze. Aici, la ei, nu era 
niciodată loc pentru un a- 
semenea moment de auto- 
mulțumire — nu avea să-și 
găsească loc niciodată au- 
tomulțumirea. Era furtună 
și în sufletul lor — nu a- 
vea cum să se aștearnă în 
sufletul lor ceața automul
țumirii.

Niciodată, ca din cuvin
tele acestui constructor na
val, nu am înțeles cu o 
mai mare ascuțime că au- 
tomulțumirea poate fi o 
calamitate — este o cala
mitate care trebuie ținută 
cit mai departe !

De la cuvintele acestui 
constructor naval o lumină 
nouă s-a aprins parcă pe 
deasupra furtunii, pe dea
supra șantierului, și sărbă
toarea mi s-a părut mai 
plină de noblețe și de mă
reție — și mai profund u- 
mană. De aceea, cînd to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a lansat chemarea ca mun
citorii, constructorii navali 
din noul Șantier naval 
Constanta să realizeze pri
ma navă de 150 mii 
tdw — Independența — 
în cinstea centenarului 
Independenței României — 
întregul șantier naval, țăr
mul mării. Constanța . și 
toată Dobrogea au răsunat 
de un uriaș, nesfîrșit stri
găt de bucurie, din mii de 
piepturi, de entuziastă 
bucurie pentru înalta sar
cină care li se încredin
țează.
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ORIENTUL APROPIAT
® Adoptarea de către Consiliul de Securitate a rezoluției pri
vind prelungirea mandatului forțelor de urgență ale O.N.U. în 

Sinai ® Secretarul general al O.N.U. în vizită la Cairo
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a adoptat joi seara o rezoluție cu 
privire la prelungirea cu încă trei 
luni a mandatului forțelor de urgen
ță ale O.N.U. din Sinai, în urma răs
punsului favorabil dat de R.A. Egipt.

Rezoluția exprimă îngrijorarea 
Consiliului de Securitate față de 
menținerea stării de tensiune în 
Orientul Apropiat și față de lipsa de 
progres în direcția realizării unei 
păci juste și durabile în regiune.

Pe de altă parte, secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, care 
a deschis ședința Consiliului de 
Securitate prin prezentarea raportu
lui său asupra situației din regiune, 
a declarat că, pînă la realizarea unei 
reglementări de ansamblu a proble
mei, situația din Orientul Apropiat 
va rămîne, în fondul ei, instabilă. 
El a subliniat necesitatea realizării 
de noi progrese în căutarea unei re
glementări juste și trainice a conflic
tului, declarînd, la încheierea șe
dinței consiliului, că hotărîrea adop
tată . de . O.N.U. va facilita găsirea 
unei soluții pașnice a problemei 
Orientului Apropiat.

CIPRU

Cereri privind formarea unui guvern de unitate națională
NICOSIA 25 — Corespondentul

Agerpres transmite : Necesitatea for
mării unui guvern de unitate națio
nală în Cipru a fost susținută din 
nou, în mod ferm, în parlamentul de 
la Nicosia de grupul deputaților 
stîngii. Vorbind în numele acestuia, 
Andreas Fantis, secretar general ad
junct al Partidului Progresist al Oa
menilor Muncii din Cipru (AKEL),a 
cerut președintelui Makarios să sa
tisfacă cerința urgentă a întregului 
popor privind formarea unui guvern 
de unitate națională. „Un asemenea 
guvern, a spus vorbitorul, se impune 
ca fiind singurul capabil să înfrunte 
eficient uriașele probleme economico- 
sociale și alte ^probleme care se ri
dică în fața noastră. Credem că un 
guvern al unității naționale va ri
dica și mai mult prestigiul președin
telui republicii și al Ciprului pe 
arena internațională".

★
ATENA. — Intr-o declarație fă

cută la Atena, unde a avut o con
vorbire cu ministrul de externe al 
Greciei, Dimitri Bitsios, secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
și-a exprimat speranța că apropiata 
rundă de negocieri intercomunitare 
în problema cipriotă „va permite 
realizarea unor progrese substanțiale 
și continuarea dialogului pentru o 
soluție". .

La rîndul său, ministrul de ex
terne grec a precizat că la viitoarea 
rundă a negocierilor intercomunitare 
de la Viena vor fi examinate pro
puneri concrete și și-a exprimat 
speranța că acestea vor permite să 
se realizeze progrese în reglementa
rea problemei cipriote.

ATENA. — La Atena s-a încheiat 
a doua fază a convorbirilor la nivel

agențiite de presă transmit:
Lucrările Adunării Mișcă

rii Forțelor Armate din Por
tugalia, în eadrul cărora sînt ana
lizate, o serie de probleme privind 
viitorul politic al țării, au început 
ieri, la Lisabona. în cadrul acestei 
sesiuni extraordinare a adunării a 
luat cuvîntul președintele Francisco 
Da Costa Gomes.

Relațiile turco-america- 
jțg Turcia a cerut Statelor Unite 
ca. începînd de simbătă, să înceteze 
orice operațiuni la bazele militare 
amplasate pe teritoriul turc. Această 
hotărîre a fost adoptată în cadrul 
reuniunii de urgență a cabinetului de 
la Ankara, convocată în urma refu
zului Congresului S.U.A. de a. anula 
embargoul instituit asupra vînzărilor 
de arme americane către Turcia. Ho
tărîrea nu afectează bazele N.A.T.O.

La Ciudad de Guatemala 
au început lucrările unei reuniuni 
ministeriale privind dezvoltarea eco
nomică a statelor din America Cen
trală. Participă miniștrii economiei 
din Costa Rica, Guatemala, Hondu
ras, Nicaragua și Salvador. în ca
drul reuniunii vor fi abordate ches
tiuni referitoare la extinderea coo
perării între țările din zonă și la 
constituirea Sistemului Economic 
Latino-American (S.E.L.A.). S.E.L.A. 
urmează a fi creat la 29 iulie, în 
cadrul unei reuniuni la nivel înalt 
organizată la Ciudad de Panama.

Un simpozion pe tema 
„Dezvoltarea comerțului in- 
terafrican" va avea loc între 27 
august și 12 septembrie 1976 la Alger. 
Simpozionul, precizează un comuni
cat difuzat în capitala Algeriei, va

CAIRO. — Secretarul general al 
Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, a 
sosit la Cairo unde a avut convor
biri cu președintele Anwar El Sadat 
în probleme legate de Orientul 
Apropiat. Kurt Waldheim și-a expri
mat speranța că în următoarele luni 
va fi realizat un progres în soluțio
narea situației din zonă.

BEIRUT — Guvernul libanez a ce
rut misiunii sale permanente la Na
țiunile Unite să înainteze o plîngere 
în legătură cu recentele atacuri efec
tuate de forțele israeliene asupra 
unor, sate din sudul- Libanului.

RABAT. — Emirul Qatarului, Kha
lifa Ben Hamad Al-Thani, a sosit la 
Rabat, venind de la Tunis, pentru o 
vizită oficială de patru zile, la invi
tația regelui Hassan al II-lea al Ma
rocului. Intr-o declarație făcută la 
sosire, el a relevat că actualul mo
ment istoric pe care îl trăiește lumea 
arabă implică o responsabilitate 
deosebită. Tocmai de aceea, a adău
gat el. contactele directe la cel mai 
înalt nivel reprezintă un mijloc efi
cient pentru a asigura succesul efor
turilor comune menite să ducă la 
consolidarea solidarității țărilor arabe.

de experți dintre Grecia și Turcia 
asupra problemelor de interes re
ciproc privind spațiul aerian deasu
pra Mării Egee. In cadrul acestei 
faze, se spune într-un comunicat dat 
publicității, cele două părți au că
zut de acord asupra diferitelor punc
te esențiale referitoare la schimbul 
de informații, manevrele militare și 
colaborarea dintre autoritățile lor în 
scopul desfășurării normale a circu
lației aeriene deasupra Mării Egee. 
Delegațiile celor două țări au hotă- 
rit, să rămînă, in continuare. în con
tact.

Dialogul dintre C. E. E. 
și țările arabe

ROMA 25 (Agerpres). — La înche
ierea reuniunii de trei zile a exper- 
ților economici din cele nouă țări 

•membre ale Pieței comune și din 20 
de state arabe a fost dat publicității 
un comunicat în care se evidențiază 
dorința participanților de a explora, 
în continuare, posibilitățile de dez
voltare a cooperării în domeniile in
dustriei, agriculturii, finanțelor, co
merțului și tehnologiei. Cooperarea 
industrială se va concentra in spe
cial asupra domeniilor în care statele 
arabe dispun de importante resurse 
de materii prime : petrol, gaze na
turale, fosfați. ,

Sesiunea de la Roma a fost a doua 
rundă de negocieri în cadrul dialo
gului dintre C.E.E. și țările, arabe. 
Ea va fi urmată de o a treia ,-întîl- 
nire, prevăzută să se desfășoare în 
luna noiembrie.

coincide cu tinerea în această tară a 
celui de al 12-lea Tîrg comercial 
panafrican.

Primul ministru al Gui- 
neoi, Louis Lansaria Beavogui, și-a 
încheiat vizita oficială întreprinsă in 
Franța. Comunicatul comun publicat 
la Paris relevă că pe linia extinde
rii relațiilor între cele două țări, se 
va efectua, în curînd, un schimb de 
ambasadori și că o misiune guverna
mentală franceză va întreprinde o 
vizită în Guineea.

Direcția Partidului Popu
list din Austria I a desemnat 
pe Josef Taus în funcția' de pre
ședinte al acestei organizații. El îl 
înlocuiește la conducerea partidului 
pe Karl Schleinzer, care și-a pierdut 
viata, recent. într-un accident de 
automobil. Numirea urmează să fie 
confirmată de congresul extraordinar 
al partidului, ce va avea, loc la 31 
iulie.

Guvernul peruan a națio
nalizat compania nord- 
americană „Marcona Mi
ning Co" ~ cea mai împ°rtanta 
întreprindere producătoare de fier 
din tară — a anunțat ministrul pe
ruan al energiei și minelor. Jorge 
Fernandez Maldonado. „Marcona Mi
ning Co" produce anual circa 10 mi
lioane tone minereu de fier.

0 delegație guvernamen
tală a R.P.D. Coreene,condusă 
de Pak Sen Cer, vicepremier al Con
siliului Administrativ, a fost primită 
de regele Hussein al Iordaniei. Cu 
prilejul convorbirii, regele Hussein 
și-a afirmat sprijinul față de lupta

Partidul Socialist Italian apreciază:

„Problema relațiilor cu partidul comunist - 
mai importantă ca oricind"

Raportul prezentat la plenara C.C. al P.S.I. de Francesco 
de Martino, secretar național al partidului

La aniversarea glorioasei
insurecții naționale cubaneze

*

ROMA 25 — Corespondentul Ager
pres transmite : La Roma au în
ceput, joi după-amiază, lucrările 
plenarei Comitetului Central al 
Partidului Socialist Italian, în ca
drul cărora secretarul național 
al P.S.I., Francesco de Martino, a 
prezentat un raport ce abordează 
principalele probleme aflate pe ordi
nea de zi : aprecierea rezultatului a- 
legerilor administrative de la 15 iu
nie. politica de centru-stînga, ra
porturile P.S.I. cu Partidul demo- 
crat-creștin și cu partidul comunist, 
formarea consiliilor regionale și vii
torul congres al partidului. „Alege
rile de la 15 iunie — a declarat de 
Martino — au însemnat o cotitură 
in politica italiană, cea mai impor
tantă și mai semnificativă de la e- 
liberare și pînă în prezent", datori
tă puternicei deplasări spre stingă a 
corpului electoral.

Referindu-se la importanta victo
rie obținută de comuniști, vorbitorul 
a arătat că aceasta se datorește atît 
consecventei liniei politice a B.C.I., 
cit și capacității sale de a corespun
de aspirațiilor unor largi pături ale 
societății italiene. Votul de la 15 iu
nie a confirmat atît exigența unei 
reînnoiri profunde a orientărilor și 
metodelor de conducere, cit și ne
cesitatea „unui alt tip de raporturi 
cu partidul comunist", a spus el. De 
Martino a. subliniat în continuare 
că „problema relațiilor cu P.C.I. a 
devenit mai importantă decit ori- 
cînd".

In ce privește Partidul democrat- 
creștin, secretarul P.S.I. a reafirmat 
că socialiștii vor colabora din nou cu 
P.D.C. numai după ce acest partid va

Sosirea președintelui Franței la Bonn
BONN 25 (Agerpres). — ‘ Pre

ședintele Franței, Valery Giscard 
d’Estaing, a sosit ieri seara la Bonn, 
pentru convorbiri cu cancelarul 
Helmut Schmidt, în cadrul consultă
rilor periodice la nivel înalt franco- 
vest-germane. După cum menționea
ză agenția D.P.A., în centrul con
vorbirilor și tratativelor se vor 
afla probleme economice. Faptul că 
actualele convorbiri au un pronunțat, 
caracter economic, relevă agenția,

Convorbirile anglo-vest-germane
BONN 25 (Agerpres). — Apropiata 

deschidere, la Helsinki, a celei de-a 
treia faze, la nivel înalt, a Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa, relațiile dintre țările mem
bre ale Pieței comune, situația eco
nomică și monetară internațională, 
problemele energiei și materiilor 
prime au constituit principalele pro
bleme examinate de cancelarul R. F. 
Germania, Helmut Schmidt, și de 
premierul britanic Harold. Wilson ,;în 
cursul convorbirii . pe carp ,cei, doi 
șefi de guvern au avut-o joi la 
Hamburg.

poporului coreean pentru reunificarea 
independentă și pașnică a patriei 
sale și s-a pronunțat pentru promo
varea prieteniei dintre Iordania și 
R-P.D. Coreeană.

Panama se pronunta împotriva 
prevederilor Tratatului Interamerican 
de Asistentă Reciprocă (T.I.A.R.), 
prevederi care stabilesc relații de 
inegalitate și inechitate între țările 
semnatare, precum și intre acestea și 
alte națiuni ale lumii — a declarat 
reprezentantul panamez la lucrările 
reuniunii O.S.A. de la San Jose, am
basadorul Juan Manuel.

Guvernul japonez a cerut 
guvernatorilor din șapte prefecturi 
să definitiveze proiectele privind c- 
liminarea poluării din unele zonele 
industriale. Aceste proiecte, arată a- 
genția Kyodo, trebuie puse imediat 
în aplicare, pentru ca, pînă în 1980, 
nivelul poluării să fie redus la li
ntițele admise.

încheierea misiunii 
„ Apollo"

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Echipajul misiunii americane „A- 
pollo“, alcătuit din astronauții Tho
mas Stafford, Vance Brand și Do
nald Slayton, a amerizat cu succes 
joi seara, la ora 21 și 18 minute 
(G.M.T.), la o distantă de 607 kilo
metri vest de Pearl Harbour, 
Hawaii. Intrarea în spațiul extrate
restru și coborîrea s-au desfășurat 
conform programului. După 40 de 
minute de la amerizare, membrii 
misiunii Apollo se aflau la bordul 
portelicopterului „New Orleans". 
Nava „Apollo" a participat la expe
riența cosmică sovieto-americană. 

proceda la „profunde schimbări" și 
cu condiția ca majoritatea guverna
mentală să instaureze „un nou ra
port cu partidul comunist, la nivel 
national și Ia nivelul adunărilor re
gionale, provinciale și comunale". 
De Martino a menționat apoi că po
litica de centru-stînga, in formele ei 
tradiționale, a intrat în criză, dato
rită tendinței P.D.C. de a nu proce
da la realizarea reformelor „cerute 
de interesele claselor populare". 
„După 15 iunie — a continuat vor
bitorul — nu mai putem concepe o 
politică ce angajează P.S.I. în respon
sabilități directe de guvernare și lea
gă P.C.I. de opoziție, făcînd din a- 
ceasta unica alternativă posibilă pen
tru conducerea țării". Partidul so
cialist, a spus el, intenționează să-și 
mențină autonomia și să nu își a- 
sume nici o responsabilitate de gu
vernare dacă majoritatea nu va fi 
dispusă spre un nou raport cu 
P.C.I., pentru a obține sprijinul său, 
chiar sub formă indirectă.

★
In Italia continuă acțiunile de de

semnare a membrilor diferitelor or
ganisme de conducere ale regiunilor 
și municipiilor unde s-au desfășurat, 
în luna iunie, alegeri administrative. 
După cum informează agenția 
A.N.S.A. ca primar al orașului Flo
rența a fost ales Elio Gabbuggioni, 
membru al Partidului Comunist Ita
lian. Președinte al Consiliului regio
nal Lombardia a fost ales Sergio 
Marvelli, reprezentantul partidu
lui socialist. în acest organism doi 
membri ai P.C.I. au fost desemnați 
ca vicepreședinte și, respectiv,. se
cretar.

este accentuat și de prezența în suita 
președintelui Franței, pe lingă mi
nistrul afacerilor externe, Jean Sau- 
vagnargues, a ministrului economiei 
și finanțelor, Jean-Pierre Fourcade, 
precum și a ministrului industriei, 
Michel d’Ornano, care vor avea, în 
paralel, convorbiri cu miniștrii vest- 
germani de resort.

Sîmbătă, președintele Franței se va 
întîlni cu președintele R.F.G., Walter 
Scheel.

Cancelarul Schmidt și premierul 
Wilson au căzut de acord că este ne
cesară o „inventariere" a politicii 
agricole comunitare. Cei doi șefi de 
guvern s-au pronunțat, după cum a 
precizat un purtător de cuvinit al 
M.A.E. al R.F.G., în favoarea convo
cării unei conferințe a țărilor consu
matoare și a celor producătoare de 
materii prime- După cum a declarat 
la o conferință de presă premierul 
Harold Wilson, o atenție specială a 
fost acordată consecințelor recesiunii 
economice — în particular fenome
nului șomajului — asupra economii
lor celor două țări.

Cuba și Etiopia au hotărit 
să stabilească relații diplomatice la 
nivel de ambasadă, se arată într-un 
comunicat publicat la Havana.

Președintele R. P. Mo- 
ZUmbiC, Samora Machel, a anun
țat desființarea școlilor particulare și 
naționalizarea clinicilor și spitalelor.

0 nouă rundă a tratative
lor sovieto-americane pri- 
vind limitarea armamentelor strate
gice ofensive a avut loc la Geneva.

Programul Alimentar
Mondial, °rganism al f.a.o., a 
anunțat că au fost trimise în Angola, 
cu titlul de ajutor de urgentă, ali
mente destinate celor care au sufe
rit de pe urma calamităților natu
rale.

Comerțul Angliei cu ță
rile socialiste. In primele ?ase 
luni ale anului 1975, exporturile An
gliei în țările socialiste din Europa 
au crescut cu peste 35 la sută, [în 
comparație cu perioada corespunză
toare a anului trecut.

Pregătirea 
aterizării navei 

„Soiuz-18"
MOSCOVA 25 (Agerpres). — Agen

ția T.A.S.S. transmite că la 24 iulie 
a fost executată corecția orbitei sis
temului cosmic „Saliut-4“—„Soiuz-18“ 
astfel incit a fost asigurată reîntoar
cerea navei „Soiuz" pe Pămînt în re
giunea prestabilită. Cu această ocazie, 
viteza sistemului a crescut cu 8 metri 
pe secundă. La locul aterizării au 
fost concentrate echipele de recupe
rare. In capsula de coborîre au fost 
transportate toate materialele care 
trebuie readuse pe Pămînt.

Tovarășului comandant șef FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, 

Prim-ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba

Tovarășului OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

Sărbătorirea celei de-a XXII-a aniversări a asaltului 
asupra cazărmii Moncada — Ziua insurecției naționale 
cubaneze — ne oferă plăcutul prilej de a vă adresa dum
neavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist 
din Cuba. Guvernului Revoluționar și poporului frate 
cubanez cordiale felicitări și un cald salut tovărășesc, 
in numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat, al Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru per
sonal.

întregul popor român se bucură din toată inima de 
realizările însemnate obținute în toate domeniile de 
poporul cubanez, sub conducerea partidului său comu
nist, și îi urează noi și mari succese în întîmpinarea pri-

N1COLAE
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

CEAUȘESCU

mului Congres al Partidului Comunist din Cuba, in 
dezvoltarea multilaterală și înflorirea continuă a pa
triei sale socialiste.

Ne exprimăm, și cu acest prilej, convingerea că rela
țiile de prietenie, solidaritate și colaborare frățească 
dintre partidele, popoarele și țările noastre se vor dez
volta tot mai mult, în spiritul convorbirilor tovărășești 
avute cu ocazia vizitelor reciproce la nivel înalt, spre 
binele popoarelor noastre, al cauzei unității țărilor so
cialiste, a tuturor forțelor democratice, antiimperialiște, 
în lupta pentru triumful idealurilor de pace și progres, 
pentru o lume mai bună și mai dreaptă.

Cu sentimente de înaltă stimă și considerație,

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

' Republicii Socialiste România
A

Se împlinesc astăzi 22 de ani 
de cînd un grup de tineri patrioți, 
conduși de Fidel Castro, au asaltat 
garnizoana Moncada din orașul 

‘Santiago de Cuba, reazem militarist 
al regimului de cruntă teroare al 
lui Batista, mareînd prin bravura 
lor începutul insurecției naționale 
cubaneze. Deși a fost atunci înfrîn- 
tă, „Mișcarea de la 26 iulie" avea 
să însuflețească, prin înălțătorul ei 
mesaj, mii și mii de patrioți, clasa 
muncitoare, masele populare care, 
după lupte dirze pentru eliberare 
națională și socială, au cucerit, în 
ianuarie 1959, victoria deplină, des- 
chizînd o nouă eră in istoria pa
triei lor.

Profundele transformări politi- 
oo-sociale și economice înfăptuite, 
desființarea claselor exploatatoare, 
a relațiilor de producție capitaliste 
au descătușat energiile poporului 
cubanez, care, în anii ce s-au scurs

Ministrul afacerilor externe, Geor
ge Macovescu, a trimis o telegramă 
de felicitare ministrului relațiilor ex.- 
terne al Republicii Cuba, Râul Roa 
Garcia, cu prilejul celei de-a XXII-a 
aniversări a asaltului asupra cazărmii 
Moncada — Ziua insurecției națio
nale cubaneze.

*
Cu același prilej, general de ar

mată Ion Ioniță, ministrul apărării 
naționale al Republicii Socialiste 
România, a adresat o telegramă de 
felicitare comandantului de divizie 
Ra.pj.,C<ȘȘtffo Huz, viceprjrrj-mjpisțpu 
și,, minișțrpl forțelor armatg, revolp-t 
țiiitiare ale Republicii Cuba.

★
Cu prilejul celei de-a XXII-a ani

versări a Zilei insurecției naționa
le cubaneze, Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste. Consi
liul Central al Uniunii Generale a

File istorice în construcția socialistă
Golful închide orașul în spatele u- 

nei strîmtori înguste, prin care vasele 
abia se strecoară. Un castel, „La Ja- 
gua", peste care s-au scurs mai bine 
de 200 de ani de istorie, este martor, 
in fiecare zi, la plecarea și sosirea 
flotei pescărești și navelor comercia
le purtînd pavilioane din toate col
țurile lumii, la forfota continuă din 
noua zonă industrială a orașului. Ne 
aflăm la Cienfuegos, oraș care își 
întîmpină oaspeții cu o lozincă imen
să : „Bienvenido en Cuba socialista".

Denumit, datorită frumuseților sa
le, „perla Sudului", cel de-al doilea 
oraș al provinciei Las Villas a fost 
cunoscut de-a lungul vremii ca un 
important centru turistic. Finețea ar
hitecturală a clădirilor, valorile sale 
istorice, modernele hoteluri ampla
sate in locuri de un rar pitoresc l-au 
transformat intr-un punct de atracție. 
Dar orașul a fost și un centru econo
mic, legat îndeosebi de navigație și 
in care s-a dezvoltat o populație 
muncitoare care a înscris numeroase 
pagini în cronica luptei pentru liber
tate și neatirnare a poporului cu
banez.

In 1957 a reușit chiar să se elibe
reze temporar, administrația dictato
rului Batista fiind nevoită să-l pără
sească in derută. Adevărata libertate 
avea însă să fie cucerită doi ani mai 
tirziu, în 1959. Este o piatră de hotar 
in istoria orașului. Pentru că revo
luția i-a schimbat fizionomia, croin- 
du-i noi destine și noi vocații.

Desigur, Cienfuegos continuă să fie 
și astăzi un centru turistic, apreciat 
de autohtoni, ca și de străini. Carac
teristic însă pentru acest oraș cu 
200 de mii de locuitori este azi pulsul 
său industrial, resimțit puternic de 
întreaga economie națională. An de 
an, vechii sale zestre i se adaugă noi 
obiective economice,' roade ale efor
turilor oamenilor de aici, constructori 
ai vieții noi. Cienfuegos are astăzi o 

de la victorie, a dobîndit, sub con
ducerea partidului său de avangar
dă, mari succese in construcția so
cialistă, în dezvoltarea industriei și 
agriculturii, științei și culturii, în 
ridicarea nivelului de trai.

Angajat cu toate forțele în 
făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, poporul român 
se bucură sincer de realizările de 
seamă ale poporului cubanez în 
dezvoltarea social-economică, în 
consolidarea și apărarea cuceririlor 
revoluționare, văzind în acestea o 
contribuție de seamă la creșterea 
influenței socialismului, a forțelor 
progresului pe continentul latino- 
american și in întreaga lume.

Potențate de comunitatea de orîn- 
duire, ideologie și aspirații, rela
țiile de prietenie și colaborare fră
țească româno-cubaneze s-au dez
voltat an de an, în pofida marilor 
distanțe geografice ce despart cele 
două țări.

Sindicatelor din România, Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Comu
nist, Consiliul. Național al Femeilor, 
precum și alte organizații și institu
ții centrale din țara noastră au tri
mis telegrame de felicitare institu
țiilor și organizațiilor similare din 
Cuba.

★
Cu prilejul celei de-a XXII-a ani

versări a asaltului asupra cazărmii 
Moncada — Ziua insurecției națio
nale cubaneze — ambasadorul acestei 
țări la București, Humberto Castello 
Aldanas, a rostit,, vineri searai. o eu- 
vint.are la posturile noastre de radio 
și televiziune.

★
Sub egida Consiliului Culturii si 

Educației Socialiste, vineri seara a 
avut loc în Capitală concertul de gală 
al formației de muzică ușoară „Ma
ravilla de Florida" din Republica 

zonă industrială puternică, amplasa
tă la est de orașul vechi. Portul pes
căresc — un complex modern care a 
necesitat investiții de 5 milioane de 
pesos — uriașele instalații frigorifice 
și fabrica de gheață, moara de griu, 
uzina de prefabricate din beton sint 
doar citeva din obiectivele edificate 
in ultimul timp. Ele se adaugă ce
lor construite in primii ani după re
voluție.

Aici se înalță moderna instalație de 
încărcare a zahărului „TriContinen- 
tal“, una dintre cele mai mari din

CORESPONDENȚA 
DIN HAVANA

lume, unde 1200 de tone de „aur 
alb" sint încărcate in fiecare oră pen
tru a lua drumul celor cinci conti
nente. Tot aici funcționează, fabrica 
de fertilizanți, ale cărei coșuri fume
gă zi și noapte, producînd 500 000 to
ne de îngrășăminte anual.

Orașul s-a obișnuit să-și îmbogă
țească zestrea industrială cu „stele" 
de prima mărime. Astfel, cea mai 
mare și mai modernă fabrică de ci
ment din Cuba se construiește aici, 
și tot aici se amenajează unul din 
cele mai importante porturi ale țării.

Ritmul vieții noi la Cienfuegos se 
percepe nu exclusiv prin prisma edi
ficiilor economice. Noi și noi spații 
comerciale, locuințe, școli, spitale, 
unități de interes obștesc oferă, de 
asemenea, o imagine elocventă a di
namismului construcției socialiste in 
țara prietenă.

„Cienfuegos la Nueva" (Cidnfue- 
gosul nou) e zona in care au apărut 
zeci de blocuri confortabile, multe 
dintre ele edificate, prin efortul lo
cuitorilor , constituiți in microbrigăzi

Momente profund semnificative 
ale cursului ascendent al raporturi
lor frățești dintre țările, partidele 
și popoarele noastre, contribuții de 
cea mai mare însemnătate la dina
mizarea continuă a acestor relații 
le-au constituit vizita efectuată în 
Cuba în 1973 de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — primit peste tot, in
clusiv pe locurile legate de asaltul 
Moncadei, cu calde manifestări , de 
stimă și prietenie — precum și vi
zita întreprinsă anterior de tovară
șul Fidel Castro pe pămîntul, la 
fel de ospitalier, al României so
cialiste. Este convingerea reciproc 
împărtășită a celor două țări și po
poare că relațiile frățești romârio- 
cubaneze vor. cunoaște o continuă 
și multilaterală dezvoltare, in in
teresul deopotrivă al României și 
al Cubei, al cauzei socialismului și 
progresului.

Cuba. Aflată în tara noastră în ca
drul planului de colaborare cultura
lă dintre România și Cuba, formația 
a mai dat concerte. încununate de 
succes, la Olănești. Govora, Câlimă- 
nești, Rîmnicu-Vîlcea, Moreni, Tir- 
goviște și își va continua turneul pe 
litoralul românesc al Mării Negre.

La concertul de gală au asistat 
Constantin Potingă, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., loan Jin- 
ga. vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, func
ționari superiori din Ministerul Afa- 
pepilpr Externe și I.R.R.C.S.. oameni 
de cultură și artă, un numeros pu
blic.

Au fost prezenți Humberto Castello 
Aldanas, ambasadorul Republicii 
Cuba la București, și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

de lucru formează un oraș in ade
văratul înțeles al cuvintului.

...Cind, în Cuba, vorbești despre 
nichel, te gîndești la munții Sierra 
Maestra. Istoria nichelului a început 
aici odată cu secolul nostru, dar abia 
in 1943, la Nicaro, a apărut prima u- 
zină de prelucrare a minereului, ur
mată mai tirziu, in 1959, de o nouă 
întreprindere de acest gen. Astăzi, 
cele două uzine sint de nerecunoscut, 
deși în exterior au rămas aceleași. 
Vechile utilaje au fost aproape com
plet înlocuite — iar noile mașini asi
gură o creștere considerabilă a pro
ducției și productivității muncii, îm
bunătățirea edilității produselor. In 
jurul uzinelor, in locul barăcilor din 
lemn, au apărut noi așezări muncito
rești — adevărate orășele cu tot 
confortul.

Pe baza succeselor obținute pînă 
acum, cit și ținindu-se seamă de ma
rea însemnătate pe care nichelul' o 
are in dezvoltarea economică a Cu
bei, în apropiere — la Punta-Garda — 
se construiește o nouă uzină de pre
lucrare a minereului, care va dubla 
producția de nichel a țării.

Deocamdată oamenii acestui ținut 
muntos sînt preocupați cu îndeplini
rea planurilor lor curente. Rezulta
tele primelor șase luni, cu care au in- 
timpinat aniversarea Zilei insurecției, 
sint îmbucurătoare. Pînă la sfirșitul 
lui noiembrie ei și-au propus să în
deplinească planul anual — un „dar" 
adus primului Congres al P. C. din 
Cuba.

...In cel de al 22-lea an al glo
rioasei insurecții naționale, Cienfue
gos, ca și Nicaro, ca și Punta-Gar
da, ca și toate 'celelalte așezări ale 
„Insulei libertății", adaugă noi file 
la marea epopee pe care o scrie în
tregul popor cubanez — epopeea 
construcției socialiste.

Mihai FABIAN

• PLATFORMĂ DE 
FORAJ - SPĂRGĂTOR 
DE GHEAȚĂ. In aPele nor' 
dice canadiene, în așa-numitul 
bazin Svendrup, urmează să în
ceapă, în curînd, experimenta
rea prototipului unei noi plat
forme de foraj, capabilă să se 
deplaseze prin forțe proprii prin 
gheața arctică. Această platfor
mă este menită să asigure efec
tuarea, în Extremul Nord, a u- 
nor lucrări de prospectare . de 
noi zăcăminte de petrol și gaze 
naturale, în tot cursul anului. 
După cum au declarat construc
torii, noul agregat poate dezvol
ta o viteză pînă la 9 kilometri 
pe oră, fiind capabil să-și cro

iască drum prin banchize de 
gheață groase pînă la 15 metri.

• CU ADRESĂ EXAC
TĂ. Locuitorii din Gorlovka,
centru industrial din regiunea 
Donbasului (U.R.S.S.), au fos't 
martorii unei intîmplări rare. 
Un meteorit, în greutate de 5 
kg, care a căzut deasupra ora
șului lor, a nimerit exact pe... 
strada Astronomiei. Resturile 
sale au fost între timp strînse 
și trimise la Moscova, Ia Acade
mia de Științe a U.R.S.S.

•INSTALAȚIE INDI
VIDUALĂ DE PURIFI

CARE A AERULUI. Pentru 
salvarea vieții unei femei în 
virstă de 74 de ani din Shina- 
gawa (Tokio), al cărei sistem 
respirator a avut de suferit grav 
de pe urma poluării, autoritățile 
au hotărit să-i pună la dispozi
ție o instalație individuală de 
purificare a aerului. Instalația 
este capabilă să anihileze 99 la 
sută din oxizii de sulf și com
pușii toxici ai azotului conținuți 
în atmosfera poluată a metro
polei nipone.

• SUDURĂ ÎN ADÎN- 
CUL MĂRII. Șapte oameni 
au trăit aproximativ o lună cu 
totul izolați de lumea exterioară 
pentru a realiza prima sudură

De pretutindeni
în mediu marin. Această opera
ție, efectuată în Marea Nordu
lui, la o adîncime de 115 metri, 
a permis legarea a două seg
mente ale unei conducte de ga
ze între Anglia și Franța. Ei au 
intrat, la sfirșitul lunii iunie, 
într-un aparat depresional,' spe
cial construit, și au lucrat cîte 
8 ore pe zi pentru a lega cele 
două tuburi cu un diametru de 
80 centimetri.

° DIN TRECUTUL MĂ
RII MED1TERANE. Acum

aproximativ 6 milioane de ani 
Marea Mediterană a căpătat o 
salinitate catastrofală. Motivul : 
în acea vreme, strîmtoarea Gi- 
braltarului fiind încă închisă de 
un lanț muntos, apa mării s-a 
evaporat ; zona s-a transformat, 
astfel, într-un pustiu de sare a- 
semănător cu „Death Valley" 
(Valea Morții) din California. 
Cel puțin aceasta este concluzia 
unui grup de experți americani 
de la Universitatea di,n Califor
nia care au întreprins două ex
pediții de studiu în Marea Me
diterană. Cu ocazia unor forări,

efectuate în opt locuri diferite 
în solul marin, în regiunile esti
ce și vestice, cercetătorii au dat 
peste sedimente care conțin de 
60 de ori mai multă sare decit 
conține astăzi apa Mediteranei.

• ORGA VASULUI 
„TITANIC" - ÎN MUZEU. 
O orgă cu 206 tuburi, coman
dată la vremea respectivă spre 
a fi instalată pe vasul de pa
sageri „Titanic", care s-a scu
fundat in 1912 în apele Atlanti
cului. este acum expusă în ora
șul vest-german Baden-Baden. 
Orga n-a mai ajuns pe vas 
deoarece n,u a fost gata la, ter
menul stabilit. Ea se numără a- 
cum printre atracțiile noului

muzeu pentru instrumente mu
zicale mecanice, recent inau
gurat.

• UN NOU VACCIN. 
Cercetătorul vienez Friedrich 
Dorner a reușit să izoleze ente- 
rotoxina produsă de „bacteria 
coli". După opinia specialiștilor, 
există acum premisele pentru 
crearea unui vaccin împotriva 
unor grave infecții intenstinale 
de natură bacteriană. Cerce
tătorii sînt pe cale de a realiza 
o substanță cu proprietăți simi
lare enterotoxinei, dar fără să 
fie dăunătoare organismului u- 
man. O injecție cu acest prepa
rat stimulează formarea de anti
corpi și omul este protejat — 
cel puțin pentru o anumită pe
rioadă — împotriva enteritelor.

• SE ÎNDEPĂRTEAZĂ 
SICILIA DE CONTI
NENT? Un grup de cercetă
tori a "constatat că Sicilia se în
depărtează de vîrful „cizmei" 
continentale. Potrivit acestor 
experți, insula se deplasează, a- 
nual, cu aproximativ un centi
metru în direcția nord—nord-est. 
Ca urmare, strîmtoarea Messina 
devine an de an tot mai lată. 
Deși nu există nici o „primej
die" ca insula să se apropie, in
tr-o bună zi, de Capri, această 
constatare trebuie totuși luată 
în considerare la elaborarea pla
nurilor pentru construcția unui 
pod între Calabria și Sicilia.
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