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IN ZIARUL DE AZI:

DECENIUL
CEL MAI FERTIL 

AL ISTORIEI 
NOASTRE

(PAGINA A V-A)

• PE DUNĂRE, MUN
CĂ Șl VEGHE CON
TINUĂ • RUBRICILE 
NOASTRE : FAPTUL DI
VERS, DE LA CORES
PONDENȚII NOȘTRI, 

DE PRETUTINDENI

< A
10 ani de la Congresul al IX-lea al P. C.R.

Partidul
comunist

ROMÂN
înfăptuiește marele ideal,

CEAUSESCU
IASI

socialismul și comunismul, 
printr-o politică realistă, 

dinamică și profund creatoare

După activitatea neobosita desfășurată în aceste zile, în 
mijlocul oamenilor muncii, organizînd nemijlocit și mobili- 
zînd eforturile întregului popor în marea bătălie împotriva 
calamităților naturale, pentru normalizarea vieții econo
mice, secretarul general al partidului, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
început ieri o vizită de lucru în mai multe județe din Mol
dova.

Vizita secretarului general al partidului în această parte 
a țării s-a înscris în contextul amplei acțiuni de reevaluare 
a tuturor posibilităților existente, atît în industrie, cît și în 
agricultură, de puternică mobilizare a tuturor organelor și 
organizațiilor de partid, a oamenilor muncii în vederea în
deplinirii și depășirii sarcinilor de plan, pentru realizarea 
de producții suplimentare, necesare atît pieței interne, cît și 
exportului, pentru recuperarea în întregime a pierderilor 
suferite de economia națională de pe urma calamităților 
naturale. Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, aprecie
rile și indicațiile date cu acest prilej au constituit și de 
această dată un puternic factor stimulator și mobilizator al 
tuturor energiilor oamenilor muncii pentru asigurarea dez
voltării economice și sociale în ritm susținut a întregii noas
tre națiuni, pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Con
gresului al Xl-lea al Partidului Comunist Român.

în această vizită, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
însoțit de tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, primul ministru al guvernului.

Primul județ înscris pe itinerarul 
de lucru al secretarului general al 
partidului a fost BACAUL.

La sosire, pe aeroportul municipiu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost întimpinat de un mare număr de 
locuitori, care au tinut să-și exprime 
sentimentele de înaltă prețuire și sti
mă față de activitatea neobosită pe 
care o desfășoară in fruntea parti
dului și statului, pentru continua în
florire a patriei.

Făcindu-se ecoul acestor sentimen
te, tovarășul Gheorghe Roșu, prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid, a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la coborîrea din avion, un 
cald bun sosit pe meleagurile moldo
vene. Ca semn al ospitalității tradi
ționale, secretarului general i s-a o- 
ferit piine și sare. O gardă militară, 
formată din ostași ai forțelor noas
tre armate, membri ai gărzilor pa
triotice și ai detașamentelor de pre
gătire a tineretului, a prezentat o- 
norul.

înfățișlnd tabloul general al dez
voltării județului, primul secretar al 
comitetului județean prezintă cîte- 
va din succesele de prestigiu ale in
dustriei băcăuane. Se subliniază, 
printre altele, că Industria județu
lui a realizat la indicatorii produc- 
tie-marfă și export sarcinile actua
lului cincinal, urmînd ca, pînă la fi
nele anului, să obțină suplimentar o 
producție In valoare de circa 4 mi
liarde lei.

In acest cadru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este invitat să viziteze 
una din modernele unități ale ora
șului, I.R.A. Printre realizările de 
seamă ale muncitorilor și specialiștilor 
din această întreprindere se află și a- 
vionul de luptă cu reacție I.A.R.-93, 
conceput și creat in cooperare cu 
proiectanții și constructorii iugo
slavi. Calitățile avionului pun în e- 
videntă potențialul tehnologic și de 
concepție ridicat din cele două țări, 
realizarea lui constituind o expre
sie a relațiilor frățești de priete
nie și colaborare existente intre Re-

(Continuare în pag. a II- a)

La Institutul județean de cercetări și proiectări din lași

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la adunarea populară din Vaslui
Dragi tovarăși,
Doresc să încep prin a vă adresa 

dumneavoastră, tuturor locuitorilor 
din Vaslui, din întregul județ, un 
salut călduros din partea Comitetu
lui Central al partidului, a mea per
sonal, precum și cele mai bune urări. 
(Aplauze și urale puternice; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.").

Ne aflăm intr-o vizită de lucru — 
la încheierea cincinalului 1971—1975 
și la începutul noului cincinal. In 
vizita făcută la Bîrlad. Vaslui, pre
cum și la o stațiune de ameliorare a 
solului din județul dumneavoastră 
am constatat lucruri bune. M-a 
bucurat faptul că oamenii muncii din 
industrie, țărănimea, toți’ cetățenii 
județului Vaslui depun eforturi sus
ținute pentru a realiza cincinalul cu 
circa 3 luni înainte de termen. 
(Aplauze, urale).

Am vizitat în Bîrlad două între
prinderi, construite in acest cincinal, 
care au început să producă cu re
zultate bune. La Vaslui am fost în- 
tr-o întreprindere, construită tot în 
acest cincinal, care, de aseme
nea, a început să producă. Intrucît 
se află la început, mă abțin de la 
aprecieri, urmînd ca la următoa
rea vizită să vedem rezultatele 
activității ei. Ceea ce este însă po
zitiv este faptul că județul Vaslui a 
cunoscut in acest cincinal o puternică 
dezvoltare. Față de 1965, de la o pro
ducție de 1 miliard 200 de milioane, 
s-a ajuns în 1970 la o producție de 
2 miliarde 150 de milioane, in 1974

la 4 miliarde și in 1975 la aproape 5 
miliarde de lei. Aceasta înseamnă că 
in zece ani s-a realizat o creștere a 
producției de aproape 4 ori, ceea ce, 
fără îndoială, constituie un ritm ri
dicat, demonstrind încă o dată preo
cuparea partidului de a asigura dez
voltarea tuturor zonelor țării, ilus
trează justețea politicii de industria
lizare a țării, politica de ridicare a 
bunăstării întregului nostru po
por. (Aplauze, urale, se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.”).

Pentru rezultatele bune obținute 
în acest cincinal, pentru perspectiva 
realizării cincinalului cu trei luni măi 
devreme, doresc să adresez tuturor 
oamenilor muncii din Vaslui, organi
zației de partid, tuturor comuniști
lor cele mai calde felicitări și urări 
de noi și noi succese. (Aplauze și 
urale îndelungate).

Și în agricultură au fost ob
ținute succese importante. Aș dori 
să menționez îndeosebi rezultatele 
pozitive dobindite în ameliorarea 
solului, în oprirea eroziunii și în 
punerea în valoare a unor tere
nuri. La stațiunea pe care am vizi
tat-o, la unele cooperative pe care 
le-am putut vedea din elicopter, am 
constatat cu satisfacție rezultate 
bune în această direcție. Aceasta de
monstrează că sint mari posibilități 
pentru ca în următorii ani să punem 
capăt erodării solului, să dăm în pro
ducție. prin lucrările corespunză
toare. mari suprafețe care astăzi nu 
produc aproape nimic. Fără să-ml

luați în nume de rău. vreau să vă 
spun că venind de la stațiune — 
foarte frumoasă de altfel — și uitîn- 
du-mă la dealurile din față, m-am 
gindit ca, în următorii doi, trei ani, 
înseși aceste dealuri să devină un 
exemplu, astfel ca să nu mai fie ne
voie să-i ducem pe vizitatori la sta
țiune. Dealurile înseși să arate ce se 
poate face prin lucrări de îmbună
tățiri funciare, de punere în valoare 
a terenului degradat. (Aplauze, ura
le).

Pentru rezultatele bune obținute 
în agricultură, doresc să adresez tu
turor lucrătorilor de la sate. întregii 
țărănimi felicitări și cele mai bune 
urări de noi succese. (Aplauze pu
ternice).

Cunoașteți prevederile următoru
lui cincinal, elaborate de Congresul 
al Xl-lea al partidului. Chiar la în
ceputul săptămînii viitoare se va ține 
plenara Comitetului Central al parti
dului și a Consiliului Suprem- al 
Dezvoltării Economico-Sociale, care 
va avea ca principal punct la ordi
nea de zi adoptarea planului cincinal 
viitor și a planului pe anul 1976.

Județul Vaslui, ca toate județele 
țării, urmează să cunoască o creștere 
puternică in cadrul programului de 
dezvoltare intensă a întregii econo
mii naționale. Conform prevederilor 
din Directive, cuprinse și in proiectul 
de plan, producția industrială în 
Vaslui va ajunge în 1980 Ia circa 
13 miliarde lei. Consider că stă in 
puterea locuitorilor județului, în

frunte cu comuniștii, cu comitetul 
județean, să lucreze in așa fel incit 
să obțină chiar o producție mai mare 
de 13 miliarde lei. Aceasta va ridica 
județul pe o treaptă de dezvoltare 
superioară, depășind multe județe 
care vor atinge abia o producție de 
10 miliarde lei. (Aplauze prelungite).

In cursul vizitei m-am referit la 
unele măsuri ce trebuie luate pen
tru mai buna folosire a spațiilor 
construite, a utilajelor, precum și 
pentru o amplasare mai rațională a 
noilor obiective industriale în vede
rea concentrării lor, astfel incit să 
nu se mai admită scoaterea din agri
cultură a unor suprafețe mari de 
teren și, totodată, investițiile să se 
realizeze in condiții economice cit 
mai eficiente. Chiar la Vaslui am 
stabilit, împreună cu tovarășii de la 
ministere și cu comitetul județean, o 
concentrare foarte serioasă a plat
formei industriale, ceea ce va duce 
la economisirea a peste 200 hectare 
teren și la economii de investiții 
foarte serioase.

Aș dori să atrag atenția comitetu
lui județean de partid, consiliului 
popular județean — deoarece nu vom 
mai face o ședință specială a birou
lui — ca, sfătuindu-se cu comuniștii, 
cu toți oamenii muncii, să ia măsuri 
serioase pentru ca, atît în industrie, 
cit și în agricultură, noile investiții 
să fie realizate in perimetrele exis
tente. Să se asigure o cit mai bună

(Continuare în pag. a IlI-a)

Comuniștii, oamenii muncii săr
bătoresc astăzi împlinirea a 10 ani 
de la Congresul al IX-lea al P.C.R., 
eveniment care a marcat începutul 
unei perioade noi. de excepțională 
însemnătate în viața partidului și 
a poporului nostru, in dezvoltarea 
socialistă a României.

In perspectiva pe care o contu
rează trecerea timpului, apare clar 
că ceea ce a conferit Congresului al 
IX-lea rolul său deosebit este fap
tul că a abordat intr-un spirit 
profund creator și dinamic, realist 
și novator, problemele practice, vii 
ale dezvoltării economico-sociale a 
tării, a mobilizat eforturile poporu
lui pentru valorificarea din plin a 
superiorității noii orinduiri, deschi- 
zind astfel căi largi îmbunătățirii 
activității in toate 
greșului multi
lateral al Româ
niei socialiste.

Este pe deplin 
întemeiată a- 
precierea făcută 
că prin trans
formările înnoi
toare petrecute 
în toate sferele 
vieții 
prin amploarea 
și 
progreselor can
titative și cali
tative. prin rit
mul fără prece
dent al întregii 
noastre înain
tări. deceniul ce 
a trecut de la 
Congresul al 
IX-lea reprezin
tă perioada cea 
mai rodnică în 
împliniri din în
treaga istorie a 
patriei. Evolu
ția vieții socia
le a dat astfel 
ternică 
eordanțe 
tă proprie 
rului că tot 
arhitect al 
partidul. își 
în înfăptuiri 
mai bine înfățișarea țării, viața 
menilor.

Marile înfăptuiri ale acestui 
ceniu sînt indisolubil legate de 
treaga activitate politico-organiza- 
torică a partidului, a conducerii 
sale și în mod deosebit de contri
buția decisivă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea 
și aplicarea liniei generale a par
tidului. In trăsăturile proprii acti
vității secretarului general al parti
dului — capacitatea de a soluționa 
științific problemele complexe ale 
evoluției societății românești, prin
cipialitatea și intransigenta revolu
ționară. nesecatul dinamism și 
consecventa în propulsarea nou
lui, contactul strîns cu poporul, de
votamentul fierbinte față de inte
resele vitale ale națiunii, față de 
cauza comunismului — se reflectă 
acele caracteristici ale partidului 
care asigură îndeplinirea in mod 
strălucit a rolului său de forță po
litică conducătoare în societatea 
noastră. O dată mai mult, aceste tră
sături s-au manifestat cu prilejul 
recentelor 
manentă 
Ceaușescu 
împotriva 
neobosită, 
munistă, 
mobilizator pentru întregul popor.

Efectiv se poate aprecia că uni
tatea de nezdruncinat dintre partid 
și popor și-a găsit, în aces
te zile, o nouă și puternică ex
presie în faptul că In fața calami
tăților pricinuite de inundații, în
treaga tară a răspuns ca un singur 
om la chemarea partidului, a secre
tarului 
Nicolae 
intr-un 
stăvili 
colta, a repune cit mai 

funcțiune întreprinderile

domeniile, pro-

a normaliza și suplimenta produc
ția, incit pagubele suferite să poată 
fi cit mai grabnic recuperate. Viața, 
practica — supremul criteriu de ve
rificare a oricărui adevăr — au a- 
rătat. astfel, că și la bine. în acti
vitatea constructivă, in marile suc
cese obținute in realizarea cincina
lului. ca și în zile gțele. partidul 
și poporul sint unite în cuget și-n 
faptă, formează un tot unic, in
destructibil. Aceasta constituie și 
garanția că printr-o muncă tenace, 
dîrză, fără preget și bine organiza
tă, greutățile ce ne-au încercat vor 
fi învinse și depășite, iar luminoa
sele obiective de viitor iși vor găsi 
împlinire.

Desigur, 
fățișa, în 
trospectiva

ar fi cu neputință a In- 
cadrul
vastei

sociale,

densitatea

„Realitatea a evidențiat 
justețea programului elabo
rat de Congresul al IX-lea. 
Clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, oamenii 
muncii din România, fără de
osebire de naționalitate, au 
demonstrat, prin munca lor 
plină de abnegație, ce operă 
măreață poate înfăptui un 
popor liber și stăpîn pe desti
nele sale".

NICOLAE CEAUȘESCU

o nouă și 
confirmare deplinei 

dintre vorbă și 
comuniștilor, 

ce proiectează marele 
României socialiste — 
găsește materializare 
care schimbă mereu în

oa-

pu- 
con- 
fap- 

adevă-

de- 
in-

calamități, prezenta per- 
a tovarășului Nicolae 

In avanposturile luptei 
apelor, activitatea sa 

pătrunsă de dăruire co- 
constituind un exemplu

său general, 
Ceaușescu, 
efort eroic 

furia apelor, a

tovarășul 
angajîndu-se 

pentru a 
salva re- 
grabnic în 
calamitate,

unui articol, re
activități organi
zate și conduse 
de partid în a- 
cest deceniu — 
cîteva din prin
cipalele ei ca
racteristici și o- 
rientări 
ilustrate 
detaliat 
prinsul 
a V-a a 
lui. Ca o notă 
specifică, domi
nantă. a acestei 
perioade se .în
scriu 
rea și 
tatea
a vieții politice, 
procesul amplu 
de adîncire a de
mocrației socia
liste. Prin per
fecționarea for
melor de 
nizare și 
ducere a 
gii vieți 
le, a 

economice 
crearea

fiind 
mai 

in cu- 
paginii 
ziaru-

activiza- 
intensi- 

deosebită

orga- 
con- 

între- 
socia-

structu- 
exis- 

pri.n crearea unor 
- ca adunările ge-

rilor politice și 
tente, ca și 
structuri noi 
nerale ale oamenilor muncii, comi
tetele și consiliile oamenilor mun
cii, consiliile de control muncito
resc, instituționalizarea conducerii 
colective — s-a creat cadrul cores
punzător participării efective, tot 
mai intense, a maselor la condu
cerea șl rezolvarea treburilor ob
ștești, la gospodărirea avuției so
cialiste. Vizitele de lucru întreprin
se de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu alți conducători de 
partid și de stat. în toate județele 
tării. în nenumărate unități econo
mice și social-culturale, numeroa
sele consfătuiri cu cadrele de con
ducere și oamenii muncii din cele 
mai diverse sectoare, dezbaterile 
publice asupra unor importante ho- 
tăriri și legi au însemnat statorni
cirea dialogului cu poporul, ca una 
din principalele metode de condu
cere a treburilor obștești. Poporul, 
participant nemijlocit la elaborarea 
și înfăptuirea politicii partidului și 
statului, ca stăpin deplin al pro
priilor destine și făuritor al viito
rului pe care și-l dorește — aceas
ta este o caracteristică fundamenta
lă a 
mat 
cind

In 
mai 
constituit-o 
dezvoltării, concomitent cu ridicarea 
calitativă a activității economice. 
Această orientare, continuată și 
amplificată prin hotăririle Congre
selor al X-lea și al Xl-lea, s-a ma
terializat în faptul că în aplicarea 
neabătută a politicii de industriali
zare s-au urmărit incorporarea ce
lor mai avansate cuceriri ale știin
ței și tehnicii, creșterea considera
bilă a ponderii ramurilor și subra- 
murilor „de vîrf“, obținerea unor 
indicatori superiori de productivi
tate, eficiență.

Politica de amplasare rațională a 
forțelor de producție pe teritoriul 
național, transpusă efectiv in prac
tică in acești ani. a determinat pro
funde schimbări calitative în viața 
și dezvoltarea tuturor județelor ță-

societătii noastre care s-a afir
mai puternic, mai viu ca ori- 
în răstimpul ultimului deceniu, 
sfera economiei, trăsătura cea 
pregnantă a acestor 10 ani a 

accelerarea ritmului

(Continuare în pag. a IV-a)

Aspect de la marea adunare populară din Vaslui
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
LA BACĂU, BÎRLAD, VASLUI Șl IAȘI

(Urmare din pag. I)
publica Socialistă România și Repu
blica Socialistă Federativă Iugosla
via. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. asistă la un. exercițiu de zbor 
cu noul avion. La încheierea de
monstrației. ofițerul pilot a fost fe
licitat pentru măiestria dovedită în 
stăpinirea și conducerea avionului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
preeiat că industriile constructoare 
de mașini, electronică și electroteh
nică. metalurgică, precum și alte ra
muri trebuie să treacă cit mai de
grabă la producerea sa în serie.

Secretarul general al partidului 
a felicitat pe constructori, cercetători, 
ingineri și tehnicieni, urindu-le noi 
succeșe.

Se vizitează, in continuare, unele 
secții ale întreprinderii, dotate cu 
mașini și utilaje de înaltă tehnicita
te. cu parametri funcționali ridicați. 
In discuția pe care tovarășul Nicolae

Ceaușescu o are cu Constantin Iones- 
cu, ministrul industriei construcțiilor 
de mașini-unelte și electrotehnicii, 
cu specialiștii întreprinderii, sint re
levate posibilitățile largi existente 
aici in vederea asimilării in produc
ția curentă a unui număr important 
de repere și piese de schimb în ve
derea reducerii importului. Secreta
rul general al partidului cere să se 
intensifice activitatea de autodotare, 
în vederea realizării cu forțe pro
prii de mașini și unelte necesare 
procesului de producție. Aceleași pro
bleme sint reluate in discuție cu co
lectivul întreprinderii de mașini-u
nelte de pe platforma de sud a Ba
căului. creată în anii actualului cin
cinal. Apreciind eforturile depuse 
pentru dotarea unității, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă să se 
acționeze împreună cu I.R.A. pentru 
a se realiza complexele mașini-unel
te solicitate de procesele tehno
logice. să se înfăptuiască o mai ju
dicioasă folosire a spațiilor indus
triale.

ba_că£ ; impune realizarea
de producții suplimentare, 

pentru compensarea pierderilor
provocate de inundații

cu factorii de răspundere 
apoi asupra problemei in- 
in fabricație a unor ma- 

avind un grad de 
nivel

Discuția 
Be axează 
troducerii 
șini și utilaje 
complexitate mai ridicat, la 
mondial. Rețin atenția, astfel, ma
șina de alezat și frezat AF-85 cu 
comanda numerică și mașina AFP- 
100 — o variantă modernizată cu 
masă mărită și ghidaj suplimentar. 
Felicitind colectivul unității, tovară
șul Nicolae Ceaușescu cere să se ac
ționeze cu energie pentru a se atin
ge cit mai repede parametrii proiec
tați, in așa fel incit volumul fabri
cației să se situeze la cotele plani
ficate și, in, același timp, să permită 
o creștere a exportului.

Vizita 
Nicolae 
in noua 
Izvoare, 
mare combinat i 
amplasarea noilor 
teren neproductiv, secretarul general 
al partidului remarcă faptul că el se 
situează, totuși, la o distanță prea 
mare de oraș, necesitînd construirea 
unei șosele de acces ; se recomandă 
ca viitoarele fabrici ale combinatului 
să fie amplasate și concentrate spre 
oraș. Totodată, analizind dispunerea 
unităților de pe platformă, secreta
rul general cere să se reducă supra
fața construibilă, iar obiectivele să 
fie compactizate, incit să permită un 
flux tehnologic cit mai rațional, iar 
terenul rămas liber să fie 
pentru producția agricolă.

în ce privește executarea 
velor industriale, secretarul 
al partidului a criticat faptul că se', 
folosesc in mod excesiv materiale de 
Construcție costisitoare, în locul plă
cilor de azbociment și celor realizate 
din deșeuri de fosforite. De aseme
nea. se indică reducerea grosimii 
prefabricatelor folosite ,J.a,„percți,;^t;J<i.... 
acoperișul halelor. Trebuie- șă șcțxe- ... 
nunțe la gigantism arată', to'fiarăr.' . 
șul Nicolae Ceaușescu!— 
gă la soluții de construcție simple și 
ușoare, mai puțin costisitoare. Acest" 
lucru este valabil și pentru alte com
binate ce se construiesc in țară.

O altă problemă 
atenția secretarului

de lucru a tovarășului 
Ceaușescu a continuat apoi 
zonă industrială Bacău Sud- 
unde se construiește un 

chimic. Apreciind 
obiective pe un

folosit

obiecti- 
gencral

care a reținut 
general a fost

aceea a termenelor de intrare In 
funcțiune a combinatului. Apreciind 
avansurile înregistrate, mai ales la 
fabrica de amoniac, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat tovarășilor Vasile 
Bumbăcea, ministrul construcțiilor 
industriale, și Mihail Florescu, minis
trul industriei chimice, precum și or
ganelor de resort să se acționeze 
ferm pentru a se reduce și mai mult 
aceste termene, astfel ca uzina să fie 
in măsură să producă la finele anu
lui 1976 sau cel tîrziu în primăvara 
lui 1977. A fost discutată și proble
ma protecției mediului, arătîndu-se, 
în acest context, că s-au luat măsuri 
speciale pentru prevenirea poluării.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut o intiînire de lucru 
cu membrii biroului comitetului ju
dețean de partid, prilej de analiză, 
în detaliu, a măsurilor ce se impun 
pentru organizarea exemplară a acti
vității productive atît in industrie, 
cit și în agricultură, pentru dezvol
tarea economico-socială a județului. 
După ce au fost înfățișate preocu
pările actuale și perspectivele de 
dezvoltare a județului în viitorul 
cincinal, a luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a pus ■ in 
evidență sarcinile ce revin organelor 
locale de partid și de stat în vede
rea realizării și depășirii prevederi
lor de plan, intrării in funcțiune cit 
mai grabnice a noilor capacități, 
sporirii- gradului de tehnicitate •' in 
industrie, creșterii eficienței întregii 
activități, astfel incit Bacăul să re
alizeze în .1980 o producție de 12 
miliarde lei, atît prin aportul noilor 
obiective, cit și prin folosirea 
judicioasă a spațiilor de 
existente.

Subliniind necesitatea 
parametrilor proiectați de către uni- . 
tățile vizitate, tovarășul Nicolay 
Ceaușescu a arătat că se impune mo
bilizarea tuturor forțelor pentru ob- 
iinerea de producții suplimentare, in 

/industrii; și in agricultură, pentru a 
se putea compensa integral pierde
rile cauzate de inundații. In centrul 
preocupărilor tuturor oamenilor va 
trebui să stea — a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — problema ono
rării exemplare a sarcinilor de pro
ducție.

mai 
producție

atingerii

Și în agricultură, disciplină 
de producție fermă, la fel ca 

în industrie
în acest cadru, secretarul general 

a recomandat să se acționeze pentru 
producerea prin forțe proprii, prin 
cooperare cu alte întreprinderi, a 
utilajelor și mașinilor necesare uni
tăților economice. Secretarul gene
ral al partidului a indicat din nou 
să se ia măsuri incit combinatul 
chimic să poată intra parțial în func
țiune pînă cel- tîrziu in martie 1977. 
Analizîndu-se problema folosirii te
renului de către edilii Bacăului, to
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
ca planul de sistematizare a orașu
lui să fie revăzut, incit să nu se mai

permită scoaterea din circuitul agri
col a unor suprafețe, să se asigure 
o densitate judicioasă a blocurilor 
de locuințe.

Referindu-se la situația din agri
cultura județului, secretarul general 
al partidului a indicat să se intensi
fice lucrările de întreținere și strîn- 
gere a culturilor, pentru a se putea 
obține recolte maxime. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a criticat faptul 
că în unele locuri nu sint mobilizate 
toate forțele pentru efectuarea a- 
cestor lucrări și a cerut ca și în a- 
gricultură să fie instaurată o disci
plină de producție fermă, întocmai

întreprinderea de mașini-unelte din BacâuLa

ca in unitățile industriale, să se ac
ționeze in spiritul Legii privind or
ganizarea producției și a muncii in 
agricultură, să se stabilească orare 
de lucru și sarcini obligatorii pentru 
toate unitățile agricole, pentru toate 
formele de lucru și pentru toți lucră
torii de pe ogoare.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat tuturoi- comu

niștilor. tuturor oamenilor muncii 
din județul Bacău urări de noi suc
cese pe calea 
județului lor.

In aplauzele
flați in fața

progresului rapid al

miilor de locuitori a- 
sediului comitetului 

județean de partid, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a plecat apoi, ia bordul 
unui elicopter, in județul Vaslui.

bîrlad : fef multă atenție 
autodotării și folosirii judicioase

a spațiilor productive
Al doilea moment al vizitei secre

tarului general al partidului l-a con
stituit BÎRLADUL, veche așezare a 
Moldovei, intrată in cel de-al 9-lea 
veac de existență, care trăiește din 
plin prefacerile înnoitoare ale dez
voltării socialiste.

Pe Stadionul tineretului. împo
dobit sărbătorește, in intimpinarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu au ve
nit tovarășul Gheorghe Tănase, prim- 
secretar al Comitetului, județean de 
partid Vaslui, președintele consiliu
lui popular județean, membri ai bi
roului Comitetului municipal de 
partid Birlad. ...

Pe tot traseul parcurs pînă. in. orăș, 
secretarul' general este salutat , .cm 

£4 bucurie denii! de cetățeni ai Bîrla- 
.« duluii

La noua întreprindere de elemente 
pneumatice și aparate de măsură, 
care se atlă in primul an de acti
vitate. secretarul general al partidu
lui este informat de Constantin Io- 
nescu, ministrul industriei construc
țiilor de mașini-unelte și electroteh
nicii, și Emil Uncheșel, directorul 
întreprinderii, despre rezultatele ob
ținute și preocupările pentru îmbu
nătățirea și diversificarea produc
ției.

în .fața machetei unității, gazdele 
Informează că. in urma indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, două 
obiective industriale — cel de ele
mente pneumatice și cel de aparate 
de măsură — au fost, comasate în- 
tr-o singură întreprindere, cu o efi
ciență economică sporită. Astfel, uni
tatea — profilată pe elemente pneu
matice 
pentru 
chimică, înregistratoare, aparate de 
telecomandă și altele — iși va du
bla producția in cursul anului viitor, 
urmind oa in 1980, practic de pe a- 
celeași spații să se realizeze o pro
ducție de 4.6 ori mai mare.

Vizitînd secțiile de fabricație, 
secretarul general al partidului se 
interesează despre folosirea intensi
vă a spațiilor și este informat că toa
te lucrările de dezvoltare a unității 
au fost prevăzute a se efectua in

și sisteme de automatizare 
industria chimică și petro-

Întreprinderea „Rulmentul'' Birlad; Călduroase manifestâri de dragoste și respect din partea muncitorilor

incinta existentă, suprafața 
tivă ajungind să reprezinte 
la sută din total.

— Mai aveți incă spații

produc-
peste 80

. . pe care 
le puteți folosi, subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Este prezentată in continuare ac
tivitatea tinărului colectiv al între
prinderii in domeniul autodotării, 
care s-a materializat în anul trecut 
in realizarea unor instalații și ma
șini a căror valoare a ajuns la 5 
milioane Iei, urmind ca in 1975 
această valoare să fie depășită. 
Sint înfățișate unele produse de 
mare finețe ale unității — greutatea 
medie a pieselor de automatizare 
nedepășind 11 grame. Secretarul ge
neral al partidului este informat, de 
asemenea, că întregul colectiv al u- 
nității este ferm hotărit să realizeze 
în acest an o producție suplimen
tară de peste 11 milioane lei.

Apreciind aceste rezultate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu spune :

— Pentru primul an de activitate, 
e un început bun. Vă felicit pentru 
rezultatele obținute. Trebuie depuse 
eforturi in continuare pentru inte
grarea produselor, pentru folosirea 
mai bună a spațiului și a utilajelor.

Următorul obiectiv este întreprin
derea de rulmenți, pe care secreta
rul general al partidului a vizitat-o 
în repetate rinduri în decurșul ul
timilor ani. Aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat de Ioan A- 
vram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini grele, și Mircea Si- 
movici, direotorul întreprinderii, că 
unitatea produce în prezent peste 540 
de sortimente, urmind ca 
să fie asimilate 62 noi 
rulmenți, dintre care 42 
reducerii importurilor.

Vizita la noua secție a întreprin
derii, unde se produc rulmenți ra- 
diali cu bile pentru motoare elec
trice, pentru tractoare, benzi rulan
te; mașini agricole, marchează un 
moment deosebit — intrarea in func
țiune, cu cîteva zile mai devreme, a 
ultimei instalații de producție, ceea 
ce reprezintă o devansare cu 3 luni 
a intrării in funcțiune a acestui sec
tor la întreaga capacitate.

in acest an 
tipuri de 

in vederea

în fața exponatelor cu produse ale 
întreprinderii, secretarul general al 
partidului apreciază eforturile de
puse pentru asimilarea de serii com
plete de rulmenți destinați unor ti
puri de motoare, preocuparea pentru 
diversificarea producției. în același 
timp, atrage atenția că, paralel cu 
reducerea consumurilor specifice, e 
necesar să se întreprindă cercetări 
atit pentru diminuarea cantității de 
metal, cit și pentru înlocuirea meta
lului cu alte materiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se o- 
prește in fața unui grup de munci
tori și se interesează indea.proape de 
preocupările lor, de condițiile de 
muncă și de viață. Cu acest prilej, 
mulți dintre ei iși exprimă deplina 
satisfacție față de recentele masuri 
privind creșterea veniturilor, arătind 
că sint hotăriți să muncească cu și 
mai multă dăruire pentru realizarea 
și depășirea sarcinilor de producție.

în incheierea analizei efectuate la 
această întreprindere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, apreciind' că e- 
xistă incă importante rezerve inter
ne pentru ridicarea eficienței întregii 
activități economice, arată că unita
tea iși poate suplimenta producția 
pină in 1977, cu 50 milioane lei anual.

— Am spus numai 50 de milioane 
pentru ca să aveți posibilitatea de a 
depăși această cifră, subliniază se
cretarul general, al partidului.

în continuare, s-a vizitat Stațiunea 
centrală pentru combaterea eroziunii 
solului de la Perieni.' - \

Aici;. tovarășul. Njcolae Ceaușescu." 
este intimpinat de Nicolge Giosan? ■ 
președintele Academiei de științe a- 
gricole, de ing. Gheorghe Stoian, di
rectorul unității, care prezintă prin
cipalele direcții de cercetare, orien
tate spre găsirea unor metode efi
ciente pentru o mai bună valorifica
re a terenurilor erodate, domeniu in 
care stațiunea a obținut rezultate 
deosebite,, unitatea reușind să obțină 
producții la hectar mari pentru ast
fel de terenuri : 4 700 kg griu, 3 500 
kg boabe porumb, 3 000 kg mazăre.

Secretarul general al partidului se 
Interesează dacă această experiență 
bună este folosită de unitățile pro
ducătoare și recomandă ca ea să fie 
extinsă. Oprindu-se la una din tar-- 
lalele experimentale de porumb, după, 
ce apreciază calitatea lucrărilor efec
tuate și a culturii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, referindu-se la unitățile 
agricole care dispun de condiții si
milare. dă indicații comitetului jude
țean de partid să se aplice în mod 
obligatoriu, peste tot experiența sta
țiunii.

în același timp, secretarul general 
al partidului recomandă conducerii 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini Grele să ia măsuri pentru 
realizarea in țară a unor tractoare și 
mașini agricole adecvate 
pe astfel de terenuri.

lucrărilor

vaslui : Mw/e obiective, cit mai 
rațional amplasate

Următorul centru vizitat a fost 
VASLUIUL, străvechi oraș moldove
nesc, care în curind va sărbători 600 
de ani de atestare documentară.

Elicopterul prezidențial a aterizat 
pe un stadion din apropierea centru
lui orașului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost intimpinat cu pu
ternice urale și aclamații de mii de 
cetățeni,, cu onorurile adresate pre
ședintelui republicii.' Cu aceleași 
vibrante manifestări de deosebită 
dragoste, cetățenii orașului l-au salu
tat pe secretarul general al partidu
lui pe întregul traseu străbătut pînă 
la noua platformă industrială a ora
șului. Aici s-au construit și urmea
ză să se construiască in viitorii ani 
puternice unități economice.

împreună cu reprezentanții unor 
ministere economice și ai comitetu
lui județean de partid. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a analizat amă
nunțit amplasarea cit mai rațională 
a noilor obiective. Se prevăzuse aici 
o zonă industrială unică, unde să 
fie concentrate mai multe platforme, 
pe profil — materiale de construc
ție. industrie ușoară. alimentară, 
construcții de mașini, industrie chi
mică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ara
tă că la alcătuirea proiectelor nu 
s-a ținut seama de faptul că in oraș 
mai sint unități asemănătoare. in 
jurul cărora ar putea fi concentrate 
și o serie din noile obiective. Se re
comandă astfel ca pe lingă filatura 
situată în partea de nord a Vasluiu
lui să se amplaseze, pe un spațiu 
foarte restrins, și noua intreprindere 
integrată de bumbac. De asemenea, 
secretarul general al partidului a- 
preciază ca total nesatisfăcătoare 
amplasarea fabricii de prelucrare a 
boabelor de soia și a altor unități 
din industria alimentară și cere tre
cerea lor în apropierea fabricii de 
nutrețuri combinate, existentă in altă 
parte a orașului, realizindu-se astfel 
o mai bună concentrare a întreprin
derilor din aceeași ramură și. tot
odată. o mare economie de spațiu.

Problema folosirii cit mai raționale 
a terenului, concentrarea construc
țiilor pe spații cit mai reduse, revine 
în discuție și la analizarea amplasă
rii unităților de pe platforma con
strucțiilor de mașini și cea a indus
triei chimice. Aici urmează ca, lingă

întreprinderea de ventilatoare da 
tip industrial, intrată parțial in 
funcțiune, să mai fie construite o în
treprindere de aparate de măsură șl 
control, o fabrică de cuplaje meca
nică de uz general, una de utilaj 
chimic și alta de șuruburi. Toate 
aceste unități, ce aparțin industriei 
constructoare de mașini, trebuie să 
fie grupate, ca o singură intreprin
dere. să aibă o serie de servicii șl 
secții auxiliare comune. Aceeași in
dicație este dată și pentru unitățile 
industriei chimice prevăzute pe 
această platformă — fabricile de fire 
și fibre sintetice, de prelucrare a 
maselor plastice și cea de lacuri șl 
vopsele. Prin toate aceste măsuri, 
arată secretarul general al partidu
lui. se va putea obține o eficiență 
mult sporită a investițiilor și. tot
odată, menținerea in circuitul agri
col a unei suprafețe de circa 200 
hectare.

în continuare a fost vizitată în
treprinderea de ventilatoare de tip 
industrial.

La intrarea in secția de prelucrări 
mecanice, o microexpoziție prezintă 
citeva din principalele produse reali
zate. Ing. Adrian Dumitrescu, direc
torul întreprinderii, ii informează pe 
secretarul general al partidului des
pre stadiul lucrărilor de construcție 
a celorlalte capacități prevăzute in 
planul de dezvoltare a unității. Con
structorii. care au pus in funcțiune 
prima secție cu 4 luni mai devreme, 
lucrează in prezent la construcția 
celorlalte obiective.

Și aici tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă ca toate clădirile să fie 
concentrate, să se folosească mai 
mult sistemul de hale monobloc, care 
să conducă la realizarea unei mari 
economii de teren.

în drum spre oraș se face un 
popas pe podul de peste riul Birlad, 
unde au fost executate o serie de 
lucrări de amenajare a cursului apei 
și de protecție a terenurilor apro
piate.

Digul — arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — se află la o distanță 
prea mare de albia rîului. ceea ca 
duce la pierderea unor suprafețe a- 
gricole. Pentru viitor, albia riului 
trebuie adincită, iar digurile să fie 
înălțate la peste trei metri, chiar pe 
maluri.

însuflețită adunare populară
La înapoierea în Vaslui, în noua 

piață a centrului administrativ al 
orașului a avut loc o însuflețită a- 
dunare populară.

Deschizind adunarea, tovarășul 
Gheorghe Tănase, prim-secretar al 
Comitetului județean Vaslui al 
P.C.R., a spus : Vă rog să-mi îngă
duiți. mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca, in numele comuniș
tilor. al tuturor oamenilor muncii 
din județul Vaslui, să vă adresez, cu 
toată dragostea și căldura inimilor 
noastre, cele mai alese urări de bun. 
venit pe aceste meleaguri încărcate 
de istorie, dar și de minunatul pre
zent socialist, cu strălucite .perspec
tive de viitor.

împreună cu întregul nostru po
por. oamenii muncii din județul 
Vaslui au luat cunoștință cu profund 
entuziasm, cu nemărginită dragoste 
și recunoștință de neobosita dum
neavoastră activitate din ultimele 
săptămini, cînd v-ați aflat perma
nent acolo unde era mai greu, în 
mijlocul oamenilor care au avut de 
suferit de pe urma inundațiilor și pe 
care, prin strălucitul exemplu perso
nal. i-ați îmbărbătat și stimulat să 
facă totul pentru recuperarea daune
lor produse de gravele calamități 
naturale.

După cum vă este cunoscut — a 
spus în continuare vorbitorul — ju
dețul Vaslui nu a avut de suferit de 
pe urma recentelor revărsări de ape. 
Faptul se datorește în bună măsu
ră realizării unor ample acțiuni 
de gospodărire a apelor prevă
zute in Programul Național elaborat 
de conducerea partidului.

în aceste zile, puternic stimulați 
de recentele măsuri elaborate de 
conducerea partidului și statului pri
vind majorarea suplimentară a retri
buției tarifare și corectarea unor 
prețuri și ca răspuns la înflăcărată 
dumneavoastră chemare, oamenii 
muncii din județul Vaslui, asemenea 
tuturor cetățenilor patriei, depun 
eforturi deosebite pentru realizarea 
și depășirea sarcinilor de plan in 
toate domeniile de activitate. în 
acest context, vă raportăm, stimate 
tovarășe secretar general, că la pro

ducția globală Industrială planul 
cincinal se va îndeplini cu 3 luni mai 
devreme.

în ultimele zile, dind dovadă de un 
fierbinte patriotism, oamenii mun
cii din județul nostru și-au majorat 
angajamentul asumat la începutul 
anului.

în activitatea de investiții, pe pri
mele 6 luni s-a realizat aproape 50 
la sută din planul anual și avem 
asigurate condiții ca la sfirșitul aces
tui an să îndeplinim atît planul in 
expresie valorică, cit și punerea în 
funcțiune a obiectivelor planificate.

De'asemenca, in agricultură sîntem 
preocupați de stringerea fără pier
deri a recoltei de griu. Apreciem că 
in cîteva zile vom putea raporta 
conducerii partidului încheierea aces
tei lucrări. Continuăm în ritm susți
nut insămințarea culturilor succesive, 
stringerea furajelor și efectuarea ce
lorlalte lucrări de sezon.

Cu toate rezultatele bune pe care 
le avem — a spus apoi vorbitorul — 
trebuie să recunoaștem că în activi
tatea noastră mai persistă unele 
neajunsuri. Astfel, în industrie nu se 
realizează In 'întregime productivita
tea muncii planificată și nici sarci
nile la export. De aceea sîntem pre
ocupați ca împreună cu ministerele^ 
și alte organisme centrale să găsim 
soluții pentru a realiza atît produc
tivitatea muncii cit și exportul, in
clusiv sarcina suplimentară atribuită 
recent.

Sîntem conștient! de faptul că șl 
în alte domenii munca noastră nu 
este întru totul corespunzătoare. în 
construcții există rezerve nevalorifi
cate. Sint unele defecțiuni în orga
nizarea muncii pe șantiere, în folo
sirea judicioasă a utilajelor, a timpu
lui de lucru. In aprovizionarea locu
rilor de muncă. De asemenea, în 
agricultură fondul funciar nu este 
peste tot valorificat la întregul său 
potențial.

De aceea, așa cum ne învățat! 
dumneavoastră. ne străduim să 
combatem rutina, inerția și delăsa-

(Continuare in pag. a IlI-a)
Secretarul general al partidului se 

Interesează despre preocupările co
lectivului întreprinderii pentru reali
zarea unor produse competitive pe 
piața externă și reducerea substan
țială a importurilor. în acest con
text se arată că. in urma indicații
lor primite cu prilejul precedentelor 
vizite, s-au luat măsuri pentru 
crearea unei secții specializate de 
mașini-unelte, care in 1980 va furni
za peste 70 la sută din necesarul de 
instalații și echipamente al între
prinderii.

— Data viitoare, spune tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, arătind spre 
marca unor utilaje In funcțiune, să 
văd scris acolo Birlad.

După ce se interesează despre am
plasarea viitoarei secții de mașini- 
unelte. secretarul general al partidu
lui indică să se coreleze eforturile 
întreprinderii cu cele ale altor unități 
de profil, pentru a se elimina para
lelismele.

în același cadru al discuțiilor, to
varășul Nicolae Ceaușescu cere con
ducerii ministerului și întreprinderii 
să se acționeze cu mai multă hotărire 
pentru punerea in valoare a spiritu
lui de creație al clasei muncitoare, a 
specialiștilor pentru a se realiza noi 
produse, de înalt randament, pentru 
export, una dintre aceste căi fiind și 
standardizarea producției.

Pe parcursul vizitei este abordată 
o altă temă prioritară : mai buna 
utilizare a spațiilor. în diferite 
sectoare de fabricație, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu indică in mod 
concret modul de reamplasare a uti
lajelor în așa fel incit să se creeze 
posibilitatea de montare a unor linii 
de fabricație suplimentare.

— Să se calculeze exact ce produc
ție se mai poate obține pe aceste spa
ții. indică tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.
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(Urmare din pag. I)
amplasare a investițiilor prin folosi
rea rațională a spatiilor existente, 
astfel incit să nu se mai sustragă a- 
griculturii noi suprafețe de teren nici 
pentru industrie, nici pentru con
strucții agricole. Se va asigura în fe
lul acesta, pentru producția agricolă, 
o suprafață mai mare decît cea pre
văzută in plan.

Iată de ce trebuie acordată o aten
ție deosebită problemelor investiții
lor, problemelor bunei amplasări a 
construcțiilor industriale și agricole, 
problemelor sistematizării orașelor și 
■ațelor. Trebuie să acționăm pentru 
restringerea zonei construcțiilor, pen
tru construirea unor orașe și sate 
moderne, care să asigure condiții 
de viață corespunzătoare și, totodată, 
să împiedice scoaterea din agricultu
ră a noi suprafețe. Prin măsurile .pe 
care le luăm să redăm agricultu
rii in cincinalul următor noi su
prafețe arabile și agricole. Iată 
una din sarcinile deosebit de 
importante pentru comuniști, pentru 
comitetul județean, pentru consiliile 
populare, pentru toti oamenii muncii 
și cetățenii din Vaslui. (Vii aplauze).

Se ridică și alte probleme, legate 
de productivitatea muncii, de redu
cerea cheltuielilor de producție, de 
calitate — probleme de care insă nu 
doresc să mă ocup acum ; ele vor 
face obiectul dezbaterii plenarei, în 
spiritul hotărârilor Congresului al 
XI-lea. Am convingerea că și comu
niștii, oamenii muncii din Vaslui nu 
vor precupeți nimic pentru ca în toa
te domeniile activității industrial- 
agricole să realizeze în cele mai 
bune condiții directivele, orientările 
stabilite de Congresul al XI-lea. care 
asigură dezvoltarea în ritm înalt a 
întregii economii naționale, progresul 
științei, culturii, învățămîntului. creș
terea bunăstării materiale și spiritua
le a întregului nostru popor. (Urale, 
aplauze ; se scandează : „Ceaușescu 
și poporul").

în ce privește ridicarea nivelului 
de trai al poporului, prevederile ac
tualului cincinal, de creștere a ve
niturilor reale ale oamenilor mun
cii. se vor realiza în bune condiții, 
chiar cu o depășire. După cum știți, 
cu o săptămină in urmă a fost luată 
măsura de a se acorda un spor de 
60 de lei lunar tuturor oamenilor 
muncii din toate sectoarele de acti
vitate. pornindu-se de la faptul că 
prin mărirea retribuției hotărîtă a- 
cum un an nu se asigura realizarea 
in întregime a venitului real avut 
în vedere, adică creșterea venitului 
real cu 22 la sută. Am considerat 
necesar să acordăm încă din acest 
an un spor de 60 de lei lunar tuturor 
oamenilor muncii pentru a asigura 
realizarea hotăririlor stabilite la 
Congresul partidului privind cinci
nalul 1971—1975. Totodată, au fost 
luate măsuri de majorare a pretu
rilor la unele produse care se fa
bricau în pierdere, astfel incit în

(Urmare din pag. a II-a)
rea, care se mai resimt în activita
tea unor oameni, insistăm pentru 
întronarea in toate unitățile a ordi
nii și disciplinei, a corectitudinii, a 
spiritului de dăruire și pasiune crea
toare.

Vă asigurăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — a spus în încheiere 
vorbitorul — că, strîns uniți in ju
rul partidului și al conducerii sale, 
ne vom spori tot mai mult contri
buția la edificarea societății socialis
te multilateral dezvoltate și a co
munismului in patria noastră.

Primit cu puternice aclamații, cu 
urale și ovații, a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
(Cuvintarea se publică in pag. I a 
ziarului).

★
înălțătoarea dumneavoastră cu- 

vintare, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, a spus în înche
ierea adunării primul secretar al 
comitetului județean de partid, pune 
in fața organizației județene de 
partid, a tuturor oamenilor muncii 
din județul Vaslui sarcini deosebit 
de importante pentru perioada care 
urmează. Vă asigurăm că vom de
pune eforturi înzecite, vom munci 
fără preget, cu abnegație și totală 
dăruire pentru a transpune in viată 
acest complex program de lucru, în 
care vedem incă o dovadă a grijii, 
atenției și sprijinului pe care le a- 
cordati dezvoltării acestor locuri.

Vă rog să-mi îngăduiți să vă adre

treprinderile nu erau interesate să 
le producă. Prin rentabilizarea 
acestor produse se asigură, deci, 
mai buna aprovizionare a popu
lației. în condițiile acestor corectări 
de preturi, sporul de 60 de lei lunar 
asigură un venit suplimentar, așa 
cum s-a arătat în Hotărirea Comi
tetului Politic Executiv și în Decret, 
de 1 miliard 320 milioane în acest 
an și de 3 miliarde 400 de milioane 
în 1976. în concluzie, asigurînd creș
terea cu 22 la sută a veniturilor 
reale pe cincinalul 1971 — 1975, reali
zăm și în domeniul nivelului de trai 
o depășire a hotăririlor Congresului 
al X-lea al partidului. (Aplauze, 
urale).

Am putut lua măsurile de supli
mentare a veniturilor datorită rezul
tatelor bune obținute în economie, cu 
toate pagubele cauzate de calamități. 
Asigurăm atît creșterea reală cores
punzătoare a veniturilor, cît și men
ținerea nivelului preturilor pe acest 
cincinal, inclusiv pe acest an, în li
mita stabilită. După hotărîrile recen
te. numai în cursul cincinalului ur
mător — așa cum prevede Congresul 
al XI-lea — pe măsura majorării re
tribuției, se vor mai aduce corectări 
de prețuri corespunzător prevederilor 
planului cincinal 1976 — 1980. (A- 
plauze, urale).

Toate acestea demonstrează cu 
putere preocuparea constantă a par
tidului de a asigura, pe măsura dez
voltării economiei naționale, a creș
terii întregii bogății socialiste, ridi
carea nivelului de trai al poporului 
— telul suprem al socialismului, e- 
sența politicii Partidului Comunist 
Român, care iși propune să asigure 
făurirea unei vieți tot mai îmbelșu
gate și civilizate pentru întreaga 
noastră națiune. (Vii aplauze).

în acest an, dragi tovarăși, ați săr
bătorit, cu citeva săptămini în urmă, 
500 de ani de la marea bătălie dusă 
de Ștefan cel Mare la Vaslui împo
triva cotropitorilor străini. După 
cum se știe, aceasta a fost o bătălie 
victorioasă, ca de altfel atîtea altele 
purtate de Ștefan cel Mare, purtate 
de poporul nostru împotriva asupri
rii. pentru eliberarea națională și 
socială, pentru dreptul de a fi stăpin 
pe destinele sale, de a-și făuri viata 
în mod liber, așa cum dorește. (A- 
plauze puternice, prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu și poporul"). 
Am aniversat această bătălie, cinstim 
pe Ștefan cel Mare, ca și pe ceilalți 
înaintași care au ținut sus steagul 
luptei pentru neatirnare, pentru in
dependență, deoarece tocmai datorită 
acestor legendari eroi care au făcut 
totul ca poporul nostru să trăiască 
liber am putut, în epoca modernă, 
să dezvoltăm lupta de eliberare na
țională și socială pe o treaptă supe
rioară, să o împletim cu lupta de 
clasă împotriva asupririi burghezo- 
moșierești, să înfăptuim revoluția so
cialistă, să asigurăm victoria socia
lismului pe pămintul României. (A- 
plauze puternice).

sez, în numele celor prezentl la 
acest miting, în numele comuniști
lor. al tuturor oamenilor muncii din 
județul nostru, cele mai alese mul
țumiri pentru aprecierile făcute la 
adresa muncii noastre, pentru indi
cațiile deosebit de prețioase ce ni 
le-ati dat și care vor sta la baza în
tregii noastre activități viitoare.

Vă mulțumim din toată inima pen
tru acordarea orașului Vaslui a or
dinului „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I, cu prilejul 
împlinirii a 600 de ani. Această dis
tincție este un puternic imbold pen
tru activitatea noastră viitoare. 
Ziua de astăzi va rămine adine înti
părită in conștiința tuturor cetățe
nilor de pe aceste străvechi pămin- 
turi românești.

iași: Muncă spornica pe ogoare
încă de la intrarea pe teritoriul ju

dețului IAȘI, din elicopterul prezi
dențial se observă munca plină de 
avînt pe care oamenii muncii din a- 
ceastă parte a tării o desfășoară pen
tru traducerea in viată a Hotărîrii 
Comitetului Politic Executiv, a De
cretului prezidențial. Mii de oameni 
ai muncii string recolta de grîu, în
trețin culturile. însămințează noi 
suprafețe cu a doua cultură, consoli
dează și ridică noi •diguri. într-un 
asemenea punct de maximă concen
trare de forțe umane și mecanice, pe 
cimpurile comunei Grozești, greu lo

Tot în acest an, peste două luni, 
Vasluiul va sărbători 600 de ani de 
existență. Deoarece nu văd posibili
tatea să mai vin și cu acel prilej 
aici, doresc să vă informez că con
ducerea partidului a hotărît decora
rea orașului Vaslui cu ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I (aplauze puternice), 
marcind prin aceasta atit existența 
de 600 de ani a Vasluiului, cinstirea 
bătăliei purtate cu 500 de ani in 
urmă de Ștefan cel Mare, cît și 
aprecierea activității comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din Vaslui 
în anii construcției socialiste, în acest 
cincinal, în înfăptuirea politicii par
tidului nostru. (Aplauze puternice).

Doresc să folosesc acest prilej pen
tru a vă adresa dumneavoastră, tu
turor locuitorilor Vasluiului cele mal 
calde felicitări și urarea de a face 
totul pentru dezvoltarea economico- 
socială a orașului și a județului, 
pentru dezvoltarea orașului intr-un 
stil modern, demn de epoca societă
ții socialiste multilateral dezvoltate, 
de epoca societății comuniste spre 
care înaintăm. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Nu doresc să mă refer acum la 
problemele internaționale. Cunoaș
teți politica externă a României. Fa
cem totul ca, odată cu dezvoltarea 
socialismului în țara noastră, să 
adincim colaborarea și solidaritatea 
cu toate țările socialiste, cu toate 
statele in curs de dezvoltare, să ex
tindem colaborarea cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială, pornind de la necesitatea 
participării active la realizarea unei 
lumi mai drepte și mai bune, a unei 
lumi a păcii pentru întreaga ome
nire. (Aplauze puternice).

în încheiere, doresc să exprim con
vingerea că organizațiile de partid, 
consiliile populare, comuniștii, activul 
de partid și de stat, comitetul jude
țean de partid, toți oamenii muncii 
din industrie, din agricultură, inte
lectualitatea, toți cetățenii, bărbați, 
femei, tineri, vor face totul, într-o 
strînsă unitate, pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii partidului, pen
tru realizarea cu succes a actualului 
cincinal înainte de termen. Sînt con
vins că vă veți pregăti cît mai 
bine pentru trecerea la noul cin
cinal și pentru realizarea sarcini
lor dezvoltării viitoare în cele mal 
bune condiții, asigurînd ridicarea ju
dețului pe o treaptă superioară, adu- 
cind prin aceasta o contribuție im
portantă la progresul general al pa
triei noastre pe calea făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te, a bunăstării și fericirii. (Aplauze 
și urale prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Cu această convingere vă urez tu
turor noi și noi succese, multă sănă
tate, multă fericire ! (Aplauze, 
urale prelungite : mulțimea scandează 
„Ceaușescu-P.C.R. — Ceaușescu și 
poporul — Ceaușescu luptător pentru 
pace și popor !“).

Dați-mi voie ca, exprimînd gîndu- 
rile și sentimentele tuturor cetățeni
lor județului Vaslui, să vă adresez 
urarea izvorîtă din suflet „Să ne 
trăiți întru mulți ani !“ pentru a 
conduce pe mai departe partidul 
comunist și destinele poporului ro
mân spre cele mai înalte culmi ale 
progresului și civilizației socialiste 
și comuniste.

Adunarea populară a luat sfîrșit 
într-o atmosferă de puternic entu
ziasm. Miile de cetățeni au aclamat 
îndelung pe secretarul general al 
partidului, scandind „Ceaușescu- 
P.C.R. „Ceaușescu-P.C.R. !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
luat apoi un călduros rămas bun de 
la cetățenii orașului Vaslui, indrep- 
tîndu-se spre județul Iași.

vită de inundații, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu are o primă întilnire cu 
locuitorii de pe meleagurile ieșene.

Pe platoul din marginea localității, 
secretarul general al partidului este 
intimpinat cu bucurie de țărani co
operatori din localitate, precum și 
din comunele învecinate Răducăneni. 
Cosmești și Gorbani, care, deși nu au 
fost afectați de recentele calami
tăți. sînt alături de vecinii lor la 
construcția unui dig in lungime de 
15 kilometri, ce înconjoară comu
na Grozești și suprafețele arabile 
ale unităților agricole de aici.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se în
dreaptă apoi către digul înalt de 
peste 2 metri, unde lucrează sute de 
cetățeni.

Primul secretar al Comitetului ju
dețean Iași al P.C.R., tovarășul Ion 
Iliescu, informează că prin revărsa
rea apelor Jijlei, care au depășit cu 
mult digurile existente, recoltele de 
pe întreaga suprafață a cooperati
vei agricole din Grozești au fost 
compromise. Pentru ca în viitor să 
se poaită evita inundațiile, comitetul 
județean de partid a hotărît ca aici 
să se creeze, prin construcția unui 
dig, o incintă care să apere o supra
față de 2 000 hectare, urmînd ca, la 
terminarea lucrărilor de îndiguire, 
toată lunca din această zonă să fie 
ferită de inundații.

Secretarul general al partidului a 
analizat apoi proiectele de regulari
zare a rîurilor Jijia și Bahlui, de la 
Sculeni și pînă la Trifești, recoman- 
dînd să se aplice cele mai eficiente 
soluții în vederea creării unor mari 
acumulări de apă, astfel îneît aceas
ta să poată fi dirijată în mod con
trolat în perioadele cu mari preci
pitații.

în discuție s-a subliniat faptul că 
terenurile din lunca Jijiei au un po
tențial productiv comparabil ou cel 
din Bărăgan și că, după efectuarea 
lucrărilor de îndiguire, ele vor putea 
fi valorificate la potențialul lor ma
xim. Gazdele arată că organizațiile 
de partid, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Iași sînt hotăriți

Pentru prevenirea inundațiilor - 
soluții definitive, in contextul 

regularizării marilor bazine 
hidrografice

Primul popas se face la institutul 
județean de cercetări și proiectări, 
unde sînt examinate, in fața unor 
machete, hărți și alte documente de 
lucru, proiectele lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare menite să ferească 
pe viitor .localitățile din județ de 
inundații, schițele de sistematizare a 
municipiului, amplasările propuse de 
specialiști pentru obiectivele econo
mice și dotările social-culturale care 
vor întregi, în perioada următorului 
cincinal, profilul in continuă înnoire 
și modernizare al Iașilor.

în discuția care se poartă este pre
zentat stadiul realizării unor lucrări 
hidrotehnice și de îmbunătățiri fun
ciare menite să apere localitățile ie
șene de inundații, să protejeze tere
nurile agricole de revărsările apelor. 
Gazdele subliniază că amenajările 
existente, ca de pildă barajul de la 
Podul Iloaiei, și-au dovedit din plin 
utilitatea, ele atenuind sensibil vii
tura produsă recent pe Bahlui din 
cauza ploilor neobișnuit de abun
dente. Rolul important pe care l-a 
jucat această amenajare subliniază o 
dată în plus că sint necesare mai 
multe asemenea bazine, capabile să 
acumuleze ape în situații neobișnui
te, să asigure debite constante in 
aval.

în această idee, specialiștii au e- 
laborat o serie de proiecte care pre
văd crearea mai multor baraje pe 
Bahlui și Jijia, care, împreună cu 
lucrările de îmbunătățiri funciare 
preconizate, ar rezolva problema 
apărării terenurilor agricole împo
triva inundațiilor, asigurînd condițiile 
obținerii unor recolte mari și con
stante, precum și aceea a aprovizio
nării localităților cu apă industrială 
și potabilă. în felul acesta s-ar stă
vili și procesul de degradare a su
prafețelor agricole situate pe coaste
le dealurilor.

Secretarul general al partidului 
apreciază preocuparea organelor lo
cale pentru rezolvarea acestor pro
bleme de o deosebită importanță 
pentru viitorul agriculturii ieșene și 
al dezvoltării localităților din județ, 
dar subliniază că aceste proiecte tre
buie încadrate in planurile mai ge
nerale de sistematizare a lucrărilor 
de regularizare pe principalele ba
zine hidrografice din această parte 
a țării și că problema aflată în dis
cuție iși va putea găsi o soluționare 
definitivă numai în acest context 
mai larg. Ele vor trebui, așadar, re
văzute, în spiritul acestei concepții 
unitare, mai cuprinzătoare, care are 
în vedere și asigurarea întregului 
necesar de apă în perspectiva dez
voltării multilaterale pe care o va 
cunoaște județul.

în cadrul discutării schiței de sis
tematizare a orașului, a principale
lor sale obiective industriale, se sub
liniază că s-a avut în vedere gru
parea capacităților industriale pe 
platforme compacte, menținerea ora
șului in limitele actualului său teri
toriu prin îndesirea construcțiilor și 
„dezvoltarea pe verticală". Un bun 
exemplu în acest sens îl oferă chiar 
actuala zonă industrială a Țuțorei, 
unde și-au găsit locul majoritatea 
întreprinderilor industriale ieșene.

Este reluată aici, in același con
text, stabilirea amplasamentului 
pentru viitoarea întreprindere de 
utilaj greu, unul din principalele o- 
biective de investiții, care se va fi
naliza în municipiu în cursul viito
rului cincinal. Primul secretar al 
comitetului județean de partid arată 
că, pe linia recomandărilor făcute 
cu diferite prilejuri de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, proiectul inițial 
a fost revăzut, astfel că perimetrul 
general al întreprinderii va fi cu 90 
ha mai mic decît cel prevăzut, fo- 
losindu-se. intr-o concepție moder
nă, forma dispusă In terase a tere
nului din această zonă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
preciază soluția ingenioasă la care 
au recurs aici specialiștii, în vede
rea asigurării unei maxime funcțio
nalități a compartimentelor viitoarei 
unități și unui grad ridicat de ocu
pare a terenului, precizind în același 
timp că proiectele trebuie finalizate 
întocmai, că este necesar ca și dru
murile de acces și celelalte utilități 
să se încadreze in suprafața de te
ren propusă, evitindu-se demolarea 
unor case incă rezistente aflate în 
această zonă.

în continuarea vizitei sale de lu
cru in municipiul Iași, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu analizează, la două 
din modernele unități industriale ale 
orașului, modul in care se îndepli
nesc sarcinile actualului cincinal și 
programele de modernizare in conti
nuare a producției pe linia sporirii 
eficientei acesteia, a contribuției co
lectivelor de aici la satisfacerea ne
cesarului economiei noastre la o se
rie de produse importante.

Prima dintre ele o reprezintă în
treprinderea metalurgică, pe care se

să participe cu toate forțele la lu
crările de amenajare, astfel ca și 
această zonă fertilă a țării să nu mai 
fie amenințată de ape și să dea pro
ducții pe măsura potențialului de 
care dispune.

De la Grozești, elicopterul survo
lează cimpurile unităților agricole 
din localitățile Osoi, Prisacani, To- 
mești, Țuțora, oprindu-se la Iași, al 
doilea moment al vizitei în acest 
județ.

Locuitorii lașului au făcut secreta
rului general al partidului o primire 
deosebit de caldă. Mii și mii de lo
cuitori au ținut să fie prezenți pe 
stadionul unde a aterizat elicopterul, 
pentru a saluta, într-o atmosferă de 
puternic entuziasm, sosirea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Mulțimea 
aflată pe stadionul împodobit cu 
drapelele Republicii Socialiste Româ
nia și Partidului Comunist Român, 
străjuite de inscripții de călduros 
bun venit, scandează minute în șir 
„Ceaușescu-P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul !“. O gardă alcătuită din mi
litari ai forțelor noastre armate, lup
tători din gărzile patriotice și detașa
mentele de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei prezintă ono
rul. Se intonează Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România. Un 
grup de pionieri oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu buchete de flori.

Aceeași ambianță de puternică în
suflețire se regăsește și de-a lungul 
întregului traseu străbătut.

cretarul general al partidului a vizi
tat-o și cu trei ani in urmă.

Gazdele informează că noile capa
cități prevăzute a se construi în anii 
actualului cincinal au fost integrate 
circuitului productiv la parametrii 
preconizați, înfăptuindu-se. astfel, 
cu deplin succes, una din recoman
dările făcute harnicului colectiv ie
șean de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Noile obiective au asigurat sporirea 
de trei ori a producției de laminate 
față de nivelul înregistrat in anul 
1970, reducerea consumurilor speci
fice de metal și creșterea ■considera
bilă a livrărilor la export.

în scopul realizării unor instalații 
de laminare a fost extins atelierul 
de autoutilare, o bună parte din a- 
gregatele ce constituie azi zestrea 
tehnică a noilor laminoare fiind 
concepută și executată chiar aici 
de specialiștii întreprinderii. Pină 
acum s-au realizat, pe baza unor 
cercetări proprii, două linii de 
țevi sudate, precum și citeva sute 
de tone de alte utilaje și piese de 
schimb. Totodată, s-a trecut la lăr
girea producției de țevi hidrofile de 
calitate superioară, executindu-se 
mai multe instalații care asigură 
protecția anticorosivă a produselor. 
A fost extinsă și producția de țevi 
și profile cu caracteristici mecanice 
superioare diti oțeluri slab aliate, 
obținindu-se numai pe această cale 
un spor de producție in valoare de 
18 milioane lei și o reducere cu pes
te patru milioane lei valută a im
porturilor.

Pe parcursul vizitării noilor capa
cități, sint prezentate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu instalațiile aflate 
in plină funcționare, realizate prin 
autoutilare, sortimentele superioare 
de produse care se execută cu aju
torul lor, precum și o serie de date 
care ilustrează viguroasa dinamică a 
producției și a celorlalți indicatori 
de bază ai activității ce se desfășoa
ră în această unitate.

în cursul dialogului pe care îl 
poartă cu Neculai Agachi, ministrul 
industriei metalurgiei, cu cadrele de 
conducere din uzină, secretarul ge
neral al partidului apreciază realiză
rile obținute de muncitorii, tehnicie
nii și inginerii de aici în scurtul răs
timp care a trecut de la precedenta 
sa vizită, recomandînd, in același 
timp, să dovedească mai multă per
severentă in realizarea unor agregate 
pentru echiparea laminoarelor care 
se vor construi în tară, pentru asi
milarea unor instalații de mai mare 
complexitate.

La întreprinderea „Tehnoton", ca 
și la cea metalurgică, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este intimpinat cu 
deosebită căldură de muncitori și de 
numeroșii studenti care, in perioada 
practicii, s-au încadrat în procesul 
de producție. Crearea acestei noi u-

Dialog fructuos la Întreprinderea metalurgici lași

La noua întreprindere de elemente pneumatice șl aparate de mâsurâ din 
Birlad se discutâ despre îmbunătățirea și diversificarea producției

Vaslui: se analizeazâ

nităti industriale, pusă în funcțiune 
cu numai o jumătate de an in urmă, 
marchează momentul implantării in 
acest străvechi centru a unei moder
ne și dinamice industrii românești : 
electronica. în perioada care a tre
cut, colectivul întreprinderii a asimi
lat numeroase tipuri de radiorecep
toare și a trecut la pregătirea intro
ducerii în producție de serie a unui 
șir de alte produse electronice, 
de o ridicată complexitate, reali
zate pe bază de circuite integrate. 
Deși foarte tînără, unitatea și-a făcut 
cunoscută marca și peste hotare.

amplasarea noilor obiective

Felicitînd colectivul pentru succe
sele sale, secretarul general recoman
dă, totodată, specialiștilor de aici să 
asigure in mai mare măsură necesarul 
de utilaje pe calea valorificării re
surselor proprii, a capacității da 
creație a inginerilor și tehnicienilor.

— Ceea ce aji făcut reprezintă un 
început bun — apreciază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Vă felicit și sper 
să ajungeți un colectiv model. Gaz
dele îl asigură pe secretarul general 
al partidului că vor face totul pen
tru a răspunde acestei cerințe,

(Agerpres)
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Comitetului Central al Partidului Comunist Român
Aflînd despre inundațiile care au lovit tara dumneavoastră, ca rezultat al 

ploilor torențiale. Comitetul Central al Partidului Comunist din Japonia vă 
exprimă dumneavoastră și poporului român sentimentele sale de simpatie.

Vă urăm din toată inima înlăturarea rapidă a consecințelor suferite și 
rpare succes în continuare în opera de construire a socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN JAPONIA

Vizita prințului moștenitor al Regatului
Hașemit al Iordaniei, Alteta la regală

Hassan Hm Talal
Excelenței Sale

Domnului NICOEAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul congolez, guvernul său si eu personal am aflat cu profundă 
emoție despre, calamitatea care a lovit poporul român prieten și care s-a 
soldat cu pierderea de vieți omenești.

în aceste clipe de întristare șintem alături de poporul român. împărtășim 
din plin durerea lui și, totodată, reinnoim expresia simpatiei noastre.

V-aș fi recunoscător dacă ați binevoi să transmiteți familiilor încercate 
expresia condoleantelor noastre.

Cu cele mai înalte consideratiuni.

Comandant MARIEN N'GOUABI
Președintele

Republicii Populare Congo

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelentă, am aflat cu adincă tristete despre inundațiile devastatoare din 

tara dumneavoastră, care au adus vaste pagube.
Guvernul și poporul Republicii Populare Bangladesh mt se alătură în a 

adresa Excelentei Voastre și poporului României sincera noastră simpatie.
Vă rog să acceptați. Excelentă, asigurările consideratiunii mele celei mai 

înalte.

Șeic MUJIBUR RAHMAN
Președintele

Republicii Populare Bangladesh

Alteța Sa regală Hassan Ibn Ta
lal. prințul moștenitor al Regatului 
Hașemit al Iordaniei, a avut vineri 
dimineața o întrevedere cu Paul Ni- 
culescu. viceprim-ministru și minis
trul educației și învățămîntului.

în timpul discuțiilor au fost abor
date aspecte ale dezvoltării învăță- 
mintului din cele două țări.

în continuare, prințul moștenitor 
al Regatului Hașemit al Iordaniei, 
însoțit de Nicolae Doicaru, consilier 
al președintelui Republicii Socialiste 
România, și de alte persoane oficia
le române și iordaniene, a vizitat 
județul Prahova. Aici, oaspeții au 
fost întimpinați de Ion Catrinescu, 
președintele Consiliului popular ju
dețean Prahova, și de alți reprezen
tanți ai organelor de stat locale.

Programul vizitei a cuprins Com
binatul petrochimic de la Brazi, în
treprinderea de utilaj petrolier „1 
Mai“-Ploiești și cooperativa agrico
lă de producție din comuna Bucov. 
Pe parcursul vizitei, discuțiile pur
tate cu conducătorii unităților vizi

tate, în fața unor machete și gra
fice. la locurile de muncă, au oferit 
oaspetelui și persoanelor care îl în
soțesc prilejul de a remarca po
tențialul acestor importante sectoare 
productive ale economiei noastre na
ționale. posibilitățile pe care le are 
România de a asigura și asistență 
tehnică țărilor importatoare de in
stalații.

Oaspetele iordanian s-a Interesat 
îndeaproape de modul de organizare 
și exploatare a instalațiilor petrochi
mice și de foraj, a făcut aprecieri 
elogioase la adresa colectivelor de 
muncă, adresindu-le felicitări pentru 
realizările obținute.

în cursul după-amiezii, prințul 
moștenitor al Regatului Hașemit al 
Iordaniei și persoanele care îl înso
țesc au sosit în județul Constanța.

Președintele consiliului popular ju
dețean, Vasile Vilcu, a oferit un di
neu în onoarea Înaltului oaspete ior
danian.

(Agerpres)30 de ani de la apariția ziarului „Apărarea patriei44
ADUNAREA FESTIVĂ

Excelenței Sale NICOEAE CEAUȘESCU
Președintele Republicti Socialiste România

Am aflat eu profundă mthnire despre recentele inundații dezastruoase 
care au provocat mari pagube și suferințe poporului și tării dumneavoastră.

In numele guvernului, poporului indonezian și al meu personal doresc 
să transmit Excelentei Voastre și, prin dumneavoastră, guvernului, poporului 
român, precum și familiilor care au avut de suferit profunda noastră simpa
tie și sincere condoleanțe.

General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Mănescu,
în numele Consiliului de Miniștri și al poporului din Republica Demo

crată Germană, vă transmit dumneavoastră si tuturor cetățenilor Republicii 
Socialiste România, afectați de inundații, sincera noastră compasiune.

Sînt ferm convins că oamenii muncii din România vor depune toate efor
turile pentru a Înlătura în scurt timp pagubele pricinuite de inundații eco
nomiei naționale.

La Casa centrală a armatei a avut 
loc, vineri, adunarea festivă consa
crată împlinirii a 30 de ani de la a- 
pariția ziarului „Apărarea patriei", 
organ central al Ministerului Apără
rii Naționale.

în cadrul adunării s-a citit Ordinul 
de zi al ministrului apărării națio
nale al Republicii Socialiste România 
dat cu prilejul acestei aniversări. Re
dactorul șef. colonelul Radu Olaru, a 
înfățișat activitatea ziarului In cele 
trei decenii de existentă. Au fost 
rostite apoi cuvinte de salut din 
partea ziarelor ..Scînteia", „Scîntela 
tineretului", „în slujba patriei", pre
cum și a Uniunii ziariștilor. Genera- 
lul-maior Gheorghe Gomoiu. adjunct 
al ministrului apărării naționale și 
secretar al Consiliului politic supe
rior al armatei, a scos în evidență 
sarcinile ce revin ziarului „Apărarea 
patriei", presei militare în lumina ho- 
tăririlor Congresului al XI-lea al 
partidului.

într-o atmosferă însufletitoare. a- 
dunarea a adoptat o telegramă adre

sată Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune, 
între altele : „Participant» la aduna
rea festivă își îndreaptă, și în aceste 
momente, simțămintele, dragostea lor 
fierbinte și recunoștința nemărginită 
către Partidul Comunist Român, că
tre dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al partidului, președintele republi
cii, comandantul suprem al forțelor 
noastre armate. îndrumările de o 
inestimabilă valoare pe care le-ați 
dat permanent presei, întregului 
front Ideologic ne sînt călăuze lu
minoase și neprețuite în activitatea 
de sporire a rolului ziarului in an
samblul muncii politico-educative din 
armată, în cultivarea în conștiința 
ostașilor tării a patriotismului și in
ternaționalismului socialist, a prin
cipiilor și normelor eticii și echității 
socialiste, a răspunderii neabătute 
pentru Înalta misiune încredințată ar
matei de patrie, popor și partid".

HORST SINDERMANN
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

PARTIDUL COMUNIST 
ROMAN 

înfăptuiește marele ideal, socialismul 
și comunismul, printr-o politică realistă

(Urmare din pag. I);
rii, determi-nînd ample consecin
țe pozitive pe plan . economico- 
social. ca și pe . planul. în
făptuirii politicii naționale, mar- 
xist-leniniste, a partidului, al rea
lizării în fapt a deplinei egalități 
in drepturi a tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de naționalitate. Re
cunoștința față de această politică 
și-a găsit o vie expresie și în ho- 
tărirea cu care toți cei ce muncesc 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — s-au ridicat în 
aceste zile împotriva calamității, a- 
părind in strinsă unitate, de urgia 
apelor, avuția comună, roadele 
muncii lor comune.

Deceniul 1966—1975 a concretizat 
adevărul că tot ceea ce se făurește 
și se proiectează in țara noastră 
urmărește ridicarea bunăstării în
tregului popor. în fiecare familie 
s-au resimțit favorabil efectele po
liticii consecvente de creștere a ve
niturilor și retribuției reale, spo
rirea substanțială a resurselor des
tinate cheltuielilor social-culturale. 
Convingerea adine înrădăcinată 
că numai prin dezvoltarea con
tinuă a economiei se poate asi
gura îmbunătățirea condițiilor de 
trai, că munca este singura sursă 
de bunăstare in societatea noastră 
socialistă sporește hotărirea între
gului popor de a pune in valoare 
toate resursele țării, a asigura creș
terea productivității muncii, redu
cerea prețului de cost. îmbunătăți
rea calității produselor, creînd ast
fel condițiile ca toți cetățenii să se 
bucure în măsură crescîndă de bi
nefacerile civilizației socialiste.

Deceniul pe care l-am străbătut 
se distinge prin intensitatea și con
secvența preocupărilor pentru îm
bunătățirea întregii activități ideo- 
lo-rice-educative, în vederea for
mării omului nou. dezvoltării con
științei socialiste, înrădăcinării mo
ralei noi in întreaga societate. Pe 
baza orientărilor de principiu sta- , 
bilite de Congresul al IX-lea. am
plu dezvoltate și îmbogățite de pre
vederile programului ideologic a- 
doptat de Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971. de hotărî- 
rile Congreselor al X-lea și al 
XI-lea. s-a realizat efectiv' o pro
fundă cotitură in acest domeniu, 
pentru prima oară formarea omu
lui nou fiind pusă ca una din 
problemcle-eheie, ca o compo
nentă esențială a operei de fău
rire a noii orînduiri. O însem
nătate excepțională are în acest 
sens adoptarea de către Congresul 
al XI-lea a Codului etic, ca parte 
componentă a Programului P.C.R.. 
imperativul subliniat pregnant de 
partid ca toate formele și mij
loacele activității politico-educative 
să fie cit mai eficient folosite pen
tru ca prevederile acestui cod, spi
ritul revoluționar, militant. înaltul 
sentiment de responsabilitate socia
lă să fie asimilate organic de în
tregul popor, să se manifeste zi de 
zi prin comportare înaintată în 
muncă. în familie și societate.

Retrospectiva deceniului ce a ur
mat Congresului al IX-lea prile
juiește confirmarea grăitoare a jus
teței politicii externe a P.C.R., a 
pozițiilor, orientărilor și aprecieri
lor sale asupra sensului și factori
lor de durată ai evoluției vieții in
ternaționale. Este o realitate indis
cutabilă că niciodată țara noastră

nu a desfășurat o activitate inter
națională atît de bogată, nu a avut 
o prezentă atit de vie pe arena 
mondială ca in această perioadă — 
multiplele ei inițiative diplomatice, 
propuneri și acțiuni internaționale 
înscriindu-se ca o contribuție sub
stanțială la promovarea tendințelor 
pozitive, la stimularea cursului spre 
destindere, la edificarea răbdătoa
re. perseverentă, a unor relații in
terstatale de tip superior, bazate 
pe principiile deplinei egalități, pe 
dreptul inalienabil al fiecărei na
țiuni de a-și decide singură soar
ta. Și in elaborarea și înfăptuirea 
politicii noastre externe, ca factor 
determinant s-a impus gîndirea 
Si activitatea prodigioasă a secre
tarului general al P.C.R., președin
tele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Pagini memorabile in 
cronica acestor ani, numărul imens 
de contacte cu conducătorii de 
partid și de stat din celelalte state 
socialiste, istoricele itinerare in țări 
din aproape toate continentele lu
mii, deschiderea amplă și stabilirea 
unor legături stabile cu țările în 
curs de dezvoltare, intensificarea 
colaborării cu celelalte state, inclu
siv statele capitaliste avansate eco
nomic, in spiritul coexistenței paș
nice, declarațiile solemne și acor
durile încheiate au așezat temelii 
trainice relațiilor de cooperare 
prietenească reciproc avantajoasă, 
reprezentind totodată un aport sub
stanțial la afirmarea principiilor 
raporturilor democratice între state, 
la soluționarea constructivă a pro
blemelor vieții internaționale, la 
creșterea fără precedent a presti
giului României socialiste în lume.

Aniversăm împlinirea a 10 ani 
de la Congresul al IX-lea în con
dițiile in care poporul nostru. înar
mat cu Programul partidului de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înain
tare spre comunism, se află anga
jat într-o vastă activitate construc
tivă. In pofida grelei încercări din 
ultimul timp, veștile care vin din 
întreaga țară despre munca eroică 
ce se desfășoară pretutindeni in 
întreprinderi și pe ogoare și întra
jutorarea strinsă a celor ce mun
cesc. despre angajamentele su
plimentare in producție pun in evi
dență că un unic gind. o unică 
voință galvanizează conștiințele ; 
a nu cruța nici un efort, a mobi
liza toate energiile pentru a reface 
in cel mai scurt timp ceea ce a 
fost distrus, a recupera toate pa
gubele. a realiza marele obiectiv 
național — cincinalul înainte de 
termen — și a trece astfel cu succes 
la îndeplinirea viitorului cincinal.

Sub conducerea partidului, prin 
munca lor plină de abnegație, clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea. întregul popor vor transpune 
in viață și de aci înainte politica 
partidului, vor asigura înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor trasate de 
Congresul al XI-lea, asigurind ast
fel înaintarea neîntreruptă a Româ
niei pe calea progresului și a bu
năstării întregului popor — calea 
socialismului și comunismului. Uni
tatea și coeziunea întregii națiuni 
în jurul partidului se afirmă, o dată 
mal mult, în aceste zile ca un uriaș 
izvor de forță al societății noastre, 
iar perspectivele luminoase contu
rate de Programul partidului inspi
ră optimism șl încredere în viitor.

Pe Dunăre, muncă 
și veghe continuă

Turnu-Măgurele. In ultimele 24 de 
ore cotele apelor Dunării au crescut 
cu încă 12 cm. La ora cind trans
mit, apele au atins deja 573 cm. Cel 
mai mare nivel de pînă acum.

După cum apreciază specialiștii co
mandamentului județean, culminația 
viiturii înregistrată astăzi dimineață 
la Calafat va ajunge aici in cursul 
zilei de miine sau in timpul nopții 
de simbătă spre duminică.

Față de această situațțe,. preven
tiv. pe lingă măsurile de apărare 
deja luate s-a.dispus și jișgquțpj’.ga jje 
rigole pentru evacuarea apej .freatice 
care, datorțiă presiunii, apejor .Du
nării. s-’ar putea ridica'1 deasupra 'ni
velului șolujpi. amenințînd- culturile.

Măsurile''’Suplimentare de apărare 
nu au afectat in nici un fel inten
sa activitate de recoltare ce se des
fășoară pe ogoarele din împrejurimi. 
(Titus Andrei).

Giurgiu. De cîteva zile, cotele a- 
pelor Dunării cresc constant. Dar pe 
toată lungimea digului echipele de 
intervenție sînt la posturi. Detașa
mentele constituite pentru fiecare o- 
biectiv economic acționează în aces
te ore pentru transportarea și de
pozitarea unor cantități suplimenta
re de pămint in punctele cele mai 
expuse atacului viiturii, a cărei in
tensitate se apreciază că va crește 
atit in cursul zilei de sîmbătă, cit 
și duminică. în zona șantierului na
val sînt pregătite pentru orice even
tualitate mari cantități de saci cu 
nisip și fascine de nuiele. în sec
torul întreprinderii de prefabricate
— unul dintre punctele de cea mai 
joasă altitudine — parapetul de pă
mint este suplimentat și consolidat 
prin acoperirea lui cu folii de po
lietilenă. (Mihai Iordănescu).

Călărași. Pe întregul front de a- 
părare a municipiului — aproape 25 
kilometri — între punctul Chiciu pe 
Dunăre și punctul Tonea pe Borcea
— s-au executat ample lucrări de 
stăvilire a apelor : peste 3 kilometri 
diguri noi, 2 kilometri de diguri su- 
prainălțate pînă la cota plus 8 față de 
etiaj. Concomitent, au continuat lucră
rile de consolidare și supraveghere 
a incintelor îndiguite. în incinta 
Boianu Sticlaru (I.A.S. Mircea Vodă) 
s-a realizat supraînălțarea digului de 
la Chiciu pe o lungime de 1,8 km 
și sînt pregătite rezerve de circa 
10 000 saci cu pămint, în cinci de
pozite intermediare. în zona îndi- 
guită Călărași — Răul s-au executat 
suprainălțări și plombări pe o dis
tanță de 6.5 kilometri de dig. ban
chete de pămint la baza digurilor 
pe o distanță de 4,5 kilometri. (Emil 
Vasilescu).

Insula Mare a Brăilei. Ieri di
mineața stațiile de radio anunțau 
din toate cele 6 sectoare : „Cotele

apelor Dunării staționează". Aparent, 
o veste bună, calm. In realitate insă, 
de-a lungul digului, eforturile oame
nilor și ale forțelor tehnice con
centrate aici s-au intensificat și 
mai mult. Staționarea apelor de 
circa 10 zile la același nivel înalt 
amenință serios — pe anumite por
țiuni — rezistența digului. In aceste 
condiții s-au impus măsuri supli
mentare. Pentru creșterea siguran
ței de apărare era nevoie de o can
titate imensă de fascine. Apelului 
adresat sătenilor din localitățile 
aflate pe cele două brațe ale Dună
rii i s-a răspuns prompt : aproape 
100 țărani, cu bărcile proprii, re
coltează zi și noapte materialele ne
cesare confecționării fascinelor, astfel 
că numai ieri digul a fost întărit pe 
o distanță de încă 7 km, fiind in 
prezent consolidat (in punctele criti
ce) pe o lungime de peste 55 km. 
(C. Priescu).

Galați. Cota maximă a primei vii
turi s-a înregistrat duminică. Fără 
nici o urmare, deoarece încă de la 
10 iulie lucrările de construcție la 
dig — în lungime totală de peste 
9 km, din care 3 km din beton armat 
— erau terminate. Cea de a doua 
culminație a apelor fluviului este 
așteptată săptămina viitoare. De 
aceea continuă supravegherea per
manentă a tuturor sectoarelor digu
lui pentru a putea fi prevenite, sem
nalate și imediat remediate even
tualele infiltrații. O atenție deosebită 
se acordă și Prutului, ale cărui ape 
au depășit cu cîțiva centimetri nivelul 
de atenție. Măsurile ferme de con
solidare și supraînălțare a digurilor 
feresc la ora actuală de orice pericol 
suprafețele din incintele îndiguite. 
(Dan Plăeșu).

Prognoza hidrologică 
pe Dunăre

Astăzi, debitele Dunării vor fi : In 
ușoară scădere la intrarea in tară și 
pe sectoarele Drobeta Tr. Severin — 
Cetate și Hîrșova — Tulcea ; în creș
tere pe sectorul Calafat — Cerna
vodă.

Peste cotele de inundație se vor 
menține la : Gruia (35 cm), Cetate 
(36 cm). Calafat (93 cm), Bistreț (88 
cm), Bechet (75 cm). Corabia (100 
cm), Tr. Măgurele (30 cm). Zimnicea 
(62 cm). Hîrșova (66 cm), Tulcea 
(1 cm).

Peste cotele de atenție se vor si
tua la : Baziaș (75 cm), Drobeta .Tr. 
Severin (62 cm), Giurgiu (67 cm), 
Oltenița (76 cm). Călărași (15 cm), 
Cernavodă (69 cm). Brăila (13 cm), 
Isaccea (82 cm).

Debitul Dunării la intrarea in țară 
va fi de 12 100 mc/sec.

cinema
• Lanțuri : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 5172) — 17,15;
(5173) — 20,15.
o Șapte mirese pentru șapte 
frați : CASA FILMULUI — 10: 12; 
14: 16: 18: 20.
© Infrîngerea Iui L. Wilkison : 
BUCUREȘTI — 8,45; 10,45: 12.45;
14.45; 16,45: 18,45: 20,45. la grădină
— 20,15.
© Strălucirea soarelui : SCALA — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21. CAPI
TOL — 9,15: 11,30; 13,45; 16: 18.15; 
20,45, la grădină — 20,15, FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13,45; 16: 18; 20, DI
NAMO — 20,15, STADIONUL
STEAUA — 20,30.
© Ziua cea mai lungă : LUCEA
FĂRUL — 9; 12,30: 16: 19,30.
© Piedone — comisarul fără 
armă : FESTIVAL — 9; 11,15;
13,30: 16: 18,30: 20,45, FEROVIAR
— 9; 11,15: 13,30; 16: 18.15: 20,30,
MODERN — 9; 11,15: 13.30: 16: 18: 
20, la grădină — 20,30.
© Legea preriei : MELODIA — 9; 

‘11,15; 13.30: 16: 18,15; 20.30. GLORIA
— 9; 11; 13: 15: 17; 19. TOMIS —

9; 11,15; 13.30: 15.45; 18: 20.15. la 
grădină — 20,30, GRADINA TITAN
— 20,30.
© Veronica se întoarce : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30: 16: 18,15;
20.30.
© Zilele trădării : VIITORUL — 
15; 19.
• La răscruce de vînturi : VIC
TORIA — 9,15: 11,30; 13,45; 16;
18,15: 20.30.
© Hyperion : DOINA — 11,15;
13.30: 15.45: 18; 20.15.
© Marele circ : BUZEȘTI — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15, FLACĂRA — 
15,30: 18: 20,15.
© Noapte după noapte — 14.30;
16.30, Burgtheatre — 18,45, Mazurka
— 20,45 : CINEMATECA (sala
Union).
© Jocul de cărți : GRIVITA — 9; 
11,15: 13.30: 16: 18.15; 20.30.
• Kit in Alaska : BUCEGI — 16;
18.15.
• Hoinarii : LUMINA — 9; 11,15; 
13,30: 16: 18,15; 20.30.
® Lumină la capătul tunelului : 
UNIREA — 16: 18, la grădină —
20.15.
© Zbor peste livezi : DRUMUL 
SĂRII — 15.30: 18: 20,15.
© Teroare pe „Britannic" : GIU- 
LEȘTI - 15.30: 18: 20,15, ARTA — 
15,30: 17,45: 20. la grădină — 20.1.5 
© Ilustrate cu flori de cîmp :

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte.
Amabilul și atentul mesaj de felicitări pe care ni l-ați adresat cu ocazia 

celei de-a 199-a aniversări a independenței noastre ca. națiune simbolizează 
prietenia și respectul reciproc care caracterizează de mult timp relațiile din
tre cele două popoare ale noastre.

Cu sinceritate,
GERALD R. FORD

Președintele
Statelor Unite ale America

Județul Prahova a terminat 
recoltarea griului

Telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu

Cu satisfacția împlinirii unei înalte 
îndatoriri patriotice, vă raportăm — 
se arată în telegramă — că lucrăto
rii ogoarelor prahovene, în frunte cu 
comuniștii, avind sprijinul frățesc al 
oamenilor muncii de la orașe, al mi
litarilor. al locuitorilor comunelor de 
la munte, al elevilor și studenților, 
au reușit în cursul zilei de 18 iulie 
a.c. să termine recoltarea întregii 
suprafețe de grlu. Subliniind in con
tinuare că acest succes este indiso
lubil legat de prezența secretarului 
general al partidului in mijlocul oa
menilor muncii în acele zile de grea 
încercare, de indicațiile și îndrumă
rile deosebit de prețioase date, în 
telegramă se spune : Vă raportăm 
că, concomitent cu recoltarea griului, 
am acționat energic, așa cum ne-ați 
cerut, in toate domeniile, îndeosebi 
pentru depozitarea cerealelor in cele 
mai bune condiții, diminuarea și re
cuperarea pierderilor în legumicul- 
tură, pentru impulsionarea activității 
industriale, de transporturi și din 
alte domenii ale economiei județu
lui. In prezent, toate forțele sint mo
bilizate pentru terminarea tnsămîn- 
țării culturilor succesive, suprafață 
care va fi cu 760 hectare mai mare 
decit cea planificată, pentru recolta
rea furajelor, a legumelor și fructe
lor. Întreținerea culturilor, intensifi
carea activității în zootehnie și în 
celelalte sectoare ale economiei,

învățămintele acestei perioade — 
se spune mai departe In telegramă — 
vor constitui jaloane permanente

pentru întărirea ordinii și disciplinei 
economice, a spiritului de răspundere 
în absolut toate domeniile vieții și 
activității de zi cu zi.

Vă încredințăm și cu acest prilej, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că organizația județeană de partid, 
toți locuitorii plaiurilor prahovene 
vor depune întreaga energie și capa
citate pentru Îndeplinirea întocmai 
a planului și a angajamentelor asu
mate pentru anul 1975, pentru înfăp
tuirea cincinalului înainte de termen 
și pregătirea tuturor condițiilor ne
cesare realizării planului pe anul 
1976, pentru traducerea în viată a 
istoricelor hotărîri ale celui de-al 
XI-lea Congres al partidului.

BIROUL COMITETULUI 
JUDEȚEAN PRAHOVA 

AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN

în județul Buzău 
s-a încheiat însămînțarea 

culturilor succesive
Vineri, 18 Iulie a.c., în județul Bu

zău s-a terminat însămînțarea cul
turilor succesive, depășindu-se supra
fața planificată de 37 000 ha. Pe o- 
goarele județului Buzău se vor insă- 
mința. In zilele care urmează. încă 
peste 1 000 de ha porumb pentru 
siloz.

Cronica
RECEPȚIE LA AMBASADA 

REPUBLICII COLUMBIA
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Columbia, cea de-a 165-a a- 
niversare a proclamării independen
tei. ambasadorul acestei țări la Bucu
rești. Fernando Urdaneta. a oferit, 
vineri seara, o recepție.

Au participat Mihai Marinescu, 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării. Bujor Almășan. minis
trul minelor, petrolului și geologiei, 
Gheorghe Gaston Marin, președintele 
Comitetului de Stat pentru Prețuri, 
Radu Păun, ministrul sănătății. Cor
nel Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, reprezentanți ai 
unor instituții centrale și organizații 
obștești.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
A sosit- la București S. A. Mold, 

noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Islamice 
Pakistan în- Republica Socialistă 
România.

★ Ii,.
Vineri după-amiază, delegația mi

litară elvețiană condusă de generalul

de corp de armată Johan Jacob Vi
scher, șeful Statului Major General 
al armatei elvețiene, și-a încheiat 
vizita oficială In tara noastră. In 
timpul șederii in România, oaspeții 
au vizitat instituții de învățămint ale 
armatei și unități militare, obiective 
economice, culturale și turistice.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
au fost prezenți generalul-colonel Ion 
Coman. prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale si șef al Marelui 
Stat Major, generali și ofițeri supe
riori.

Erau de fată Pierre-Henri Aubaret, 
ambasadorul Elveției la București, și 
membri ai ambasadei.

★
Cu ocazia Zilei naționale a Belgiei, 

care se sărbătorește la 21 iulie. In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea a organizat vi
neri o seară culturală. La manifes
tare au participat loan Botar, secre
tar general al I.R.R.C.S., reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor' Ex
terne. Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, oameni de cultură și 
artă, un numeros public. - -

Au fost de față Jacques Graeffe, 
ambasadorul Belgiei la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
• Scrimerii români continuă să se 

afirme la campionatele mondiale de 
la Budapesta, unde echipa de sabie 
a României (Irimiciuc, Marin. Pop, 
Nilcă și Frunză) a urcat pe podiumul 
de onoare, ciștigind medalia de 
bronz, la capătul unei palpitante dis
pute cu selecționata Italiei. Scorul 
final a fost 8—8, victoria fiind atri
buită sabrerilor români, care au avut 
o tușă in plus (61—60). față de par
tenerii de întrecere. Aceasta a fost 
a treia medalie cucerită de delegația 
României Ia actualele campionate ale 
lumii.

• In insula Rhodos au început ieri 
campionatele balcanice de ciclism. 
Competiția a debutat cu proba con- 
tracronometru pe echipe (100 km), 
ciștigată de selecționata României 
(T. Vasile, I. Cosma, M. Ramașcanu), 
care, deși a rămas în trei alergători 
la jumătatea cursei (C. Cîrje a aban
donat), și-a adjudecat o meritată vic
torie cronometrată fiind în 2h27T0’’. 
Pe locul dod — Grecia (2h 27’ 29”).

• Pe terenurile arenei „Real Club"
din Barcelona, in prezența a peste 
7 000 spectatori, a început ieri me
ciul de tenis dintre echipele Româ
niei și Spaniei, contind pentru semi
finalele grupei A a zonei europene. 
După prima zi scorul este egal : 1—1. 
In prima partidă de simplu. Manuel 
Orantes l-a întrecut cu 6—2, 6—2,
3—6, 6—2 pe Toma Ovici. In conti
nuare. Ilie Năstase l-a învins cu 
6—0, 8—6, 4—6. 6—1 pe Jose Higue
ras, într-o partidă ce a durat mai 
bine de 4 ore.

Astăzi se joacă partida de dublu.

• In localitatea Touquet a început 
turneul final al „Cupei Annie Sois- 
bault". In prima zi selecționata fe
minină a României a întrecut cu 
3—0 reprezentativa Suediei : Ru- 
zici — Anliot 6—2. 6—4 ; Simiones- 
cu — Bohm 6—3, 7—5 ; Simionescu, 
Mihai — Bohm, Stenberg 6—4, 1—6, 
6—3. In semifinale : România — Ce
hoslovacia și Italia — Anglia.
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DIVERS
Ostasii, 
ca ostasi!

9

insulă pierdută în imen- 
apelor revărsate ale Ol-

Pe o 
sitatea 
tulul rămăseseră izolați trei cio
bani cu 500 de oi. S-a aflat de 
ei cu totul întimplător, deoarece 
nu erau din comunele apropiate 
ale județului Olt (Brincoveni sau 
Osica de- Sus), ci tocmai din 
Amărăști,'județul Dolj. Timp de 
patru zile și patru nopți au stat, 
cu oile 'lot, înconjurați de ape, 
flămânzi și însetați. Imediat ce 
le-au dat de urmă, sătenii din 
Brincoveni, împreună cu ingine
rul C.A.P.. Ion lordache. s-au 
dus cu barca să-i salveze, dar 
barca nu putea înainta prin vii
toarea apelor. S-a cerut ajutorul 
ostașilor. Și ostașii, ca ostașii : 
intrecindu-se pe ei înșiși in 
raj și bărbăție, au salvat și 
banii, și oile.

Apă și
trandafiri

vremea
șl 32 grade. In București î Cer tempo
rar noros, favorabil aversei de ploaie 
după-amiaza. Vînt moderat. Tempera
tura ușor variabilă.

cu-

dinIlie Milancovici este unul 
miile de arădeni care s-au lup
tat cu Mureșul și in timpul 
inundațiilor din anul 1970. Era 
pe atunci șeful stației hidrolo
gice Arad. Acum este pensionar. 
Dar, cînd au venit din nou a- 
pele învolburate ale Mureșului, 
Milancovici a pornit in sprijinul 
foștilor colegi hidrologi. Zile și 
nopți la rind a stat de veghe 
pe malul Mureșului, făcînd mă
surători din jumătate in jumă
tate de oră. Cotele exacte trans
mise de el și de ceilalți aflați 
„la firul apei" au permis coman
damentului județean de 
împotriva inundațiilor să 
lească oportun, clipă de 
măsurile necesare pentru 
rea Aradului. Si Aradul 
salvat, 
casa lui. cu marea lui pasiune 
trandafirii.

luptă 
stabi- 
clipă, 

salva- 
a fost 

I. M. este din nou la

în caz 
de forță

9

majoră...
Cetățenii din zona parcului 

Cremenița, din apropierea Capi
talei, fuseseră evacuați, înainte 
ca apele să le inunde casele. 
Pentru a vedea dacă nu mai ră
măsese vreunul in zona amenin
țată. evacuații s-au grupat pe 
familii, vecini, cunoscuți, prie
teni. La un moment dat, cineva 
observă că lipsește o femeie, 
C. M., de pe strada Babadag, 
care n-a vrut să iasă din casă, 
pentru că aștepta pe un frate 
de-al ei s-o ajute. Cum nu era 
timp de așteptat, ofițerul de mi
liție Gheorghe Ionescu, de la 
circumscripția 4, a trecut înot 
un șanț adine, plin ochi cu apă, 
și s-a dus in casa cu pricina, 
unde femeia se cocoțase pe un 
dulap, de unde nu voia cu 
nici un chip să coboare pînă 
nu-i sosește fratele. Neavind o 
soluție mai bună, ofițerul a re- 
curș la un mic șiretlic : „Păi 
chiar fratele dumitale m-a tri
mis. E dincolo de șanț și te aș
teaptă". Și așa a fost salvată.

Copilul de la
Grădiștea

9

Alertați că dau năvală apele, 
sătenii din 
început să 
puhoaielor, 
rița Stoian, 
pensarul comunal un copil do
lofan. La scurt timp după ve
nirea copilului pe lume, mama a 
acuzat grave tulburări. S-a 
chemat, prin stația de ra
dio. „Salvarea", și femeia a 
fost trimisă la Brăila. După 
intervenția promptă a me
dicilor, mama și-a revenit. Pri
mele cuvinte rostite au fost : 
„Copilul ! Unde-i copilul ?“. La 
dispensarul din Grădiștea, tine
rele doctorițe Eugenia Rizescu 
și Monica Mateescu (absolvente 
de numai un an de zile) au ve
gheat, cu rindul. la căpătîiul co
pilului, două zile și două nopți, 
jar o altă mamă. Ioana Enache, 

pro-

Gradiștea Brăilei au 
se apere împotriva 

Lipsea dintre ei Ma- 
care născuse la dis-

l-a alăptat împreună cu 
priul copil.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 și 22 iulie. In țară : Vreme ușor in
stabilă, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi locale, care vor fi mal ales 
sub formă de averse însoțite de des
cărcări electrice în zonele de deal 
și de munte și în vestul țării. în rest, 
averse izolate. Vînt moderat, cu in
tensificări de scurtă durată. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
10 și 20 grade, iar maximele între 22

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 18 IULIE 1975
EXTRAGEREA I : 3 84 78 54 34 

90 44 42 16.
EXTRAGEREA A II-A : 29 18 87 

69 74 67 24 53 46.
Fond general de ciștiguri : 1 191 667 

lei din care 522 540 lei report.

Petrică
își asumă
riscul

LIRA — 15,30; 18, la grădină — 
20,15.
• Marea cursă : COTROCENI — 
15,30: 19.
© Pe aici nu se trece : FEREN
TARI — 15,30: 18: 20,15, CRÎNGAȘI 
— 16.
© Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : PACEA — 15.30; 
18; 20,15. MUNCA — 16; 18: 20.

© Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română1' : Țară bogată-n frumu
seți — 18,30.

teatre
© Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Amintirea 
scriitorilor (spectacol de sunet și 
lumină) — 20.
O Teatrul ,,C. I. Nottara" (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Nu am 
încredere în bărbați — 20.
© Teatrul Giulești (la Teatrul de 
vară ,.N. Bălcescu") : Cu oltencele 
nu-i de glumit — 20.
© Teatrul evreiesc de stat : Tevie 
lăptarul — 19.30.
© Teatrul satirlc-muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Cer cuvîntul 
la... diverse — 19.30. (grădina Boe
ma) : Un băiat de zahăr... ars •— 
19,30.

11.00 Ora copiilor.
12.00 Studio ’75.
12.15 Telecinemat^ca.
14.15 Telex.'
14.20 Preferințele dv. muzicale sînt 

și preferințele noastre.
15,00 Caleidoscop cultural-artistic.
15.20 Tenis de cîmp : Semifinala 

grupei A din zona europeană 
a ..Cupei Davis" : Spania — 
România. (Transmisiune di
rectă de la Barcelona).

17.30 Vîrstele peliculei.
18.10 Club T.
19,05 în ciclul „Cîntare omului" — 

emisiune de versuri.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Teleenciclopedia.
20,50 Film serial ; Kojak.
21.40 24 de ore.
22,00 întîlnlrea de la ora 10... Bal 

la Operetă.

In mai puțin de două ore, vii
tura Oltului înconjurase Fabrica 
de cărămidă din Făgaraș. 36 de 
familii ale lucrătorilor de aici 
fuseseră complet izolate. S-a a- 
dus in grabă o barcă de pe la
cul de agrement al orașului. În
trebarea era : cine are curajul să 
se arunce cu ea in apă ? Mun
citorul Petrică Baiu și-a asumat 
riscul. O noapte întreagă a tras 
la rame, a făcut bășici in palme, 
s-a răsturnat de cîteva ori, dar 
nu s-a lăsat piuă nu i-a salvat 
pe toți membrii coloniei. Apoi, 
tot el și-a asumat riscul să fie 
singura legătură cu cei cițiva oa
meni râmași să apere fabrica a- 
proape acoperită de ape, aprovi- 
zionindu-i cu alimente și apă. 
Acum, după ce apele s-au poto
lit, Petrică Baiu trece cu barca 
mereu la fabrica de 
Pentru ca la temelia 
să

cărămidă. 
refacerii 

pună și el o cărămidă.

Rubrică redactată da
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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10 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL P.C.R.

DECENIUL CEL MAI FERTIL AL ISTORIEI NOASTRE
VIATA POLITICA INTENSA, NOVATOARE,I

teffiiHti fc ample si substanțiale rezultate
- - - - - - - - - - - - - - - - - FORȚELOR 8E POUOUCTIE - avlnt puternic, 

continuă creștere calitativă
Calendarul politic al anilor ce au trecut de Ia Congresul al IX-lea 

a înregistrat o mare bogăție de evenimente, care au imprimat întregii 
vieți politico-soeiale un puternic dinamism, au exercitat o profundă 
influență pozitivă asupra tuturor sectoarelor de activitate.

Evocind citeva dintre principalele evenimente, se impun, in mod 
deosebit :

privind perfecționarea

Conferința Națională a 
partidului — decembrie 
1 967 care 3 stal3ilit un ansamblu 
de măsuri .... __
organizării conducerii și planificării 
economiei ............................ ...
organizării administrațiv-teritoriale, 
perfecționarea continuă a formelor 
și metodelor de organizare și con
ducere a vieții sociale.

naționale, îmbunătățirea

Congresul al X-lea al 
rtidului — august 1969, 

care a stabilit direcțiile principale 
pentru trecerea la o etapă nouă a 
dezvoltării socialiste a țării — eta
pa făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, a adoptat Di
rectivele pentru cincinalul 1966— 
1970.

Conferința Națională a 
partidului — iulie 1972, 
care a stabilit măsuri pentru per
fectionarea in continuare a condu
cerii și organizării societății, pen
tru accelerarea dezvoltării ecor.o- 
mico-sociale a țării.

Congresul al Xl-lea 
al partidului — noiembrie 
1974 care a ad°Ptat Directivele 
pentru cincinalul 1976—1980 și li
niile directoare ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale pentru perioada 
1981—1990, Programul Partidului 
Comunist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre 
comunism, precum și Codul prin
cipiilor și normelor muncii și vieții 
comuniștilor, ale eticii și echității 
socialiste.

Plenarele C.C. al P.C.R., 
desfășurate cu regularitate (au avut 
loc 43 de plenare, dintre care 3 îm
preună cu Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale și una 
împreună cu Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste), au a- 
nalizat o vastă gamă de probleme, 
adoptind hotăriri de cea mai mare 
însemnătate, privind practic toate 
sectoarele de activitate.

Alegerile pentru Marea 
Adunare Națională și con
siliile populare, județene, mu_ 

și comunale 
consiliile

nicipale. orășenești
(1969 și 1975) și pentru 
populare comunale (1967) caracteri-

Permanența dialogului partid-popor
Statornicit in ultimul deceniu ca 

principală metodă de conducere a 
partidului și statului, dialogul din
tre partid și popor și-a găsit o vie 
expresie in dezbaterea publică, cu 
participarea maselor celor mai largi, 
a proiectelor principalelor hotăriri 
de partid și legi. Ample dezbateri 
au avut loc asupra documentelor 
pregătite pentru Congresele și Con- 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
stat au efectuat în acest răstimp 
țârii, 63 de vizite de lucru in Capitală, analizind la fața locului, îm
preună cu oamenii muncii, multiplele probleme ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale.

Numai cu prilejul recentelor Inundații, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a vizitat 38 de localități (dintre care unele de mai multe ori), situate 
in 24 de județe ale țării, precum și diferite zone din Capitală și îm
prejurimile ei, conducînd nemijlocit ampla acțiune pentru limitarea 
și recuperarea pagubelor, normalizarea situației, organizarea riguroasă 
a muncii și eforturilor întregului popor.

zale, de fiecare dată, prin partici
parea intensă a cetățenilor care 
și-au dat votul. în proporție de pes
te 98 la sută, candidaților Frontului 
Unității Socialiste.

întrunită in 3 legislaturi și 25 de 
sesiuni. Marea Adunare Națională 
a desfășurat o vastă activitate le
gislativă. concretizată in adoptarea 
a 656 legi.

1971) ; Congrese 
agricole de pro-
1972) ; Congrese 
1971) : Conferin-

Congrese și conferințe 
ale organizațiilor de masă 
și obștești : Consres« al« sin* 
dicatelor (1966 și 
ale cooperativelor 
ducție (1966 și 
ale U.T.C. (1966 și 

• instituirea Congresului deputa- 
tilor consiliilor populare județene 
și a conferințelor pe județe ale pre
ședinților consiliilor populare co
munale. orășenești și municipale :

țe ale U.A.S.C.R. (1967, 1969, 1971 și 
1973) : Conferințe Naționale ale or
ganizațiilor de pionieri (1966 și 
1971) ; Conferința Națională a Fe
meilor (1966) : Congresul Frontului 
Unității Socialiste (1974).

ferințele Naționale ale partidului, 
proiectului Constituției Republicii 
Socialiste România. Codului Muncii, 
proiectelor legilor privind dezvolta
rea economico-socială planificată a 
României, remunerarea muncii, or
ganizarea și 
socialiste de 
ritoriului și 
rurale etc.

conducerea unităților 
stat, sistematizarea te- 
localitătilor urbane și

ceilalți conducători de partid și de
215 vizite de lucru in toate județele

Orientarea consecventă a partidului spre creșterea puternică a for
țelor de producție, odată cu ridicarea calitativă a întregii activități eco
nomice, a rodit în remarcabile rezultate obținute in industrie, agricul
tură, în toate ramurile economiei naționale.

Cele mai înalte ritmuri din toți anii

construcției socialiste

® Ritmul mediu de creș
tere a producției industriale 
în perioada 1966—1974 a fost de 
12,5 la sută ; pentru anul in curs 
se prevede un ritm de creștere de 
15 la sută față de 8.5—9.5 la sută 
cit s-a preconizat prin Directivele 
Congresului al X-lea și 11—12 la 
sută prin legea planului cincinal. 
Producția industrială este în pre
zent de 3,4 ori mai mare decit in 
1965.

• Numărul obiectivelor 
și capacităților
lie industriale și

de produc-
agrozootehnice

principale intrate în funcțiune în 
perioada 1966—1974 se ridică la 
circa 3 370, între acestea numă- 
rindu-se asemenea mari capacități 
cum sint : hidrocentralele de pe 
Argeș, Lotru și Dunăre, Combina
tul siderurgic Galați. Combinatul 
petrochimic și rafinăria de Ia Pi
tești, Combinatul chimic Rm. Vil- 
cea și combinatele de îngrășămin
te de la Tg. Mureș și Slobozia, în
treprinderea de mașini grele din 
București, întreprinderea de rul

Prioritate modernizării, eficienței

Procesul intens de modernizare a 
structurii economiei naționale se 
reflectă in intărirea poziției con
ducătoare a industriei — ponderea 

menți de la Alexandria, Uzina de 
strunguri și întreprinderea de oțe
luri aliate din Tirgoviște ele.

• Este semnificativ pentru 
creșterea potențialului pro
ductiv al țării faPtul că in 1975 
producem de aproape 3 ori mai mult 
otel, de circa 3.3 ori mai multă e- 
nergie electrică, de 2.5 ori mai mult 
cărbune, de 6.7 ori mai multe în
grășăminte chimice, de peste 23.3 
ori mai mult aluminiu și aliaje de 
aluminiu decit in 1965. In aceeași 
perioadă producția industriei con
strucțiilor de mașini și prelucrării 
metalelor a crescut de 4.9 ori, iar 
cea a industriei chimice de 6,3 
ori'.

® In anii ultimului deceniu s-au 
realizat ce|e maj marj pfo. 
ducții de cereale din isto
ria țării J in medie peste 12,7 mi

lioane tone cereale boabe în peri
oada 1966—1970 și 14,7 milioane 
tone in perioada 1971—1974, față de 
9.2 milioane tone în 1956—1960, și 
10,9 milioane tone in 1961—1965.

acesteia în crearea venitului națio
nal crescind de la 48.9 la sută in 
1965, la 56,6 la sută in anul 1974.

• Ramurile de vîrf ale pro
gresului tehnic ~ «^‘•getica, 
metalurgia, construcțiile de mașini 
și chimia — și-au majorat ponde
rea in producția industrială a țării 
de la 42 la sută în 1965, la 55 la 
sută in 1974.

Electronica, electrotehnica. me
canica fină și optica, mașinile- 
uneite și utilajele tehnologice re
prezintă peste 26 la sută din to
talul producției industriei con
strucțiilor de mașini și prelucrării 
metalelor față de 20.8 la sută în 
1965 ; in aceeași perioadă, pon
derea producției de fibre și fire 
chimice, de mase plastice și cau
ciuc sintetic in totalul industriei 
chimice a sporit de la 6,7 la sută 
la 22,8 la sută.

® După anul 1965 au fost prac
tic puse bazele fabricației unor 
produse de înaltă tehnici
tate cum s’nt : calculatoarele e- 
lectronice. echipamente de automa
tizare, turbine de mare capacitate, 
locomotive electrice, autoturisme, 
vase de mare tonaj, utilaje teh
nologice complexe, mașini-unelte 
cu comandă numerică, noi tipuri 
de materiale plastice, de cauciucuri

Toate județele pe

a în timp ce pe ansamblul eco
nomiei naționale volumul investi
țiilor a crescut in perioada 1966— 
1975 dc peste 3 ori față de cei 10 
ani precedenți, în județele mai pu
țin dezvoltate investițiile au spo
rit după cum urmează : de 6.4 ori 
în Mehedinți, de 5,7 ori în Vilcea, 
de 5,3 ori in Dîmbovița, de 4,8 ori 
in Buzău, de 4.7 ori in Covasna, 
de 3,7 ori in Gorj etc.

• Ca urmare a folosirii mai ju- 

sintetice șl fibre și fire sintetice, 
oteluri de convertizor etc.

Mutații importante s-au pro-
in structura exportu-
Astfel, mașinile, utilajele și

mijloacele de transport și-au spo
rit ponderea de la 18.8 la sută in 
1965 la 20.6 la sută in 1974 ; pro
dusele chimice — de la 6,4 la sută 
la 11.2 la sută ; mărfurile indus
triale de larg consum — de la 11,0 
la sulă la 15,8 la sută.

• Productivitatea muncii 
pe lucrător in industrie a fost 
in anul 1974 de 1,8 ori mai mare 
față de 1965.

• Ca urmare a reducerii ponde
rii cheltuielilor materiale de pro
ducție a devenit posibilă, pentru 
prima oară, devansarea ritmu
lui de creștere a produsului 
social de către cel al veni
tului național ; comparativ cu 
1970, anul trecut venitul național 
era mai mare cu 55 la sută, in timp 
ce produsul social crescuse, in ace
eași perioadă, cu ol la sută.

orbita progresului

dicioase a fondurilor de investiții 
pe județe, in 1975 se îmbunătățește 
locul județelor mai slab dezvoltate 
în ansamblul producției industria
le, comparativ cu anul 196Ș : Ar
geș — de la 2.2 la sută la 4,1 la 
sută.: Dîmbovița — de la 1.7 la 
sută la 2,3 la sută ; Gorj — de la 
0.8 la sută la 1.5 la sută : Olt — 
de la 0,9 la sută la 2,3 la sută ; 
Teleorman — de la 0.9 la sută la

TOTUL PENTRU OM, pentru bifflâstarea întregului pupur ACTWITATE INTERNAȚIONALA —
Pe baza progreselor obfinute în dezvoltarea economiei naționale șl 

creșterea venitului național au fost adoptate sistematic măsuri pentru 
continua îmbunătățire a condițiilor de trai ale oamenilor muncii.

• Retribuția tarifară mi
nimă este în Prezent de 2 ori mai 
mare ca cea din 1965.

• Retribuția medie pe 
economie a "Iost mai°rată sis- 
tematic în ultimul deceniu, urmind 
să ajungă la sfirșitul acestui an la 
1975 lei.

Prin majorarea suplimentară a 
retribuției și corectarea unor pre
țuri, pe baza recentei Hotăriri a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., oamenii muncii vor pri
mi în cele 5 luni și jumătate din 
acest a.n un venit suplimentar de 
1.32 miliarde lei, iar la nivelul

anului 1976, un venit suplimentar 
de 3.6 miliarde lei.

© în perioada 1966—1975, mj- 
mărul locurilor de muncă 
în economia națională a crescut cu 
circa 1.9 milioane.

6 Fiecare cetățean al țării 
dispune efectiv de venituri 
mult mai mari decit înca
sează în bani prin retribuția 
nominală, datorită cheltuielilor 
finanțate de la bugetul de 
Stat Per*tru  învățămînt, cultură,

- STATULUI 
urganism

ii temeinică
Orientarea preconizată de Congresul al IX-lea spre continua per

fecționare a organizării și conducerii societății, spre adîncirea demo
crației socialiste, străbate ca un fir roșu măsurile care au fost adoptate 
în acest ultim deceniu pe multiple planuri ale vieții poiitieo-sociale.

Cadru instituțional 
stimulator participării 
cetățenilor la viața 

obștească
O direcție esențială în activitatea 

partidului după Congresul al IX-lea 
a fost perfecționarea formelor și 
metodelor care să asigure partici
parea tuturor oamenilor muncii la 
conducerea vieții sociale, adincirea 
democrației socialiste.

în acest sens, pe linia dezvol
tării democrației directe
se înscriu :

© instituționalizarea adunărilor 
generale ale oamenilor muncii, ca 
for suprem de conducere a întregii 
activități în unitățile economice ;

© crearea comitetelor și consilii
lor oamenilor muncii la nivelul în
treprinderilor, centralelor și minis
terelor ;

9 crearea consiliilor de control 
muncitoresc și comisiilor pe proble
me în întreprinderi ;

• organizarea periodică, la nivel 
republican și local, a consfătuirilor 
de lucru ale specialiștilor și altor 
oameni ai muncii pe ramuri de ac
tivitate.

Concomitent, au fost adoptate 
numeroase măsuri pentru dszvol- 
tarea democrației repre
zentative, precum :

© îmbunătățirea sistemului elec
toral :

© creșterea rolului Marii Adu
nări Naționale ;

© lărgirea autonomiei funcționale 
a consiliilor populare ;

SOCIALIST, întregului - 
sudai — o profundă 
organizare democratică

Ultimul deceniu a cunoscut o puternică Intensificare a activității 
Ideologice-educative, concepută ca o activitate complexă, multilaterală, 
pentru dezvoltarea conștiinței socialiste, implicînd deopotrivă înarmarea 
tuturor membrilor societății eu concepția științifică despre lume a clasei 
muncitoare — materialismul dialectic și istoric, înrădăcinarea unei mo
rale noi, ridicarea gradului de pregătire tehnică, lărgirea orizontului 
cultural.

© creșterea rolului și atribuțiilor 
organizațiilor de masă și obștești ;

© sporirea rolului și atribuțiilor 
Frontului Unității Socialiste.

Curs hotărit spre 
organizare rațională
Pentru a determina o mai bună 

Îndrumare și coordonare a activi
tății economico-sociale au fost crea
te noi organisme centrale :

© Consiliul Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale, prezidat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

• Consiliul pentru problemele 
organizării economico-sociale: Con
siliul Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și So
ciale : Comitetul pentru problemele 
consiliilor populare ; Consiliul pen
tru coordonarea și îndrumarea ac
tivității de aprovizionare și presta
re a serviciilor către populație ; 
Curtea Superioară de Control Fi
nanciar.

Ordine și disciplină 
riguroasă in toate 

sectoarele
Un ansamblu de legi și hotăriri 

a urmărit așezarea activității eco
nomico-sociale pe baze științifice, 
întronarea ordinii și disciplinei in 
toate sectoarele de activitate. între 
acestea, amintim : legile privind 
planificarea și executarea investi
țiilor : gospodărirea fondurilor fixe, 
resurselor materiale și aproviziona
rea tehnico-mațerială : asigurarea 
disciplinei în muncă : asigurarea și 
controlul calității produselor ; ac
tivitatea de comerț exterior : orga
nizarea și funcționarea controlului 
financiar : organizarea producției și 
a muncii in agricultură : realizarea, 
exploatarea. întreținerea și finan
țarea amenajărilor de irigații și a 
celorlalte lucrări de îmbunătățiri 
funciare : organizarea și functiona
rea cooperației de consum etc. 

artă, sănătate, educație fizică și 
sport etc.: in perioada 1966—1975 a- 
ceste cheltuieli au fost de 2.1 ori 
mai mari decit in perioada 1956— 
1965. reprezentind, in prezent, pe un 
locuitor 2 430 lei, față de 1 100 lei, 
cit a fost în anul 1970.

• în decembrie 1970 s-a hotărit 
asigurarea venitului minim ga
rantat membrilor coopera
tori Pentru munca depusă ; in au
gust 1974, s-a majorat venitul ga
rantat pentru cooperatorii care lu
crează in zootehnie, legumicultură, 
viticultură, iar în -alte sectoare a 
sporit cuantumul-plății pentru ziua 
lucrată.

® Veniturile reale ale ță
rănimii obținute din muncă in

COBITĂ SOCIALISTA: u Hfflm in procesul educativ

O importantă deosebită pentru 
dezvoltarea acestei activități au 
avut :

• Tezele din iulie 1971, 
elaborate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și adoptate de către Co
mitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
— pentru îmbunătățirea activității 
politico-ideologice.

• Programul adoptat de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1971, pentru ridi- 
carea nivelului general al cunoaș
terii și educația socialistă a mase
lor, pentru așezarea relațiilor din 
societate pe baza principiilor eticii 
și echității socialiste.

• Codul principiilor și 
normelor muncii și vieții 
comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste, adoptat 
de Congresul al Xl-lea, ca parte 
integrantă a Statutului și Progra
mului partidului.

• A fost înfăptuit un ansamblu 
de măsuri pentru lărgirea sferei 

PROGRAMUL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 
profiguresză viitorul de aur al patriei

Programul Partidului Comunist Român, stabilind stra
tegia generală a partidului pentru întreaga perioadă a 
făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și a 
înaintării spre comunism, a stabilit, intre direcțiile prin
cipale de acțiune :

• Creșterea puternică a forțelor de producție, pe 
baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii ; în 
anul 1990, producția globală industrială va fi de 
6,5—7,5 ori mai mare față de 1970.

• Apropierea nivelului de dezvoltare a țării noastre

de al țărilor avansate economic ale lumii.
• Realizarea unei abundențe de bunuri care să 

permită afirmarea tot mai largă a principiului comu
nist al repartiției — „de la fiecare după capacitate, 
fiecăruia după nevoi".

• Apropierea treptată dintre munca fizică și munca 
intelectuală, dintre sat și oraș, prin ștergerea deosebi
rilor esențiale dintre acestea.

• Dezvoltarea considerabilă a culturii, științei și 
tehnicii.

„©Dezvoltarea democrației socialiste, prin atra
gerea efectivă a tuturor celor ce muncesc Ia conducerea 
vieții sociale.

• Ridicarea conștiinței socialiste a întregului popor; 
generalizarea în întreaga viață socială a normelor eti
cii și echității socialiste ; afirmarea plenară a persona
lității umane.

_ « Asigurarea unui înalt grad de civilizație mate
rială și spirituală, de care să beneficieze toți membrii 
societății.

cooperativele agricole de producție 
și in gospodăriile personale au 
crescut, pe o persoană activă, in 
perioada 1966—1974, de aproape 
1,7 ori.

6 Pensia medie de asi
gurări sociale de stat in anii 
1966—1975 a crescut de peste 1.6 ori, 
Ur ajutorul de stat pentru 
Copii acordat de la bugetul de 
stat de aproape 2,9 ori ; au fost 
sporite, de asemenea, simțitor 
bursele studenților.
• In anul 1966 a fost instituită

pensia pentru țăranii coo
la 1 ianuarie 1970 a-peratori ;

ceastă pensie a fost majorată cu

de cuprindere și Îmbunătățirea 
conținutului propagandei de 
partid, Pentru intensificarea și 

diversificarea formelor muncii 
politice de masă, ^mărin- 
du-se cu deosebire accentuarea ca
racterului lor militant, legarea 
etrînsă de viață.

• A fost elaborat și pus în apli- 
care un amplu program de 
perfecționare a pregătirii 
Cadrelor de partid, de stat și din 
economie, a tuturor oamenilor 
muncii. între măsurile luate in a- 
cest domeniu se înscrie organizarea 
Academiei „Ștefan Gheorghiu" 
pentru învățămint social-politic și 
perfecționarea cadrelor.

• Invățămîntul de stat, 04 
principal factor de educație, s-a 
aflat permanent in atenția condu
cerii de partid, adoptindu-se im
portante măsuri pentru dezvoltarea 
și perfecționarea lui. Intre care :

— generalizarea învățămintu- 
lui obligatoriu de 10 ani ;

50—80 la sută, iar de la 1 ianuarie 
1971 s-au aplicat noi majorări intre 
75—150 la sută.

® Numărul apartamen
telor date în folosință in mediul 
urban in deceniul 1966—1975 se ri
dică la 947 000 ; în mediul rural au 
fost construite in perioada 1966— 
1974 aproape 420 mii locuințe.

• Anul trecut au beneficiat de 
odihnă și tratament în sta
țiunile balneoclimatice pes* 
te 1.3 milioane de persoane, de 
peste 2 ori mai multe decit in 1965.

® în perioada 1966—1975, volu- 
mul desfacerilor de mărfuri 
prin comerțul socialist a crescut de 
2,2 ori.

— dezvoltarea și diversifica
rea invățămintului liceal, tehnic 
și profesional ;

— apropierea invățămintului 
de practică și integrarea cu cer
cetarea și producția.

• S-a intensificat activitatea 
de răspîndire a cunoștințe
lor științifice ; au fost infiin- 
tate. pe lingă consiliile Frontului 
Unității Socialiste, comisiile pentru 
răspîndirea cunoștințelor științi
fice.

® A fost adoptat un șir de mă
suri pentru creșterea calitativă și 
sporirea roiului presei, radio
ului și televiziunii, a tuturor 
mijloacelor informării de masă în 
educarea politică a oamenilor mun
cii. în generalizarea principiilor e- 
ticii și echității socialiste : au fost 
adoptate Legea presei (1974) și mă
surile de îmbunătățire a structurii 
și precizare a profilului diverselor 
publicații.

• Problemele creațjei |jterar-
artîstîce au obiectul unei
stăruitoare preocupări din partea 
conducerii de partid, au fost in re
petate rinduri dezbătute în consfă
tuiri cu oamenii de artă și cul
tură, urmărindu-se stimularea unei 
arte și literaturi ferm angajate, 
puse in slujba perfecționării conti
nue a societății, a omului, a idealu
rilor socialismului și comunismului.

mai bogată ca urnii, sluiind 
intereselor poporului român, 

cauzei generale a păcii
Ca rezultat ai politicii externe active, dinamice, de pace și colabo

rare internațională, promovate cu consecvență de partid, relațiile Inter
naționale ale României s-au dezvoltat considerabil in ultimul deceniu, 
numărul statelor cu care țara noastră întreține relații-diplomatice cres
cind de la 66 in 1965 la 123 in prezent.

• Pe prim plan România a pus 
adîncirea prieteniei și dez
voltarea largă a colaboră
rii multilaterale cu toate ță
rile socialiste. aceasta au 
contribuit considerabil :

— întilnirile și convorbirile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în cadru bi și multilateral, cu 
conducătorii de partid și de stat 
din țările socialiste.

— Reînnoirea Tratatelor de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală cu Uniunea Sovietică, 
Bulgaria, Ungaria. Cehoslovacia, 
Polonia, încheierea unui aseme
nea tratat cu R.D. Germană, 
precum și Încheierea Tratatului 
de prietenie și colaborare cu 
R.P.D. Coreeană.

— încheierea a sute de acor
duri, convenții, instrumente de 
colaborare bi și multilaterale cu 
țările socialiste.

• O intensă activitate a desfă
șurat România socialistă pentru 
dezvoltarea colaborării 
multilaterale cu țările care 
au pășit pe calea dezvoltă
rii independente. La dezvoi* 
tarea acestor relații au contribuit :

— 35 de vizite efectuate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
țări din Asia, Africa și America 
Latină,

— 30 șefi de state din cele 
trei continente au vizitat Româ
nia.

— vizite reciproce de delega
ții guvernamentale.

— Semnarea a 3 Tratate de 
prietenie și cooperare, 21 Decla
rații solemne. 56 Declarații și 
comunicate comune, sute de 
acorduri, protocoale și convenții.

• S-a extins, in continuare, 

laborarea cu toate statele 
lumii, fără deosebire de o- 
rînduire socială, inc)usiv cu 
țările capitaliste dezvoltate. Au 
contribuit la aceasta :

— 15 vizite efectuate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu in ase
menea țări :

— 23 șefi de state și guverne 
din tari capitaliste au vizitat 
România.

— Semnarea a 15 Declarații 
solemne și Declarații comune, 
precum și a unui tratat.

— Sule de acorduri, convenții, 
protocoale și alte instrumente de 
cooperare.

• S-au extins considerabil

țiile de colaborare ale par
tidului cu forțele democra
tice, progresiste, antiimpe- 
rialiste ale contemporanei
tății.

La data Congresului al Xl- 
lea, P.C.R. întreținea relații cu 
89 partide comuniste și munci
torești, 27 partide socialiste, 68 
partide de guvernămint și alte 
partide democratice din țările 
în curs de dezvoltare. 11 mișcări 
de eliberare națională.
România s-a afirmat ca 

inițiatoarea și promotoarea 
a numeroase propuneri și 
acțiuni urmărind :

• afirmarea și înrădăcinarea fn 
viata internațională a unor relații 
noi. democratice. întemeiate pe 
principiile deplinei egalități in 
drepturi, respectul dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî singur 
propriile destine.

• abolirea politicii de forță și 
amenințare cu forța, solutionarea 
problemelor internaționale pe cale 
politică, trecerea la măsuri efec
tive pentru realizarea dezarmării.

® participarea activă a tuturor 
statelor, mari și mici, la soluțio
narea problemelor care preocupă 
azi omenirea.

• instaurarea unei noi ordini e- 
conomice și politice mondiale, li
chidarea subdezvoltării, a decala
jelor economice.

• creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite.
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Comunicat comun algeriano-mexican

ALGER 18 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Comunicatul co
mun algeriano-mexican. publicat la 
încheierea vizitei la Alger a preșe
dintelui Mexicului, Luis Echeverria 
Alvarez, subliniază necesitatea ur
gentă a „punerii in practică a decla
rației și Planului de acțiune pentru 
instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale, adoptate de sesiu
nea extraordinară a Adunării Gene
rale a O.N.U.“, necesitatea „continuă
rii și lărgirii unui dialog general care 
să se traducă în acțiuni concrete in 
folosul întregii comunități internațio
nale, întăririi păcii și securității în 
lume" și „asigurării condițiilor unei 
veritabile cooperări internaționale 
bazate pe egalitate și justiție, pe so
lidaritate în cadrul unei evoluții paș
nice a raporturilor internaționale".

Comunicatul relevă necesitatea 
luptei țărilor în curs de dezvoltare 
pentru apărarea intereselor lor și ob
ținerea de preturi juste și remune
ratorii pentru materiile prime pe 
care le produc. Documentul califică 
drept foarte utile inițiativele diver
selor țări în curs de dezvoltare de a 
crea asociații de producători in care 
iși pot apăra drepturile lor de fur
nizori de materii prime și pot obține 
condiții de schimb mai juste, cores
punzător intereselor popoarelor lor.

„Algeria și Mexicul, se spune în 
comunicat, consideră că pacea este 
indivizibilă, că de ea trebuie să be
neficieze toate țările, independent de 
dimensiunile și nivelul lor de dezvol
tare, de regimul lor politic".

Refacerea rețelei de transporturi in Cambodgia
PNOM PENH 18 (Agerpres). — în 

cadrul eforturilor susținute ale po
porului cambodgian și ale 
sale armate de 
reconstrucției o 
este acordată 
transporturi.

După recenta 
a șoselei nr. 6 Pnom Penh — Kom-

forțelor
eliberare în planul 
importantă deosebită 
refacerii rețelei de

redare în circulație

pong Cham, postul de radio „Vocea 
Frontului Unit Național al Cambod
giei" a anunțat redeschiderea pentru 
traficul rutier a șoselei interprovin- 
ciale nr. 5 care leagă, pe o lungime 
de 408 km, Siem Teap — Cddar 
Meanchev, facilitînd transportul în
tre regiunile " 
și localitățile 
se. cultivă cu

din nordul Cambodgiei 
din vestul țării, unde 

precădere orez.

agențiile de presă
Guvernul R. F. Germania 

va promova ca unul din obiectivele 
de bază ale politicii sale 
extinderea, in continuare, a 
lor cu țările socialiste din 
— a declarat cancelarul

externe 
relații- 
Europa 
Helmut 

Schmidt în introducerea la raportul
guvernamental pe anul 1974. Helmut 
Schmidt și-a exprimat, între altele, 
îngrijorarea în legătură cu fenome
nele de crjză din economia mondia
lă și „efectele lor negative asupra 
Republicii Federale Germania".

Sprijin. Cu 14 voturi la 10, Co
mitetul Executiv al sindicatului mi
nerilor britanici a acordat, joi, spri
jinul său programului antiinflaționist 
al guvernului, anunțat vinerea tre
cută de primul ministru Harold Wil
son. Acest sindicat este al doilea, 
după cel al feroviarilor, care iși a- 
nunță adeziunea la programul guver
namental de luptă împotriva infla
ției.

ORIENTUL APROPIAT
• CONVORBIRI EGIPTEANO-SAUDITE • NAVIGAȚIA 

PRIN CANALUL SUEZ
CAIRO 18 (Agerpres), — La Ale

xandria au început, vineri, convor
birile oficiale dintre președintele 
R. A. Egipt, Anwar El Sadat, și re
gele Khalid al Arabiei Saudite, la 
care au luat parte membri ai guver
nelor celor două țări. Potrivit agen
ției M.E.N., cei doi șefi de stat au 
examinat stadiul relațiilor bilaterale 
și modalitățile de extindere și diver
sificare a acestora. S-a procedat, de 
asemenea, la o trecere în revistă a 
unor probleme internaționale actua
le. O atenție specială a fost acorda
tă situației din Orientul Mijlociu în 
contextul recentei hotăriri a Egiptu
lui de a nu mai prelungi mandatul 
forțelor de observatori O.N.U. stațio
nate în Sinai in baza acordurilor e- 
xistente.

CAIRO 18 (Agerpres). — Numărul

navelor din diferite țări care au tre
cut prin Canalul Suez de la reluarea 
navigației prin această excepțional 
de importantă arteră a circulației 
maritime mondiale a depășit cifra 
de 500. în luna iulie a fost permis 
accesul in canal al navelor 
pescaj de maximum 12 metri, 
mînd „ — -----
testată posibilitatea trecerii 
cu pescajul ajungind 
limită tolerată înainte 
tele care au dus la 
anul 1967 a canalului.

După cum a relevat conducerea 
administrației Canalului Suez, pe 
traseul acestuia au fost începute lu
crări de adîncire a albiei pînă la o 
cotă de peste 13 metri sub nivelul 
apei, urmînd ca ulterior să se ajun
gă la o adîncime de peste 22 de me
tri.

cu 
ur

ca după 19 iulie să fie 
___u vaselor 
la 12,5 metri, 
de evenimen- 
inchiderea în

Aniversarea revoluției irakiene
BAGDAD 18 (Agerpres). — Pre

ședintele Consiliului Comandamen
tului Revoluției al Republicii Irak, 
Ahmed Hassan Al-Bakr, a rostit, la 
posturile de radio naționale, un 
discurs consacrat celei de-a Vil-a 
aniversări a revoluției. Cu acest 
prilej, șeful statului a trecut în re
vistă succesele obținute de poporul 
irakian în dezvoltarea economico- 
socială, in perioada care s-a scurs de 
la revoluția din 17 iulie. Referindu-se 
la situația internațională actuală, 
vorbitorul s-a pronunțat în favoa-

rea înlăturării inegalităților econo
mice și politice care mai persistă 
între națiunile lumii, pentru unita
tea popoarelor în lupta împotriva 
imperialismului, pentru o nouă ordi
ne economică și politică in lume.

Șeful statului irakian și-a expri
mat satisfacția in legătură cu acor
durile încheiate de Irak și Iran, a- 
preciindu-le ca o importantă contri
buție pentru stabilirea unei atmosfe
re pașnice în regiunea Golfului, și 
s-a pronunțat în favoarea 
unității țărilor arabe.

întăririi

PATRU NOI STATE INDEPENDENTE
AU FOST PRIMITE
KAMPALA 18 (Agerpres). — în 

capitala Ugandei — Kampala — au 
început, vineri, lucrările celei de-a 
XXV-a conferințe ministeriale a Or
ganizației Unității Africane (O.U.A.), 
care are ca principală sarcină să 
pregătească agenda de lucru a reu
niunii la nivel înalt a organizației, 
programată pentru 28 iulie, tot la 
Kampala. în ședința inaugurală, 
participanții au aprobat cererile pri
vind admiterea a patru noi membri 
din rindul statelor care și-au procla
mat recent independența : Republi
ca Populară Mozambic, Republica

IN ADUNAREA R. S. F. I.

ÎN ORGANIZAȚIE
Insulele Capului Verde, Republica 
Democratică Sao Tome și Principe și 
Republica Insulele Comore. Prin ad
miterea celor 
membrilor O.U.A. a ajuns la

A luat cuvintul președintele 
gazdă, mareșalul Idi Amin.

Dezbaterile propriu-zise vor 
pe sîmbătă, miniștrii urmînd să stu
dieze cele peste 40 de chestiuni in
cluse în agenda reuniunii la nivel 
înalt, între care aspectele 
economice, financiare 
tive ale organizației 
săi.

patru țări, numărul 
' 46: 

țarii-

înce-

politice, 
și administra
și membrilor

Pregătiri in vederea

transmit: da de Nord și Republica 
Este pentru prima dată de 
tarea încetării focului de către aripa 
provizorie a Armatei Republicane 
Irlandeze (I.R.A.), la 10 februarie, 
cind soldați britanici iși pierd viața 
intr-un atentat in Irlanda

Irlanda, 
la decre-

de Nord.

într-o cuvîntare rostită rIe 
primul ministru indian, Indira 
Gandhi, se relevă că masele largi ale 
poporului indian au înțeles just și au 
sprijinit recentele măsuri ale guver
nului. Aceste măsuri au ca scop sta
bilizarea situației interne și conti
nuarea programului de dezvoltare 
economico-socială a țării.

Cea de-a XX-ă Convenție 
Națională a Partidului Ac
țiunea Democratică din Ve- 
nezuela — partid de guvernămînt — 
și-a deschis lucrările la Caracas, în 
prezenta a peste 750 de delegați din 
întreaga țară. Secretarul general al 
partidului, Carlos Canache Mata, a 
prezentat raportul politic, in numele 
Comitetului Executiv Național, care 
analizează în detaliu evoluția situa
ției interne a țării, măsurile guver
namentale întreprinse și relațiile 
statornicite între partid și reprezen
tanții săi din conducerea de stat.

Intr-un memorandum îna- 
intat primului ministru al Italiei, 
Aldo Moro — care prezidează reu
niunea la nivel înalt a C.E.E.. de la 
Bruxelles — de către Confederația 
(vest)-europeană a sindicatelor se 
cere inițierea de acțiuni urgente in 
vederea combaterii inflației și a șo
majului in țările Europei occidentale. 
Acestea includ. îndeosebi, crearea de 
locuri de muncă și acordarea de in
vestiții sectoarelor grav lovite 
criza economică. Confederația 
pează organizații sindicale din ___
nouă țări membre ale Pieței comune, 
Norvegia, Suedia, Finlanda. Elveția, 
Austria, Spania, Malta și Islanda, nu- 
mărînd 37 milioane de oameni ai 
muncii.

lei, Azeredo da Silveira, șl, respec
tiv, Ramon Escovar Salom — care a 
întreprins o vizită oficială la Brasilia 
— au reafirmat dreptul suveran al 
celor două țări de a apăra și între
buința independent resursele lor na
turale — relevă comunicatul de presă 
dat publicității. Cei doi miniștri au 
abordat, de asemenea, diferite aspec
te . ale creării Sistemului economic 
latino-american (S.E.L.A.), conceput 
ca un organism regional de natură 
să încurajeze și să contribuie la dez
voltarea colaborării și apărarea inte
reselor țărilor membre.

italiene a 
cu 19.2 Ia

Indicele prețului bunurilor 
de consum al unei familii 
crescut in ultimele 12 luni 
sută, anunță Institutul de statistică al
Italiei. Pe de altă parte s-a constatat 
că prețurile au sporit în ultimele trei 
luni cu 3,1 la sută. Se prevede că. in 
cazul în care acest ritm de creștere 
a prețurilor se va menține pină la 
sfirșitul anului, rata anuală se va 
ridica la 12,4 la sută.

de 
gru- 
cele

S-a hotărît stabilirea de 
relații diplomatice la nivel 
de ambasadă între Guvernul Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud și guvernul Nor
vegiei, se arată intr-un comunicat al 
M.A.E. al R.V.S., reluat de agenția 
de presă Eliberarea.

Reprezentanții C.E.E. și ai 
SllStriei au semnat, la Viena, un 
acord privind facilitarea tranzitului 
de mărfuri din țările Pieței comune 
către Grecia și Turcia. Acordul 
stipulează. în esență, simplificarea 
formalităților cu prilejul operațiu
nilor de reexpediere efectuate pe 
teritoriul austriac.

La KtSIia se !ntruneȘte Sîmbă
tă Conferința pe întreaga Grecie a 
Uniunii democratice de stingă — 
E.D.A., cu tema : „Reconstituirea 
E.D.A. pe baza autonomiei" și ale
gerea Comitetului administrativ 
provizoriu, cu misiunea convocării, 
într-o scurtă perioadă, a congresu
lui partidului". Conferința va dura 
două zile.

Congresul de constituire 
a Partidului Liberal vest- 
europeail, care va reuni Partide
le liberale din țările membre ale 
C.E.E., se va desfășura în perioada 
26—27 martie 1976 la Stuttgart, a 
anunțat secretarul general al JParți- 
dului Liber-Democrat din 
Martin Bangelmann.

0 recrudescență a violen
ței se semnalează în Irlanda de 
Nord. Joi, patru soldați britanici au 
fost uciși și un altul rănit de.explo
zia unei bombe in regiunea Forkhill, 
in apropierea frontierei dintre Irlan-

Devalorizare. Banca Centrală 
din Chile a anunțat o nouă devalo
rizare a monedei naționale — escudo 
— în raport cu dolarul S.U.A. Noua 
paritate a fost stabilită la 6 000 
escudos pentru un dolar in operațiu
nile financiare, față de 5 800 cit era 
anterior, și la 5 500 escudos rata co
mercială.

Acțiuni greviste în Canada
R.F.G.,

Demisie. Ministrul
nean al economiei. Celestino ___
și-a prezentat demisia președintelui 
națiunii, Maria Estela Martinez de 
Peron, s-a anunțat oficial la Buenos 
Aires.

argenti-
Rodrigo,

Proiectul de lege privind 
naționalizarea întreprinderilor 
industriei petroliere a fost aprobat 
in prima lectură de Camera deputa- 
ților a Congresului venezuelean. Pro
iectul va fi inaintat unei comisii 
speciale a parlamentului, apoi va fi 
prezentat spre aprobare definitivă 
Camerei deputaților și Senatului.

Ealanța comerciala a 
Franței a înregistrat, in cursul lu
nii iunie, un excedent de 2.5 miliar
de franci. în raport cu luna mai, 
acest excedent s-a dublat. în aceeași 
perioadă a anului trecut s-a înregis
trat un deficit de 10,7 miliarde franci.

MiîiișM relațiilor exter
ne ai Braziliei și Venezue-

' OTTAWA 18 (Agerpres). — în ul
tima perioadă in Canada s-a înre
gistrat o intensificare a mișcării 
greviste, oamenii muncii protestind 
împotriva creșterii continue a cos
tului vieții.

La 9 iulie au încetat lucrul 14 000 
de muncitori de la „International 
Nickel Company of Canada". După 
10 zile de la declanșarea acțiunii, 
un lider sindical a declarat că gre
viștii nu vor reveni la locurile de 
muncă decît după satisfacerea reven
dicărilor lor. Pînă în prezent nego
cierile dintre cele două părți nu au 
permis degajarea vreunui compro
mis.

Se află în grevă, de asemenea, 
circa 15 000 de lucrători de la fabri
cile de cherestea și hirtie din pro
vinciile Columbia Britanică și Onta
rio. Refuzul patronatului de a înde
plini cererile angajaților a avut ca 
rezultat închiderea a circa 25 de cen-

tre de exploatare și valorificare a 
lemnului.

în sfirșit, au anunțat că vor intra 
în grevă generală la mijlocul săptâ- 
minii viitoare toți fizicienii și cer
cetătorii atomiști din țară, care re
vendică. la rindul lor. ameliorarea 
condițiilor de muncă și viață.

INUNDAȚII ÎN DIVERSE
REGIUNI ALE GLOBULUI
BRAZILIA

Controversele monetare interoccidentale
și implicațiile lor economice

De ce scade cursul dolarului ? Oare 
topirea lentă, dar continuă, a va
lorii de schimb a monedei americane 
este acceptată de cercurile finan
ciare americane ? Se pot împăca res
pectivele cercuri cu acest proces, cind 
este știut că, multă vreme. Statele 
Unite s-au opus cu hotărîre oricărei 
acțiuni care ar fi putut să diminueze 
poziția preponderentă a dolarului in 
constelația monetară a lumii capita
liste ?

La aceste Întrebări răspunsul devi
ne de înțeles dacă se are in vedere 
ansamblul proceselor ce au început 
încă din vara lui 1971, cind cercurile 
financiare nord-americane au efec
tuat o profundă schimbare de pozi
ție, acceptînd, cum s-ar zice, cu ini
ma ușoară, slăbirea și apoi devalori
zarea dolarului. De atunci, Banca fe
derală de rezerve a încetat să mai 
susțină cursul propriei monede, lă- 
sindu-1 să oscileze liber, in funcție de 
cererea și oferta de valută pe piața 
de schimb.

Ce a determinat această nouă tacti
că ? Economiștii vest-europeni sint 
de acord să considere că deprecierea 
dolarului echivalează cu o „primă" 
pentru exporturile Statelor Unite. 
Mărfuri americane, care, de pildă, in 
Franța, nu erau competitive în urmă 
cu doi ani. cind dolarul era echivalent 
cu 5 franci, beneficiază de o re
ducere de facto de aproape 25 la 
sută, acum cînd moneda americană 
valorează mai puțin de 4 franci. 
Dacă cursul dolarului va continua să 
scadă, relevă cercurile de afaceri 
vest-europene, se va asista la o re- 
orientare spectaculoasă a curentului 
de mărfuri și capitaluri intre S.U.A. 
și Europa occidentală : produsele ță
rilor vest-europene. devenite1 prea ' 
scumpe, se vor vinde tot mai greu 
pe piața 
mărfurile 
tot mai 
dentală.

Statelor Unite, in timp ce 
americane vor avea acces 

larg in Eurona occi- 
„înainte — declara un

OBjM

Observateur" — i 
care ridicau 

Havre în 
americane 

dar cu

„Le Nou- 
cargourile noas- 

ancora din 
direcția porturi- 

erau pline pină la 
greu le găseam o

armator francez revistei 
vel 
tre 
Le 
lor
refuz, 
încărcătură pentru întoarcere. Astăzi, 
se intimplă contrariul. Cu multă di
ficultate reușim să umplem calele 
navelor noastre la plecarea din Eu
ropa. Vapoarele se întorc însă pline 
din Statele Unite".

Prin devalorizarea dolarului. S.U.A. 
au reușit să realizeze un important 
excedent în balanța comercială. Chiar 
și conturile de plăți externe au 
devenit active, după ce ani in șir au 
fost simțitor dezechilibrate. Consoli
darea poziției Statelor Unite în co
merțul mondial este de natură să re
compenseze terenul pierdut de dolar 
în disputa economică interocciden- 
tală și tocmai acest obiectiv se pare 
că a fost avut în vedere atunci cînd 
s-a adoptat noua tactică financiar- 
valutară.

Actuala instabilitate a raporturilor 
valorice dintre monedele occidentale, 
marcată de scăderea cursului dolaru
lui, creează serioase dificultăți 
principalilor concurenți ai S.U.A. Ță
rile care au procedat la revalorizări 
monetare, cum sint Japonia sau 
R.F.G., intimpină greutăți in e- 
chilibrarea balanțelor lor de plăți. 
Cele mai afectate rămin totuși 
Marea Britanie și Italia, unde rece
siunea 
critice.
taliei. ......... ... ___
mai cu 18,7 la sută față de nivelul 
aceleiași luni a anului trecut. Pe 
ansamblul celor 24 de țări membre 
ale O.E.C.D. (Organizația economică 
pentru colaborare și dezvoltare), pro
ducția industrială s-a redus cu 7 la 
sută în prima jumătate a acestui an, 
fapt fără precedent in perioada 
postbelică.

economică a atins puncte 
Producția industrială a I- 

de pildă, a. scăzut in luna

înfruntările economice și financia
re dintre țările occidentale au adus 
nu o dată in impas negocierile vi- 
zind reforma sistemului monetar in
ternațional. La recenta reuniune de 
la Paris, din cadrul F.M.I., Statele 
Unite s-au opus din nou cererilor 
formulate de Franța și alte tari vest- 
europene privind renunțarea la 
gimul cursurilor fluctuante. La 
nu au fost făcute concesii 
în controversata problemă a 
rului. De două ori in 
S.U.A. au vîndut aur 
zervele oficiale pentru a 
scăderea prețului acestuia 
liberă. Politica americană 
reducerea pe cit posibil a rolului au
rului, intr-un moment cind stocurile 
de metal galben ale țărilor vest-eu
ropene și Japoniei apar, mai mult ca 
oricind. drept un principal mijloc de 
plată pentru mărfurile cumpărate.

Situația creată l-a determinat, zi
lele trecute,1 pe președintele Franței, 
Valery Giscard d’Estaing. să propună 
convocarea unei reuniuni monetare 
la nivel inalt a țărilor industriale 
din Occident, in cadrul căreia să fie 
dezbătute incidențele crizei valutare 
care — 
Monde" 
nomia 
intr-o 
poziții 
social-politice pe plan internațional".

Firește că inaceste condiții apare tot 
mai mult ca o necesitate stringentă 
căutarea bazelor unui nou sistem mo
netar, capabil să servească interese
lor tuturor țărilor participante la cir
cuitul economic mondial. Această 
sarcină se înscrie, de altfel, ca una 
din cerințele majore ale creării unei 
noi ordini economice internaționale, 
bazată pe relații de deplină egalitate 
in drepturi și avantaj reciproc.

re- 
fel, 
nici 
au- 
an, 
re-

acest 
din 

determina 
pe piața 
urmărește

așa cum scrie ziarul „Le 
— „riscă să transforme eco- 
mondială (capitalistă, n.n.) 

arenă a înfruntărilor de pe 
de forță, cu largi implicații

Gh. CERCELESCU

Raport asupra politicii 
externe iugoslave

BELGRAD 18 (Agerpres). — Miloș 
Minici, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia, a pre
zentat. vineri, in cadrul unei ședin
țe comune a celor două camere ale 
Adunării R.S.F.I., un amplu raport 
asupra politicii externe iugoslave. In 
context. Miloș Minici 
principalele reuniuni 
care urmează să se 
viitorul apropiat și a 
cadrul lor. Iugoslavia va sprijini 
principiile politicii de nealiniere ca 
orientare permanentă a acestei țări 
pe plan extern. Totodată, el a apre
ciat că. datorită politicii, pe care a 
dus-o in ce privește reglementarea 
problemelor internaționale majore, 
Iugoslavia a dobindit un prestigiu 
deosebit in lume.

• PREMIU LITERAR 
CU SEMNIFICAȚII ANTI
NUCLEARE. O supraviețui
toare a bombardamentului nu
clear de la Nagasaki, Kyoko 
Hayashi, in virstă de 44 de 
ani, a primit cel mai impor
tant premiu literar al anului a- 
cordat în Japonia : Premiul A- 
kutagawa. El a fost acordat ro
manului „Matsuri — No-Ba“ 
(„Sediul festivalului") — scris 
in cea mai mare parte pe baza 
amintirilor păstrate de autoare 
din acel cumplit episod al celui 
de-al doilea război mondial. Ju
riul a precizat că romanul res
pectiv a fost ales nu atit pentru 
valoarea sa literară, cit mai ales 
pentru efectul pe care îl are a- 
supra publicului cititor, ca un 
nou „memento-mori" elocvent, 
adăugat actualelor eforturi pen
tru interzicerea armelor nu
cleare.

s-a referit la 
internaționale 

desfășoare în 
relevat că. în

CAIRO 18 (Agerpres). — Ministrul 
peruan al afacerilor externe, Miguel 
Angel de la Flor Valle, a avut, la 
Cairo, o primă rundă de convorbiri 
cu omologul său egiptean, Ismail 
Fahmy. Referindu-se la problemele 
discutate, ministrul peruan a precizat 
că au fost evocate aspecte ale rela
țiilor bilaterale și probleme legate de 
organizarea conferinței miniștrilor de 
externe ai țărilor nealiniate, ce ur
mează să aibă loc la Lima, la 25—29 
august. O reuniune pregătitoare la 
nivelul experților este prevăzută la 
22—24 august, în cadrul ei urmînd 
să fie definitivată agenda de lucru 
a conferinței. Pe de altă parte. Mi
guel Angel de la Flor Valle a relevat 
că la conferință vor participa 72 de 
state, dintre care 12 cu statut de ob
servator, precum și reprezentanții u- 
nor mișcări de eliberare.

• PREMIERĂ BUDA- 
PESTANĂ. Prima uzină un
gară de ardere a 
solide va fi construită la Buda
pesta. Ea va arde zilnic circa 
1 200 tone de deșeuri. Cu ener
gia termică degajată se vor pu
tea încălzi 10 000 de Iocuă'-' 
Această uzina va fi astfel v - 
cepută incit să permită recupe
rarea prealabilă a deșeurilor 
reutilizabile.

deșeurilor

Evoluția complexului spațial
„Soiuz- Apolloa

După asamblarea complexului spa
țial „Soiuz—Apollo" și pregătirea 
condițiilor de trecere a echipajelor 
dintr-o navă in alta, joi seara la ora 
21,22 (ora Bucureștiului), 
deschiderii ușilor 
Iul de joncțiune, 
două echipaje. 
Thomas Stafford, 
și s-au felicitat pentru reușita aces
tei importante faze a experimentului 
spațial — cuplarea navelor „Soiuz" 
și „Apollo". Astronauții Stafford și 
Slayton au făcut o vizită la bordul 
lui „Soiuz". în vreme ce Valeri Ku
basov și Brand se aflau in cabina 
„Apollo". Semnarea unor documente 
care atestă joncțiunea celor două 
nave și schimbarea de drapele na
ționale au fost urmate de efectuarea 
de experiențe științifice in comun : 
schimb de capsule „Ritm-1“ pentru 
experiența biologică „Zonele de for
mare a ciupercilor" și „Schimbul 
microbian" și experiența „Cuptorul

în urma 
de acces in modu- 
comandanții celor 
Alexei Leonov și 

și-au strins miinile

★

MOSCOVA 18 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția T.A.S.S.. peste 
o zi sau două, echipajul stației or
bitale științifice „Saliut-4“. paralel 
cu desfășurarea activităților de cer
cetări prevăzute in program, va în
cepe să pregătească stația pentru 
zbor în regim automat.

De p Tu zile, orbita lui „Salipt-4" 
a fost astfel stabilită incit stația se

Festivități consacrate 
aniversării creării P.C.

din Columbia

universal", începută de Kubasov șl 
Slayton în modulul de joncțiune. 
Apoi, cosmonauții sovietici și astro- 
nauții americani s-au reîntors in 
cabinele lor, urmînd să efectueze, 
potrivit agenției T.A.S.S., un pro
gram comun, după un singur grafic. 
Echipajele și-au inceput programul 
de odihnă, in același timp, la ora 
01,20 (ora Bucureștiului).

Echipajele complexului spațial 
„Soiuz—Apollo" au efectuat, vineri, 
două treceri dintr-o navă in alta, 
continuind experiențele științifice 
comune. S-a trecut la asamblarea 
plachetelor comemorative cu imagi
nile complexului de joncțiune al ce
lor două nave, aduse de cele două 
echipaje. Alexei Leonov, Stafford și 
Slayton au semnat la bordul lui 
„Apollo" alte documente, in vreme 
ce Kubasov și Brand se aflau în ca
bina navei „Soiuz". Zborul comple
xului „Soiuz—Apollo" continuă.

(Agerpres)

află in permanentă de partea lumi
nată a Pămintului. Cosmonauții Piotr 
Klimuk și Vitali Sevastianov trăiesc 
și iși desfășoară activitatea in con
diții de zi polară.

Potrivit relatărilor agenției T.A.Ș.S., 
au fost stabilite legături prin radio 
între echipajele stației orbitale „Sa- 
liut-4“ și navei „Soiuz-19“.

Suspendarea negocierilor privind 
stalului bazelor americane

în Turcia

• DUMINICI FĂRĂ 
POLUARE. Un proiect de 
interzicere a circulației automo
bilistice în 12 din cele 52 de du
minici ale anului a fost întocmit 
de studenții institutului tehnic 
din Burgdorf, Elveția. Ei au 
reușit să adune peste 115 000 de 
semnături în sprijinul inițiati
vei lor, obligînd astfel autorită
țile să supună această propu
nere unui referendum. Inter
dicția se referă, de asemenea, 
la motociclete, vapoare cu mo
tor, avioane sportive și are drept 
scop purificarea atmosferei 
asigurarea liniștii măcar 
din duminicile anului...

în
și
12

• SOARELE Șl CU
RENTUL ELECTRIC.
trul britanic pentru studierea e- 
lectricității păstrează toate da
tele referitoare la furtunile în
registrate de un număr de 40 
de stațiuni meteorologice in 
perioada anilor 1930—1973, Cer
cetarea lor a dus la concluzii 
interesante. S-a observat că nu
mărul furtunilor variază de la 
an la an, nu in mod haotic, ci 
în strinsă corelație cu ciclul ac
tivității solare. Oamenii de 
știință au stabilit, de asemenea, 
că în decurs de mai mulți ani 
avariile din rețeaua electrică a 
Marii Britanii au coincis cu... 
apariția petelor solare.

Cen-

• MANUSCRISE ARA
BE MEDIEVALE. Printre 
cele 13 000 volume, piese deose
bite ale bibliotecii regionale din 
Kuibișev (U.R.S.S.) au fost des
coperite patru manuscrise ale 
marelui savant arab Ibn At- 
Haitham — socotit cel mai în
semnat fizician al evului mediu 
— care a trăit la Cairo la sfirși
tul secolului al X-lea și începu
tul celui de-al XI-lea. De exis
tența a trei dintre manuscrise 
se știa, al patrulea tratat insă, 
„Carte despre forma și mișca
rea fiecăreia dintre cele șapte 
planete", constituie o surpriză 
pentru istoricii științei. Manu
scrisele provin din colecția unei 
moschei tătare.

RIO DE JANEIRO 18 (Agerpres). 
— în urma puternicelor ploi toren
țiale care s-au abătut în ultimele zile 
asupra regiunilor nordice ale Brazi
liei, guvernatorul statului Pernam
buco a decretat starea de necesitate 
pe teritoriul capitalei statului — Re
cife — unde apele rîului Capibaribe 
sint în permanentă creștere, amenin- 
țînd cu puternice inundații. Alte 
riuri mai mici au ieșit din matcă, 
lăsind sute de persoane fără locuin
ță. Patru persoane s-au înecat.

Orașul Recife, care are un milion 
de locuitori, a fost puternic afectat 
de inundații în 1970, cînd și-au pier
dut viața 140 de persoane.

în capitala statului Sergipe — A- 
racaju — apele au inundat străzile, 
atingînd înălțimea de un metru. Cul
turile de fasole din împrejurimi au 
fost complet distruse.

Pe de altă parte, se anunță că în 
sudul Braziliei au căzut zăpezi a- 
bundente. La Curitiba, capitala sta
tului Parana, a nins pentru prima 
oară în ultimii 48 de ani. Aeroportul 
local nu a putut funcționa.

ANGLIA
LONDRA 18 (Corespondentul Ager

pres). — Numeroase regiuni din cen
trul și nord-estul Marii Britanii au 
fost serios afectate de inundațiile 
provocate de ploile torențiale și fur
tunile care au bintuit in noaptea de 
joi spre vineri. Au fost inundate nu
meroase locuințe, iar unele porțiuni 
de șosele au devenit impracticabile 
din cauza apei. Cel mai mult de su
ferit a avut regiunea Lincolnshire. 
Cu unele zone ale localităților s-au 
întrerupt legăturile electrice și tele
fonice.

Scăderea producției agricole de a- 
nul acesta, datorită condițiilor cli
materice nefavorabile, va spori nota 
de plată a Marii Britanii, la produ
sele agro-alimentare importate, cu 
300 milioane lire pe an — a declarat 
Henry Plumb, președintele Uniunii 
naționale a fermierilor, la o confe
rință de presă, ținută.

PAKISTAN
joi, la Londra.

ISLAMABAD 18 
Peste 300 de comune 
provinciei pakistaneze Pundjab 
află sub amenințarea de a fi inun
date din cauza revărsării unor rîuri, 
in urma marilor ploi musonice. Pen
tru luarea măsurilor de apărare con
tra inundațiilor au fost trimise uni
tăți militare. In mai multe sectoare 
a fost întreruptă circulația pe șosele 
și căi ferate.

(Agerpres). — 
din nord-estul 

se

orașe 
festi- 
mem-

BOGOTA 18 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 45-a aniversări a 
creării Partidului Comunist din Co
lumbia, la Bogota și în alte 
columbiene au fost organizate 
vități, la care au luat cuvintul 
bri ai conducerii partidului.

In cadrul mitingului organizat In 
capitala columbiană, secretarul gene
ral .al C.C. al P.C. din Columbia. Gil
berto Vieira, a trecut în revistă mo
mentele cele mai importante ale lup
tei revoluționare a comuniștilor co- 
lumbieni, subliniind rolul partidului 
in dezvoltarea și întărirea unității 
populare democratice și progresiste 
din țară, pentru realizarea progra
mului de transformări structurale în 
Columbia.

ANKARA 18 (Agerpres). — Nego
cierile turco-americane privind vii
torul statut al bazelor militare ame
ricane din Turcia, a căror primă re
uniune s-a desfășurat joi seara la 
Ankara, au fost suspendate pentru o 
perioadă de șapte-zece zile — infor
mează agenția France Presse.

Acest prim contact dintre mem
brii celor două delegații a fost con
sacrat examinării chestiunilor for
male legate de desfășurarea propriu- 
zisă a negocierilor — precizează a- 
celeași surse. După cum s-a mai 
anunțat, anularea embargoului im
pus de Statele Unite asupra livrări
lor de arme destinate Turciei — 
problemă legată direct de viitorul 
statut al bazelor militare americane 
— urmează să facă obiectul unui vot 
în Congresul de la Washington în 
cursul săptămînii viitoare.

• MONUMENT INE
DIT. Reprezentanți ai Ministe
rului Agriculturii din R.P. Po
lonă au afirmat că instituția lor 
este gata să contribuie la îmbo
gățirea patrimoniului artistic cu 
un monument de o factură mai ■ ' ? 
neobișnuită. Este vorba de r 
sculptură care să înfățișeze... 
prima cornută ce va realiza per
formanța de 100 000 litri lapte. 
Se pare că monumentul are toa
te șansele de a fi realizat cit de 
curind. La Domoradz. in voievo
datul Koszalin. există de pe a- 
cum o „candidată", care pînă 
la sfirșitul anului 1973 a dat 
80 000 litri lapte. Deci, imortali
zarea sa sub formă de sculptură 
este doar o chestiune de timp.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

ROMA:

Neofascismul pe banca acuzării
Procuratura din Ro

ma a solicitat, zilele 
trecute, parlamentului 
italian autorizația de a 
acționa în judecată 36 
de deputați și 6 sena
tori aparținind Mișcă
rii sociale italiene 
(M.S.I.), sub acuzația 
de a fi reconstituit, 
după eliberarea țării, 
fostul partid fascist și 
de ă fi violat, in acest 
fel, normele Constitu
ției republicane, 
lamentării 
au făcut 
conducerea 
perioada 
perioadă la care se li
mitează ancheta iniția
tă de procuratura din 
Roma.

Vastul material stu
diat de procuratura 
romană — discursurile 
pronunțate de secreta
rul general al M.S.I., 
Giorgio Almirante, și 
de alți conducători ai 
organizației, rapoartele 
primite din partea 
chesturilor din diferite 
localități ale tării, ar
ticolele apărute in „II 
Secolo d’Italia". orga-

Par- 
incriminați 
parte din 

M.S.I. in 
1969—1972,

nul mișcării — au 
permis magistraților 
care au condus anche
ta să constate că exis
tă suficiente probe 
pentru a dovedi că 
M.S.I. urmărește sco
puri antidemocratice, 
similare cu cele ale 
partidului fascist. A- 
ceste probe demon
strează că M.S.I. folo
sește violenta sau în
deamnă la violentă ca 
metodă de luptă poli
tică. preconizează sus
pendarea libertăților 
garantate de Constitu
ția republicană, deni
grează democrația, in
stituțiile sale și valo
rile născute din rezis
tență, desfășoară pro
pagandă rasistă și or
ganizează manifestări 
cu un vizibil caracter 
fascist.

între probele procu
raturii din Roma se 
află rapoarte și docu
mente fotografice des
pre 
tacuri
diilor partidelor 
mocratice, școlilor ș.a„

ai căror protagoniști 
au fost militanți ai 
M.S.I., despre mani
festările de proslăvire 
a fascismului. toate 
demonstrind, așa cum 
remarca ziarul „La 
Stampa", că „istoria 
M.S.I., născut in 1946, 
din cenușa regimului 
fascist și a republicii 
de la Salo, se împle
tește cu păienjenișul 
de violențe și acte te
roriste, care, de aproa
pe șase ani, insinge- 
rează Italia".

„Cele 200 de pagini 
ale raportului, scrie la 
rindul său ziarul 
„L’Unitâ", reprezintă 
un act de acuzare nu 
numai contra acelora 
care ar vrea să re
aducă Italia în 
sumbră a celor 
zeci de ani de 
dictatură, ci și
triva acelora care 
trebuit să apere 
de acest cancer și 
l-au lăsat să se 
tindă".

•RETROSPEC
TIVĂ PARIZIANĂ. Pa
rizienii vor avea prilejul șă-și 
contemple orașul in diversele 
faze ale evoluției sale cu ocazia 
desfășurării festivalului cine
matografic intitulat „Parisul in 
filme". Festivalul va fi organi
zat la hotelul Sully în zilele de 
22 iulie-14 august. în cadrul său 
vor fi prezentate o sută de filme, 
printre care figurează pelicule- 
document din perioada anilor 
1910—1930.

• PRIMA FEMEIE REC
TOR. Se vorbește mult pe sea
ma conservatorismului englez. 
Se pare insă că inșiși englezii 
vor să-1 dezmintă : după 700 de 
ani de dominare și conducere 
necontestată a Universității 
Cambridge de către bărbați, a 
fost aleasă ca rector Alice Mur
ray. Este prima femeie rector I

numeroasele a- 
împotriva se- 

de-

epoca 
două- 
tristă 

impo- 
ar fi 
tara 
care 
ex-

Radu BOGDAN

• INFRASUNETE- 
LE SÎNT PERICULOASE. 
Infrasunetele — sunetele cu o 
frecvență sub 20 de herți, ne
perceptibile pentru ureche — 
devin, cind sînt de mare inten
sitate, cauza unor afecțiuni ase
mănătoare cu răul de mare. A- 
mețeli, senzații de vomă, pier
derea echilibrului, stare ge
nerală proastă — iată urmările 
acțiunii infrasunetelor asupra 
organismului. Frecvent aseme
nea efecte ale infrasunetelor 
sint resimțite in autovehicule.
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