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PENTRU PRIETENIE, 
ÎNȚELEGERE ȘI COLABORARE 

O prezentare a vizitei oficiale a președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu în Japonia, Filipine, Pakistan, 
Iordania și Tunisia, precum și a vizitelor președintelui 
Republicii Socialiste România în Republica Arabă Siriană 

și Republica Arabă Egipt
EDITURA POLITICĂSCRISOAREA COMIffllffl

IN JUDEȚELE IAȘI, BOTOȘANI, SOCEAVA SI NEAMȚ
Timp de două zile în Moldova, înconjurat cu dragoste 
și stimă, secretarul general al partidului a studiat, 
împreună cu organele locale de partid și de stat, cu 
specialiști, cu numeroși oameni ai muncii, soluțiile optime 
pentru punerea în valoare a tuturor rezervelor în vederea 
obținerii unor producții suplimentare, îndeplinirii exem
plare a prevederilor cincinalului 1971 -1975, pregătirii 

temeinice a cincinalului viitor

La adunarea popularâ din Suceava

adresată tovarășului Gheorghe Stoica 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 75 de ani

Dragă tovarășe Gheorghe Stoica,

La împlinirea vîrstei de 75 de ani, Comitetul Politic Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român iți adresează cele mai calde 
felicitări și urările noastre tovărășești de sănătate și fericire.

Ne face plăcere să exprimăm încă o dată — și cu acest prilej — știm* 
ți prețuirea noastră, a întregului partid pentru îndelungata activitate pe car* 
ai desfășurat-o și o desfășori in slujba nobilelor idealuri ale libertății șl 
Independenței patriei, ale dezvoltării României pe calea socialismului. Intrind 
încă din anii tinereții 'în rindurile mișcării muncitorești, revoluționare, ai 
luat parte, in condițiile grele ale ilegalității, la marile bătălii sociale pur
tate de clasa muncitoare, de masele populare împotriva exploatării burghe- 
zo-moșierești, a fascismului, ai contribuit activ, alături de ceilalți tovarăși, 
la întărirea continuă a partidului, la creșterea influenței sale în mase. In 
funcțiile de răspundere ce ți-au fost încredințate după eliberarea tării ai 
muncit cu devotament și pasiune comunistă pentru transpunerea cu succes 
în viață a politicii partidului și statului nostru de edificare a orinduirii noi, 
socialiste, pe pămintul României, de solidaritate activă cu toate forțele 
revoluționare și progresiste ale omenirii.

Iți dorim cu toții, dragă tovarășe Gheorghe Stoica, viață lungă, sănătate 
și multă putere de muncă, pentru ca. împreună cu noi. cu întregul partid, 
să-ți' aduci în continuare contribuția la înfăptuirea mărețului Program lai 
partidului, a istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al XI-lea. pentru 
făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre 
comunism, pentru ridicarea nivelului general de civilizație și bunăstare a 
poporului.

Iți adresăm din toată inima, cu prilejul acestei aniversări, un călduros 
„La multi ani !“.

COMITETUL POLITIC EXECUTIV
AL COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

în continuarea vizitei pe care 
a întreprins-o in județele din 
Moldova, secretarul general 
al partidului a avut sîmbă- 
tă dimineața o intîlnire de 
lucru cu membrii Biroului Co
mitetului județean Iași al P.C.R. 
Cu acest prilej a fost analizat 
atit modul în care se îndeplinesc 
sarcinile actualului cincinal, cit 
și pregătirea realizării în cele 
mai bune condiții a marilor o- 
biective înscrise în planurile de 
dezvoltare ale perioadei 1976 — 
1930.

Relevînd faptul că această 
zonă s-a înscris printre județele 
care au cunoscut un avint eco
nomic deosebit, sporindu-și de 
circa cinci ori producția indus
trială în numai zece ani, pri
mul secretar al comitetului ju
dețean de partid, tovarășul Ion 
Iliescu, a arătat că oamenii 
muncii, in frunte cu comuniștii, 
acționează cu fermitate pentru 
îndeplinirea hotăririlor Congre
sului al XI-lea al partidului. 
S-a relevat că există toate con
dițiile pentru ca prevederile ac
tualului cincinal să fie onorate 
cu trei luni mai devreme la 
producția globală și cu patru 
luni la indicatorii livrărilor la 
export.

în ceea ce privește agricultu
ra. se estimează că în urmă
toarele zece zile secerișul griu
lui va putea fi încheiat.

în cadrul dialogului de lucru, 
secretarul general al partidului 
a arătat că în industria jude
țului există încă mari rezerve 
de sporire a productivității mun
cii și a cerut ca rămînerile în 
urmă în acest domeniu, ca și la 
reducerea prețului de cost, să 
fie recuperate în cursul lunilor 
care au mai rămas pînă la sfir- 
șitul anului. Arătind că. in 
cursul vizitei făcute vineri, a 
remarcat că o parte din supra
fețele destinate producției sînt 
folosite pentru păstrarea mate
riilor prime și a produselor fi
nite. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a criticat tendința de a se trans
forma uzinele in depozite. Pen
tru aceasta trebuie să fie folo
site amenajări in aer liber, care 
se pot executa cu mijloace sim
ple și economicoase.

Referindu-se la propunerile 
prezentate în cursul vizitei sale 
de' lucru din ziua precedentă cu 
privire la amplasarea unor o- 
biective industriale. secretarul 
general al partidului a făcut ob
servația că ele nu țin seama in 
suficientă măsură de necesitatea 
dezvoltării echilibrate a tu
turor localităților. în județul 
Iași, spre deosebire de multe 
altele, industria este concentra
tă in principal în municipiul re
ședință de județ.

(Continuare în pag. a II-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
MCOiAt CMȘțSGU 

b adunarea popferă din municipiul Suceava
Dragi tovarăși,
Voi începe prin a vă adresa dum

neavoastră. tuturor locuitorilor mu
nicipiului și județului Suceava un 
călduros salut din partea Comitetu
lui Central al partidului, precum și 
a mea personal. (Aplauze puternice, 
urale).

Ne aflăm în Moldova și Bucovina 
într-o vizită de lucru. Am dorit ca 
acum, spre sfirșitul actualului cin
cinal și in apropierea începutului 
cincinalului viitor 1976—1980. să ne 
întilnim din nou cu oamenii muncii 
de pe aceste meleaguri, să putem 
face bilanțul a ceea ce am realizat 
în acest cincinal și, totodată, să dis
cutăm împreună cum să acționăm 
pentru infăptuirea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor și directi
velor trasate de Congresul al XI-lea 
al partidului nostru. (Vii aplauze).

Aș dori să folosesc acest prilej 
pentru a vă adresa incă o dată calde 
felicitări dumneavoastră, tuturor oa
menilor muncii din județul Suceava 
pentru realizarea cincinalului în pa
tru ani și jumătate. (Aplauze puter
nice, prelungite : urale).

In acest cincinal, industria suce- 
veană s-a dezvoltat puternic. în ul
timii 10 ani. din 1965 pînă în 1975, 
producția industrială a crescut de 
aproape trei ori. Realizați. în indus
trie. o producție de aproape 10 mi
liarde lei. Prin înfăptuirea cincina
lului cu 6 luni mai devreme ati adus 
o contribuție însemnată la dezvolta
rea generală a patriei, la ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a 
întregului nostru popor. (Aplauze 
puternice. îndelungate).

Ați obținut, de asemenea, unele 
succese importante în agricultură. 
Deci. Suceava a progresat mult în 
acești ani. însăși înfățișarea muni
cipiului dumneavoastră atestă cu 
putere justețea politicii partidului 
nostru de aplicare creatoare a ade
vărurilor generale ale marxism-leni- 
nismului la condițiile concrete ale 
României socialiste, de a uni efortu
rile întregului popor pentru a face 
ca pe pămintul patriei noastre să se 
ridice puternică societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, să înaintăm 
ferm spre comunism. (Aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează : 
„Ceaușescu—P.C.R.").

în cursul vizitei în două întreprin
deri din orașul dumneavoastră am 
discutat despre unele măsuri privind 
mai buna organizare a muncii, ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al 
întregii activități, trecerea la o pro
ducție superioară, astfel incit expe

riența cîștigată pînă acum de oame
nii muncii din Suceava să se mate
rializeze în următorii ani într-o pro
ducție de nivel tehnic și calitativ tot 
mai înalt, să contribuie și mai mult 
Ia dezvoltarea și industrializarea ju
dețului, a patriei noastre în general. 
(Aplauze puternice ; urale).

Cunoașteți sarcinile ce revin Su
cevei în următorul cincinal. Județul 
va depăși cu mult producția de 10 
miliarde lei, va ajunge la peste 14 
miliarde lei. Fără nici o îndoială că 
5 ani reprezintă un timp destul de 
lung, în care se va putea depăși cu 
mult ceea ce s-a stabilit de Con
gresul al XI-lea, în așa fel incit și 
Suceava să se prezinte cu succese 
remarcabile în anul 1980. cu o con
tribuție de seamă la dezvoltarea ge
nerală a țării, la înfăptuirea Progra
mului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate. (Aplauze 
puternice ; urale).

Odată cu dezvoltarea generală a 
economiei naționale, a avuției între
gului popor, s-au înfăptuit și pre
vederile actualului cincinal cu pri
vire la creșterea nivelului de trai al 
poporului. După cum știți, în plan se 
avea în vedere o creștere a retribu
ției reale a oamenilor muncii cu 
circa 20 la sută. Pe baza progresului 
realizat, îndeosebi in industrie, dar 
și in agricultură, a sporirii intr-un 
ritm mai înalt a venitului național 
s-au creat condiții pentru o creștere 
mai accentuată a veniturilor tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii. 
Tocmai pe această bază s-au reali
zat majorările de retribuție începute 
anul trecut și s-a putut hotărî recent 
de a mai adăuga tuturor oamenilor 
muncii o retribuție suplimentară de 
60 de lei : abeasta asigură realizarea 
unei retribuții reale de 22 la sută, 
față de 20 la sută cit era prevăzut 
in plan. S-a avut în vedere și aco
perirea in întregime a cheltuielilor 
ca urmare al majorării recente a unor 
preturi, astfel ca pe total, nivelul do 
trai, bunăstarea poporului nostru să 
crească într-un ritm mai înalt. A- 
ceasta demonstrează incă o dată jus
tețea politicii partidului nostru, grija 
și preocuparea sa de a face totul 
pentru ca, pe măsura dezvoltării e- 
conomiei. să asigure bunăstarea și 
fericirea poporului — țelul suprem al 
întregii activități a partidului, esen
ța societății i socialiste pe care o edi
ficăm pe pămîntul României. (Aplau
ze puternice, prelungite : urale : se 
scandează : „Ceausescu și poporul").

Cu atit mai mult trebuie să subli
niem importanta acestor măsuri cu 

cit ele sînt luate, după cum se știe, 
în condițiile calamităților provocate 
de inundațiile cunoscute. Faptul că 
— cu toate aceste grele calamități pe 
care le-am suferit — putem asigura 
realizarea tuturor măsurilor de creș
tere a veniturilor și de dezvoltare 
continuă a întregii activități econo
mice demonstrează forța și capaci
tatea organizatorică a partidului și 
statului nostru, forța clasei noastre 
muncitoare, a țărănimii, a intelectua
lității. a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, care, 
intr-o strinsă unitate, înfăptuiesc 
neabătut politica Partidului Comunist 
Român, știind că aceasta corespunde 
pe deplin intereselor vitale, de bună
stare. fericire și independentă ale 
națiunii noastre socialiste. (Urale pu
ternice ; aplauze prelungite ; se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R.“, 
„Ceaușescu și poporul").

Este adevărat, am suferit pagube 
mari ; dar oamenii muncii sînt ferm 
hotăriți ca, in următoarele citeva 
luni, să recupereze în întregime a- 
ceste pagube. De pe acum multe în
treprinderi au reușit, în ciuda pier
derilor pe care le-au suferit, să re
cupereze pagubele, lucrind zi și noap
te pentru a asigura ca industria 
noastră socialistă să stea In primele 
rinduri ale dezvoltării întregii eco
nomii naționale, (Aplauze puternice, 
urale).

Am citit comentariile unor ziare 
străine ; se întrebau cum de-ar mai 
putea România să-și realizeze pla
nul. Doresc ca de aici, din cetatea 
de scaun a lui Ștefan cel Mare, să le 
răspund acestora că gravele calami
tăți nu ne vor abate cu nimic de la 
infăptuirea programului nostru. Cin
cinalul actual va fi realizat înainte 
de termen 1 Ritmul de creștere a 
producției industriale va depăși 14 la 
sută., Sintem ferm hotăriți ca și in 
agricultură să recuperăm pierderile 
prin culturi suplimentare, astfel incit 
să asigurăm pe deplin aproviziona
rea populației in cele mai bune con
diții. (Aplauze prelungite ; se scan
dează : „Ceaușescu—P.C.R.").

Desigur, apreciem preocuparea zia
riștilor și ziarelor de peste hotare 
pentru problemele dezvoltării Româ
niei. Credem însă că aceștia nu cu
nosc încă bine poporul român, con
structor al socialismului ; ei nu știu 
că, de-a lungul secolelor, nimic nu 
a putut împiedica poporul nostru să 
infringă toate greutățile — inclusiv 
pe cele provocate de natură sau de 
cotropirea străină — să-și apere 
ființa națională, să asigure mersul

MIERCURI, 23 IULIE

Msrea Inilor in pteB 
ale sănii

Mari Mvtiri Naționale
Biroul Marii Adunări Naționale a hotărît ca lucrările 
în plen ale primei sesiuni a celei de-a Vll-a legislaturi 
a Marii Adunări Naționale să fie reluate miercuri, 

23 iulie 1975, ora 10 dimineața.

înainte spre bunăstare și fericire. Cu 
atit mai mult, in condițiile construc
ției socialiste, cind Partidul Comu
nist Român — forța politică condu
cătoare a societății noastre — că
lăuzește întreaga națiune pe culmile 
înalte ale societății comuniste, nu 
pot exista nici un fel de greutăți, 
nici o piedică care să ne abată de 
la drumul socialismului și comunis
mului 1 (Aplauze puternice ; urale ; 
se scandează : „Ceaușescu și po
porul").

La începutul săptăminii viitoare va 
avea loc plenara Comitetului Cen
tral al partidului și a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economico- 
Sociale. care va analiza, în primul 
rind. proiectul planului de dezvoltare 
eccnomico-socială pe cincinalul 
1976—1980. Prevederile acestui pro
iect corespund pe deplin Directive
lor trasate de Congresul al XI-lea, 
iar in unele domenii, chiar accen
tuează dezvoltarea spre a asigura o 
bună armonie și progresul proporțio
nal al tuturor sectoarelor de activi
tate. Greutățile pe care le-au provo
cat calamitățile nu vor influența în 
nici un fel ! Vom face totul pentru 
a realiza în bune condiții Directivele 
Congresului al XI-lea, programul 
dezvoltării pe noi trepte a societății 
noastre socialiste, în toate domeniile. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Fără îndoială că. pentru aceasta, 
trebuie să muncim mai bine, să or
ganizăm mai temeinic activitatea în 
fiecare sector, să întărim disciplina, 
ordinea, spiritul de răspundere al 
fiecărui cetățean la locul său de 
muncă, de la președintele republicii 
pină la ultimul muncitor și de la 
ultimul muncitor și țăran, pină la 
președintele republicii 1 Numai așa, 
acționind cu spirit de răspundere, cu 
disciplină și ordine, intr-o deplină 
unitate, vom asigura victoria socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te. vom crea condiții pentru creșterea 
continuă a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului nostru popor 1 
(Aplauze puternice, urale).

Dragi tovarăși.
Nu aveam de gînd să mă refer la 

problemele internaționale ; dar avînd 
în vedere că la Geneva s-a hotărît 
ca, la 30 iulie, să aibă loc Conferin
ța general-europeană la nivel înalt, 
care va adopta documentele cu pri
vire la securitatea și cooperarea in 
Europa, doresc să subliniez că Româ-

(Continuare in pag. a III-a)

GRÎUL
așteaptă secerătorii 
PĂMÎNTUL 
așteaptă semănătorii
FURAJELE 
așteaptă cosașiiTOȚI LOCUITORII 
SATELOR LA CÎMP! 
Ziua de astăzi, duminică, și cele 
ce urmează să fie zile de muncă 
record pentru terminarea 
grabnică a tuturor lucrărilor 

agricole de vară
ÎN PAGINA A IV-A

ASTĂZI ESTE „ZIUA CONSTRUCTORULUI"

Avanposturi în bătălia cu timpul
ÎN PAGINA A V-A
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
IAȘI: La întilnirea cu biroul 

comitetului Județean P. C. R. - 
recomandări prețioase cu privire 
la perfecționarea întregii activități
(Urmare din pag. I)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut organelor locale de partid ca, 
împreună cu ministerele răspunză
toare de înfăptuirea amplului plan 
de investiții prevăzut pentru viito
rul cincinal, să studieze modalită
țile și să găsească soluțiile potrivite 
pentru amplasarea unora dintre 
obiective, care vor spori potențialul 
industrial al județului, și în alte lo
calități. citind în acest sens Pașca
nii. Tirgu-Frumos și Hîrlău. Ală
turi de Iași și de localitățile rurale 
aflate în proces de urbanizare, 
unde se vor construi noi unități in
dustriale, aceste orașe vor trebui 
să cunoască o puternică dezvoltare. 
Viitoarele fabrici și uzine vor tre
bui grupate în platforme compacte, 
care permit realizarea unui in
dice ridicat de ocupare a terenului 
și oferă avantajul economic al utili
zării în comun a dotărilor anexe.

S-a subliniat, de asemenea, ideea 
ca întreprinderile care necesită un 
mare consum de apă să fie ampla
sate în apropierea riurilor cu debit 
mare, în cazul județului Iași la Paș
cani. unde se vor executa o serie de 
lucrări de regularizare a Șiretului.

Secretarul general al partidului a 
cerut organelor locale să acționeze 
in direcția realizării, pe baza cerce
tării specialiștilor de aici, a princi
palelor utilaje menite să echipeze 
noile capacități de producție. lașul 
dispune în această privință de mari 
posibilități, beneficiază de aportul 
unor specialiști de înaltă calificare, 
al cadrelor didactice universitare din 
facultățile de profil, care trebuie an
trenate la această activitate de cer
cetare și proiectare subordonată di
rect cerințelor actuale ale producției. 
Totodată, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că trebuie acordată o deo
sebită atenție creșterii calității pro
ducției, asimilării unor sortimente cu 
valoare economică ridicată, solicitate 
atit de beneficiarii interni, cît și de 
cei din străinătate. Pe această cale, 
se pot obține importante sporuri de 
producție. Pentru ca lașul să ajungă 
la sfirșitul viitorului cincinal la 
potențial industrial 
decît cel prevăzut 
se acționeze mai 
scurtarea perioadei 
noilor obiective și pentru atingerea 
înainte de termen a parametrilor 
maximi, reducerea consumurilor spe
cifice de materii prime și materiale.

— lașul are o industrie modernă, 
dispune de rezerve mari în a- 
ceastă privință, a subliniat tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Trebuie să 
concentrați toate eforturile pentru a 
elabora un program care să asigure 
îmbunătățirea substanțială a activi
tății.

Abordînd problemele agriculturii, 
secretarul general al partidului a re
levat că deși inundațiile au constituit 
o frînă în dezvoltarea acestui sector, 
ele nu justifică însă râmînerea în 
urmă a agriculturii Moldovei față de 
alte zone ale tării. Experiența ciș- 
tigată de o serie de unități dovedeș
te că și aici, pe terenurile deluroase, 
se pot obține recolte comparabile cu 
cele din Bărăgan. Se așteaptă din 
partea specialiștilor ieșeni o contri
buție mult mai mare la dezvoltarea 
agriculturii, nu numai din județ, ci 
și din toată Moldova. Pe baza unor 
cercetări aplicative, solurile pot fi a- 
meliorate. coastele dealurilor pot fi 
transformate in terenuri mult mai 
fertile prin lucrări de îmbunătățiri 
funciare. Trebuie întocmit un pro
gram care să asigure o cotitură ra
dicală în agricultura Moldovei 
perioada viitorului cincinal.

In ceea ce privește problemele ac
tualei campanii agricole, secretarul 
general al partidului a insistat asu
pra necesității de a se grăbi ritmul 
secerișului și al insămînțării culturi
lor duble, în special de porumb și de 
legume, în așa fel încit să se respecte 
perioada optimă pentru aceste lu
crări, iar producțiile de pe aceste te
renuri să compenseze pagubele pro
vocate de inundații. In acest context, 
arătînd că în unele locuri se constată 
un oarecare spirit de delăsare, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a reluat in
dicația dată cu prilejul recentei vi
zite de lucru în județul Galați, in- 
sistînd asupra necesității unei mai 
bune organizări a muncii în agricul
tură, asemănătoare cu cea existentă 
in fabrici. Trebuie stabilit temeinic 
orarul de muncă în perioada de Cam
panie. iar la lucrări să participe tot 
satul. în frunte cu primarul și soția 
sa. Dacă nu vom întări ordinea și 
disciplina nu vom obține recolte 
mari — a subliniat secretarul general 
al partidului.

In legătură cu lucrările de îmbună
tățiri funciare care urmează să se e- 
xecute în județul Iași. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat ca pla
nurile să fie revizuite împreună cu 
specialiștii de la Consiliul Național 
al Apelor în vederea identificării ce
lor mai avantajoase soluții din punct 
de vedere economic.

Intr-o primă etapă trebuie să 
ne gîndim la amenajarea unor 
lacuri mari, care să rezolve de
finitiv problema apărării localită
ților de inundații și cea a apro
vizionării cu ană industrială și pota
bilă. urmînd ca într-o fază ulterioa
ră să se treacă la regularizarea sis
tematică a riurilor prin corectarea 
cursului lor. adîncirea si lărgirea.al
biei. înălțarea unor diguri suficient 
de puternice ca să reziste la viituri 
oricît de mari. Ele vor trebui înăl; 
tate chiar pe mal. nentru a nu mai 
lăsa nradă anelor terenuri acum i- 
nundahdc. care micșorează suprafața 
aP’':colă a tării.

Planurile de îmbunătățiri funciare 
trebuie corelate cu cele de sistema
tizare a localităților, si în-acest ca
dru este necesar să se întocmească 
un program de modernizare a locali
tăților situate dr-n liineul Prutului, 
în vede’-ea ridicării nivelului de trai 
al locuitorilor. Aceasta v-> conduce 
și la schimbări în mentalitate.

Referindu-se la necesitatea rid'căr’i 
continue a nivelului conștiinței so
cialiste a oamenilor mun":'. tovarășul 
Nicolae Ceausescu a subliniat că 
impune. în același timp. îmbunătă
țirea stilului de muncă al organiza
țiilor de partid

— S-a constatat că unii activiști 
manifestă un oarecare spirit funcțio
năresc in îndeplinirea sarcinilor în
credințate. Trebuie să tragem con
cluziile cuvenite pentru îmbunătăți
rea activității de partid în sensul 
sporirii responsabilității tuturor co
muniștilor in munca pe care o desfă
șoară in diferite domenii — a spus 
secretarul general al partidului.

Abordînd apoi unele probleme ideo
logice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că tradițiile culturale ale Ia
șilor, cu tot ce au mai bun și mai 
dinamic, trebuie valorificate. Secre
tarul general al partidului a apreciat 
preocuparea organelor locale pentru 
păstrarea și restaurarea monumen
telor istorice și culturale ale trecutu
lui, arătînd in același timp că orașul 
de la poalele Copoului este totodată 
și o veche citadelă muncitorească.

— Trebuie reînnoită tradiția clu
burilor muncitorești, spiritul lor re
voluționar, să facem din ele cercuri 
de studiu și învățămînt comunist, 
centre de luptă împotriva mentalită
ții patriarhale a lașilor, a atmosfe
rei mic burgheze care se mai face 
simțită pe alocuri. Să nu luăm drept

o jignire aceste cuvinte, jignitor ar 
fi să tolerăm asemenea stări de lu
cruri. La Iași, ca și în alte orașe, se 
construiesc mari uzine. Or, acolo 
unde e uzina se forjează și omul 
nou, cu conștiință înaintată. Aceasta 
este valabil nu numai la noi. ci peste 
tot în lume.

Tn încheierea întîlnirîi de lucru cu 
biroul comitetului județean de par
tid, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că la Iași există o puternică 
organizație de partid, care dispune de 
cadre valoroase, cu multă experien
ță, de la care se așteaptă propuneri 
privind îmbunătățirea activității in 
domeniile discutate. Trebuie să se 
treacă cu mai multă hotărire la ac
țiune în direcțiile indicate de partid, 
pentru a obține rezultate mai bune 
în toate sectoarele de muncă.

Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid a mulțumit tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în numele 
tuturor comuniștilor, al oamenilor 
muncii din județul Iași, pentru vi
zita făcută, asigurînd că indicațiile 
sale vor fi urmate întocmai și înde
plinite neabătut, cu convingerea că 
traducerea lor în viață va aduce o 
îmbunătățire simțitoare a muncii în 
toate domeniile de 
rire a contribuției 
greșul multilateral

activitate, o spo- 
județului la pro- 
al patriei.

BOTOȘANI: Amplasarea noilor 
obiective, organizarea judicioasă 
a fluxurilor tehnologice, în centrul

dialogului privind
dezvoltarea continuă a industriei

un 
mult mai mare 
este necesar să 
energic pentru 
de construcție a

in

De la Iași, tovarășul 
Ceaușescu, împreună cu _____
Manea Mănescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului, 
continuă vizita de lucru în județul 
Botoșani.

La sosire, pe stadionul orașului, se
cretarul general al partidului a fost 
întimpinat cu deosebită 
un mare număr de 
muncii.

In numele populației 
parte a tării, tovarășul 
nică. prim-secretar al 
județean Botoșani al P.C.R., a 
dresat un călduros bun venit. Potri
vit datinei, secretarului general al 
partidului i s-au oferit pîine și sare.

La sosire, ca și pe întregul traseu 
străbătut pină la noua platformă in
dustrială situată în nordul orașului, 
unde s-au construit și se vor con
strui noi și puternice unități econo
mice. cetățenii aclamă și scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul". La platforma industria
lă se analizează, în fața unei mache
te. modul de amplasare a noilor o- 
biective. concepția de sistematizare 
a orașului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă să se studieze 
mai atent amplasamentele, să se 
realizeze întreprinderi de profil uni
ce. Prin schimbarea amplasării unor 
unități ce se vor construi aici se 
pot cîștiga importante suprafețe de 
teren, iar zona industrială a orașu
lui nu trebuie să depășească limi
tele existente în prezent.

în cadrul discutării schiței de sis
tematizare a orașului s-a arătat că 
s-a avut in vedere folosirea actua
lului perimetru prin asigurarea den
sității optime. în concordantă cu 
perspectivele de dezvoltare economi
că a orașului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu atrage atenția edililor și 
specialiștilor ca sistematizarea să se 
facă pornindu-se de la aliniamente
le existente, ca în cadrul lucrărilor 
de construcție Să fie păstrate parcu
rile și spațiile verzi, să fie con
servate toate clădirile bune, iar prin 
noile construcții să se asigure o den
sitate de 10 000—12 000 locuitori pe ha. 
Este necesar să se creeze în preaj
ma orașului zone de recreare pen
tru oamenii muncii.

Tema centrală a dialogului de lu
cru la cele două noi întreprinderi 
vizitate pe platforma industrială a 
municipiului Botoșani o constituie 
folosirea spațiilor de producție, am
plasarea judicioasă a utilajelor.

încă de Ia început, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu remarcă, la între
prinderea „Electrocontact", intrată in 
funcțiune cu trei luni înainte, nefo- 
losirca integrală a suprafețelor hale
lor. Secretarul general al partidului, 
în discuția cu Constantin Ionescu. 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini-unelte și electrotehnicii. Du
mitru Ciocan, directorul unității, cu 
ceilalți factori de răspundere, atrage 
serios atenția că trebuiau judicios or
ganizate suprafețele din incinta ha
lelor :

— Ce fel de organizare științifică 
și inginerească este asta ? — spune 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Punem

Nicolae 
tovarășul

căldură de 
oameni ai

din această 
Petre Dumi- 

Comitetului 
a-

mașinile la distanțe mari și apoi tre
buie deplasate mereu. Facem cheltu
ieli inutile și mașinile se degradează. 
Deși discutăm, continuă același stil 
de muncă. Trebuie pus capăt acestei 
situații. Să se vadă încă din proiect 
amplasarea fiecărei mașini. Trebuie 
mai multă disciplină, mai multă or
dine, o mai bună utilizare a specia
liștilor.

în același context este abordată 
problema amplasării viitoarei fabrici 
de electroizolatori. care. în concepția 
inițială, urma să se construiască în 
vecinătatea întreprinderii vizitate. Cu 
acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază necesitatea unei 
priviri de ansamblu, unitare, la con
struirea noilor capacități de produc
ție. la dezvoltarea celor existente.

— Nu e destul să punem întreprin
derile una lingă alta — arată secre
tarul general al partidului. Asta e 
numai o latură a sistematizării. De 
ce să revenim și 
poate construi de 
concepție unică ?

In acest sens. _____ „_____ ____
Ceaușescu dă indicația ca unitățile 
cu același profil de ramură, aflate în 
cadrul aceleiași platforme industria
le. să fie organizate pe baza concep
ției întreprinderii unice, cu sec
toare comune de utilități, sculărie. 
mecanic-șef etc. și cere să i se pre
zinte în cel mai scurt timp proiectele 
conform acestor indicații.

Apreciind modul de organizare a 
fluxurilor tehnologice la întreprin
derea de utilaje și piese de schimb 
pentru industria ușoară — a doua 
unitate vizitată la Botoșani — tova
rășul Nicolae Ceaușescu se oprește in 
fața unor linii de strunguri și reco
mandă o mai bună gospodărire a 
locului de muncă, folosirea unor mij
loace mecanizate care să permită co
lectarea, transportarea și captarea 
șpanului. în secția de turnătorie a 
unității, secretarul general al partidu
lui remarcă eficiența soluțiilor tehnice 
adoptate pentru reducerea consumu
lui de metal încă din această fază și 
cere ministrului industriei construcți
ilor de mașini grele. loan Avram, a- 
flat de față, ca și unitățile acestui mi
nister să folosească experiența bună a 
întreprinderii botoșănene aparținînd 
Ministerului Industriei Ușoare.

Subliniind necesitatea folosirii în
tregii capacități a instalațiilor, secre
tarul general al partidului dă indica
ția ca producția întreprinderii să fie 
profilată, in primul rind. pe piese de 
serie — în acest sens impunîndu-se 
o mai largă cooperare cu celelalte 
întreprinderi constructoare de mașini 
— și numai în al doilea rînd pe fa
bricarea de unicate.

întilnirea de lucru cu membrii bi
roului comitetului județean de partid 
prilejuiește o analiză a rezultatelor 
obținute pînă în prezent, a măsurilor 
ce se impun pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a acestor meleaguri.

Tovarășul Petre Duminică, primul 
secretar al comitetului județean de 
partid, subliniază că ridicarea econo
mică a județului, in special în cei 
10 ani care au trecut de la al IX-lea 
Congres, sînt o dovadă grăitoare a 
însuflețirii cu care oamenii muncii, 
toți cetățenii din această parte a ta

rii dau viață hotărlrilor partidului, 
indicațiilor secretarului general, pre
zent în numeroase ocazii in mijlocul 
lor.

Sintetizînd esența dialogurilor pur
tate cu. prilejul acestei noi vizite în 
județul Botoșani, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază 
revin organelor locale 
stat jn vgderea unei 
organizări a activității 
în industrie, cît și în

Revenind la discuțiile 
secretarul general al partidului re
comandă încheierea sistematizării 
municipiului, definitivarea proiectelor 
de dezvoltare a platformei industriale 
în așa fel incit să nu se piardă ni
mic din suprafața cultivabilă. Tn ceea 
ce privește agricultura, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arată că și aici 
trebuie introdusă mai multă ordine 
si disciplină, ca și în industrie, la 
lucrările agricole din sat fiind nece
sară antrenarea tuturor cetățenilor.

— Toată lumea trebuie să lucreze. 
Și primarul, și medicul, și profesorul 
să participe la activitatea de produc
ție din comună — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Exprimîndu-și convingerea că oa
menii muncii, toți cetățenii acestor 
meleaguri își vor îndeplini și depăși 
sarcinile ce Ie revin în acest an. în 
următorul cincinal, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arată în încheiere că se 
impune mobilizarea întregului poten
țial al județului pentru obținerea u- 
nor producții sporite în toate com
partimentele economice.

Tinind să-și exprime bucuria de a 
avea din nou în mijlocul lor pe se
cretarul general al partidului, un 
grup de muncitori înminează tovară
șului Nicolae Ceaușescu angajamen
tul solemn al muncitorimii botoșă- 
nene de a nu precupeți nici un efort 
pentru a răspunde apelului adresat 
întregii națiuni de a contribui la re
facerea cît mai grabnică a economiei, 
la recuperarea pierderilor provocate 
de inundații, de a face, totodată, din 
fiecare zi o zi-record de producție.

La rîndul lor, și reprezentanți ai 
lucrătorilor ogoarelor înminează to
varășului Nicolae Ceaușescu. în nu
mele țărănimii cooperatiste, mecani
zatorilor. tuturor lucrătorilor din a- 
gricultura județului, angajamentul 
prin care încredințează Comitetul 
Central al partidului, pe secretarul

sarcinile care 
de partid și de 
mai judicioase 
productive atît 
agricultură.

anterioare,

Mai buna folosire a spațiilor și utilajelor — o sarcinâ importantă pentru întreprinderea de utilaje și piese de 
schimb pentru industria ușoară din Botoșani

general că vor contribui cu toate 
forțele la obținerea unor recolte tot 
mai bogate.

O mare mulțime de cetățeni, adu
nați în piața din fața sediului comi
tetului județean de partid, țin să 
salute din nou prezența pe meleagu
rile Botoșanilor a secretarului gene
ral al partidului.

în uralele și ovațiile mulțimii, ia 
cuvîntui îcvatâșu! nicolae 
Ceayșescu.

Cuvântul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși. fi

La întreprinderea de utilate

să cirpim. 
Ia început

tovarășul

cînd se 
după o

Nicolae

piese de schimb din

Vă adresez tuturor celor prezenți 
aici și tuturor locuitorilor orașului și 
județului Botoșani un salut călduros 
din partea Comitetului Central al 
partidului și a mea personal. (A- 
plauze puternice, urale).

Folosesc acest prilej 
adresa calde felicitări 
muncii din Botoșani — 
ingineri, tehnicieni 
zat planul cincinal în industrie 
patru ani și jumătate, 
puternice, urale; se 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Sint rezultate minunate, care au 
cerut eforturi susținute, și .doresc să 
apreciez în mod deosebit felul în 
care comuniștii, organizațiile de par
tid. comitetul județean au unit efor
turile tuturor oamenilor muncii pen
tru a obține aceste succese. Vă urez 
să obțineți în continuare realizări tot 
mai mari în întreaga activitate. (Vii 
și puternice aplauze).

în ceea ce privește cincinalul vi
itor. după cum cunoașteți. Botoșanii 
vor trebui să realizeze o producție 
industrială de peste 10 miliarde lei. 
Anul acesta veți avea o producție de 
circa 3 miliarde lei. Va trebui deci 
să realizați o creștere de peste trei 
ori. Pentru îndeplinirea tuturor a- 
cestor sarcini se cer eforturi serioa
se. Dar faptul că în acest cincinal 
ați obținut rezultate bune, că s-au 
pus bazele unor noi întreprinderi in
dustriale. iar de pe acum sînt stabi-

pentru a 
oamenilor 
muncitori, 

care au reali- 
in 

(Aplauze 
scandează

lite întreprinderile ce urmează a 
construite creează toate condițiile de 
a putea realiza în bune condiții 
sarcinile trasate de Congresul al 
XI-lea, de a face ca Botoșanii să 
devină un puternic centru industrial 
în Moldova. (Aplauze puternice).

Concomitent vor trebui depuse 
eforturi pentru dezvoltarea și a pro
ducției agricole, pentru a asigura o 
creștere mai substanțială a produc
ției de cereale, de legume și în zo
otehnie, în așa fel ca și agricultura 
județului Botoșani să-și aducă con
tribuția la dezvoltarea generală a 
județului, a agriculturii din Româ
nia socialistă. (Vii aplauze).

Aveți, deci, dragi tovarăși, un pro
gram minunat 
naiul următor, 
convingerea că 
tid, comuniștii, 
de partid, consiliul popular vor lua 
toate măsurile pentru a asigura rea
lizarea în cele mai bune condiții a 
tuturor acestor sarcini.

Exprim, de asemenea, convingerea 
că toți oamenii muncii de la orașe 
și sate vor face totul pentru a ac
ționa într-o strînsă unitate, sub con
ducerea comuniștilor, pentru realiza
rea cu succes a acestor mărețe 
cini. (Aplauze).

In încheiere vă urez succese 
mai mari în întreaga activitate, 
doresc multă sănătate și multă feri
cire ! (Vii și puternice aplauze, 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul").

tâmpinat de tovarășul Vasile Patili- 
neț, ministrul economiei forestiere și 
industriei materialelor de construc
ții, de reprezentanți ai conducerii 
întreprinderii.

Evidențiind încă de la început 
faptul că, traducind în viață indicați
ile secretarului general al partidului 
date cu prilejul ultimei vizite efec
tuate aici, colectivul acestei unități a 
reușit să dubleze capacitatea de pro
ducție, directorul întreprinderii, in
giner loan Nemțișor, a arătat că, 
prin asimilarea, într-un timp relativ 
scurt, a unor utilaje complexe pen
tru industria materialelor de con
strucții, care dețin în prezent 40 la 
sută din totalul producției, s-a ajuns 
la un grad superior de modernizare 
a structurii fabricației. în continua
re, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a 
fost prezentată, sub formă de machetă, 
linia tehnologică 
cavalei, cea mai 
acestui colectiv.

In încheierea 
Nicolae Ceaușescu 
harnic colectiv pentru realizările ob
ținute, a recomandat conducerii în
treprinderii să-și intensifice preocu
pările pentru dezvoltarea producției 
de utilaje complexe, în vederea do
tării corespunzătoare 
citați de producție.

Vizita pe platforma 
ceveană a continuat 
de celuloză și hîrtie. 
ieșit pregnant că aplicarea

de producere a mu- 
recentă creație a

vizitei, tovarășul 
a felicitat acest

a noilor capa-

Industrială su
la combinatul 
Și aici a re- 

consec-

ventă a indicațiilor și recomandări
lor secretarului general al 
lui a avut rezultate dintre 
bune. Se remarcă, in acest 
dezvoltarea capacităților de 
ție, care asigură in prezent 
valoric de 100 milioane lei, moder
nizarea și diversificarea nomenclato
rului de produse. Elocvent în acest 
sens 
față 
22,6 
loză 
zată

Apreciind strădaniile și rezultatele 
obținute în acest cincinal de colec
tivul combinatului, de grupul de cer
cetători care lucrează aici, secretarul 
general al partidului a arătat că pe 
baza bunei experiențe acumulate 
trebuie să se treacă la sporirea ma
sivă a producției de hîrtie de cali
tate superioară. Tn felul acesta se 
vor putea diminua corespunzător și 
importurile. Sînt create toate condi
țiile ca în viitor aceste sortimente, 
care asigură o valorificare superioară 
a materiei prime, să aibă o pondere 
tot mai însemnată. Ministerul de re
sort. a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să aibă în vedere 
să corecteze planul în această di
recție.

Luîndu-șî rămas bun de la mem
brii colectivului combinatului, se
cretarul general al partidului îi fe
licită din nou. le urează noi și im
portante succese.

partidu- 
cele mai 
context, 
produc- 
un spor

este faptul că în momentul de 
combinatul sucevean furnizează 
la sută din producția de celu- 
și 26,3 din cea de hîrtie reali- 
în tara noastră.

de înfăptuit în cinci- 
Doresc să exprim 

organizațiile de par- 
comitetul județean

sar

SUCEAVA: Prin valorificarea
superioară a materiei prime, 

o producție de înaltă calitate

Adunarea populară de la Suceava

Suceava a fost cel de-al cincilea 
județ pe itinerarul vizitei de lucru 
in Moldova a secretarului general 
al partidului.

Pe stadionul orașului. împodobit 
sărbătorește, mii de cetățeni ai mu
nicipiului și din localitățile învecina
te au făcut secretarului general al 
partidului o entuziastă primire.

In întîmpinare au venit primul se
cretar al Comitetului județean Su
ceava al P.C.R., Miu Dobrescu, alți 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

După ceremonia oficială a primi
rii, coloana oficială se îndreaptă spre 
platforma industrială ..Zona de est" a 
municipiului, unde au luat ființă și 
s-au dezvoltat în ultimul deceniu u- 
nități economice moderne.

Pe întregul traseu străbătut, un 
mare număr de locuitori fac tovară
șului Nicolae Ceaușescu o vibrantă 
manifestare de dragoste și stimă.

Primul obiectiv vizitat in lunca 
Sucevei a fost întreprinderea de uti
laje și piese de schimb, unde tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost în

in Piața 23 August, în noul cen
tru al Sucevei, a avut loc un însu
flețit miting 
acest județ 
Ceaușescu.

Deschizînd
Dobrescu, membru supleant ai Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Suceava al P.C.R., a spus : 

în aceste clipe, sucevenii, toți lo
cuitorii acestui străvechi și legendar 
plai românesc vă transmit fier
bintea urare pornită din adincul ini
mii de bun venit în județul nostru, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Vă aflați in mijlocul sucevenilor, 
în momente eroice ale neamului. în 
momente în care întreaga națiune, 
toată suflarea acestui colț al patriei, 
la îndemnul partidului, la înflăcărată 
dumneavoastră chemare, într-o im
presionantă unitate de voință, și-au 
închinat vrednicia și puterile vinde
cării rănilor grele pricinuite de 
inundații, recuperării marilor pier
deri datorate dezlănțuirii apelor.

înțelesurile multiple și emoționan
te ale momentului...........................
nite de o fericită 
tăzi, cînd vă aflați 
și. ca întotdeauna, 
tre — se împlinesc 
greșul al IX-lea al partidului, care 
a generat dinamismul fără prece
dent al ultimului nostru deceniu 
de construcție socialistă, „deceniul 
Ceaușescu". Este dinamismul ce în
truchipează strălucirea și forța idei
lor dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, care au fundamentat docu
mentele congresului, caracterul pro
fund creator și novator al patosului 
revoluționar ce 
viața și munca

consacrat vizitei în 
a tovarășului Nicolae

mitingul, tovarășul Miu

sînt însă împli- 
coincidență : as- 
alături de noi — 
în inimile noas- 

10 ani de la Con-

vă caracterizează 
uriașă, pe care le

dăruiți fericirii poporului, înălțării 
destinelor sale.

îngăduiți-mi ca succintul raport 
comunist, muncitoresc, pe care vi-1 
prezint în acest cadru, să-l încep 
prin menționarea unui fapt care, 
deși cunoscut, ne este plăcut să-1i 
amintim : sucevenii și-au onorat an
gajamentul asumat în fața dumnea
voastră — realizarea actualului cin
cinal in patru ani și jumătate — 
fiindu-vă adine recunoscători pentru 
ajutorul multilateral, permanent, pe 
care l-ați acordat județului nostru, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru cuvintele de caldă și aleasă 
apreciere și îmbărbătare pe care ni 
le-ați adresat in legătură cu acest 
succes.

Noi înțelegem că repurtarea unei 
asemenea victorii în competiția cu 
timpul este un argument de referin
ță, o platformă trainică pentru îm
plinirile 
făptuirii 
timpuri 
realiza o 
mentară.
tele luate. Locuitorii Țării de Sus 
sint hotăriți să pună viguros umărul 
la recuperarea pierderilor provocate 
de inundații. Tn aceeași ordine de 
idei, vă raportez că, în ultima peri
oadă. am angajat mai larg resursele 
județului, suplimentînd și volumul 
exportului.

Pe aceleași coordonate ale muncii 
avintate. responsabile se înscriu și 
preocupările lucrătorilor ogoarelor, 
care, in aceste zile, duc o bătălie 
decisivă pe „frontul piinii", conști- 
enți fiind de datoria patriotică de a 
nu pierde nimic din roadele pămin- 
tului.

viitoare. Ca urmare a in- 
cincinalului cu două ano- 
mai devreme, vom putea 
importantă producție suplf- 

depășindu-ne angajamen-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Indicații prețioase privind sistematizarea orașului BotoșaniSuceava
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NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvlntare^ tovarășului

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)
nia a fost printre țările care au acțio
nat cu cea mai mare fermitate pen
tru succesul acestei conferințe. Salu
tăm hotărirea pentru convocarea a- 
cestei conferințe. Sperăm că ea va 
deschide o eră nouă de pace și co
operare în Europa, o eră nouă pen
tru cursul destinderii, pentru o nouă 
ordine economică și politică interna
țională. pentru pace și colaborare in 
întreaga lume. (Aplauze puternice, 
urale).

Știm că problemele ce mai sînt 
încă de soluționat în Europa și in 
lume sint complexe. Conferința nu 
înseamnă sfirșitul lucrărilor pentru 
securitatea Europei, ci începutul lup
tei pentru realizarea în viată a celor 
stabilite, pentru a se ajunge la eli
minarea cu desăvirșire a vechii po
litici imperialiste de forță și dictat, 
pentru a se asigura așezarea relații
lor dintre state pe principiile depli
nei egalități în drepturi, ale respec
tului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne, pentru a face din continen
tul nostru un continent al păcii și 
colaborării, pentru a ne aduce con
tribuția la o lume mai dreaptă și mai 
bună. în care fiecare națiune să se 
poată bucura de cuceririle științei și 
culturii, să-și poată făuri viața în 
mod liber și independent, așa cum 
dorește, fără nici un amestec din 
afară. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Continuîrid Înfăptuirea programu
lui de dezvoltare a patriei noastre, 
ne aducem, totodată, o contribuție

(Urmare din pag. a II-a)
Știm însă că activitatea din econo

mia județului este aptă de noi per
fecționări. Avem datoria ca, așa cum 
ne invățați prin permanenta și pil-, 
duitoarea dumneavoastră activitate, 
cum a reieșit și din prețioasele indi
cații ce ni le-ați dat in cursul aces
tei vizite, să analizăm permanent, 
cu exigență, mersul muncii, să pros
pectăm mai bine eforturile și resur
sele, să folosim din plin baza mate
rială de care dispunem, potențele 
creatoare ale oamenilor.

Mă fac și în acest cadru mesage
rul sentimentelor sincere ale bucovi
nenilor. transmițîndu-vă întreaga 
noastră gratitudine pentru grija ce 
o purtați destinelor Țării de Sus, fe
ricirii și bunăstării întregului nostru 
popor, mărturie fiind și recenta mă
sură privind majorarea suplimentară 
a retribuției oamenilor muncii.

Există pe aceste meleaguri un 
fond uman sănătos, un climat moral 
pe aceeași măsură. Avem o organi
zație de partid puternică. Sintem 
trup și suflet legați de ființa parti
dului nostru, de idealurile sale, ne 
facem din cuvintul dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe secretar gene
ral. un crez de muncă și luptă, o 
chezășie a biruințelor în edificările 
socialiste din acest minunat plai. 
Asemenea întregului popor, nu avem 
nimic mai scump decit înfăptuirea 
Programului partidului, a politicii 
noastre interne și internaționale spre 
binele și demnitatea patriei, al pro
gresului și păcii in lume.

în numele comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor acestor meleaguri, ne 
exprimăm nestrămutata hotărîre că, 
actionînd în spiritul documentelor 
Congresului al XI-lea al partidului, 
învățind din exemplul dumneavoas
tră de totală dăruire comunistă, de 
neobosit și ilustru luptător pe tări- 
mul progresului și omeniei, vom 
munci așa cum ne-o cer comanda
mentele politice și sociale ale evului 
nostru socialist, astfel incit melea
gurile bucovinene, scumpa noastră 
patrie să prospere necontenit, să fie 
așa cum au visat-o dintotdeauna 
străbunii, așa cum o vrea și o înaltă 
talentatul nostru popor, condus cu 
strălucire de Partidul Comunist Ro
mân. de cel mai vrednic fiu al nea
mului românesc, secretarul general 
al partidului nostru, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

întimpinat cu nestăvilit entuziasm, 
cu urale și aclamații, la miting a 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU.

în repetate rânduri, cuvintele se
cretarului general al partidului au 
fost subliniate cu îndelungi aplauze.

în încheierea mitingului, tovarășul 
Miu Dobrescu a spus :

Cu aceeași nemărginită dragoste, 
vă mulțumim din nou. cu toată căl
dura inimilor noastre, pentru onoa
rea deosebită și marea cinste ce 
ne-ați făcut-o vizitind județul nos
tru. Ne exprimăm, totodată, adinca 
gratitudine .pentru indicațiile ce ni 
le-ați dat și observațiile pe care 
le-ați făcut pe parcursul vizitei. 
Acestea reprezintă pentru noi. mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
un puternic element de imbold, un 

activă la cauza socialismului, a păcii 
și colaborării internaționale. Sintem 
ferm hoțăriți să ducem în conti
nuare aceeași politică internațională 
de dezvoltare a colaborării cu toate 
statele socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare, cu țările. capitaliste 
dezvoltate, in spiritul principiilor e- 
galității și respectului reciproc. Știm 
că numai colaborind strins pe baza 
egalității, numai realizind o politică 
de pace avem siguranța mersului 
ferm înainte, avem garanția că fie
care națiune va obține progrese tot 
mai mari pe calea bunăstării și feri
cirii. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși.

Deoarece acesta este ultimul mi
ting din cursul acestei vizite în 
Moldova — pe care nu o încheiem, 
e drept, aici la Suceava, ci la Piatra 
Neamț — aș dori să mulțumesc tu
turor oamenilor muncii din toate 
județele pe unde am trecut pentru 
primirea și manifestările călduroase 
cu care ne-au întîmpinat. Vă mul
țumim dumneavoastră pentru aCtste 
calde manifestări, in care vedem 
expresia încrederii depline în parti
dul nostru comunist, hotărirea fer
mă a voastră, a celor din Moldova, 
ca si a întregului nostru popor, de a 
înfăptui neabătut politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru socialist. (Aplauze puternice ; 
urale ; se scandează : „Ceausescu — 
P.C.R.").

în încheiere, doresc să-mi exprim 
convingerea că oamenii muncii din 
Suceava — în frunte cu comuniștii, 

adevărat program de acțiune rodnică 
pentru traducerea în fapt a sarcini
lor complexe ce stau in fața județu
lui nostru.

Primiți, vă rugăm. angajamentul 
nostru comunist, hotărirea l'ermă a 
tuturor locuitorilor Țării de Sus de 
a face totul pentru transpunerea 
neabătută in viață a Programului de 
prosperitate a României socialiste a-

NEAMȚ: Atenție deosebită 
creșterii eficienței, punerii 
in funcțiune e obiectivelor 

planificate și atingem înainte
de termen a parametrilor proiectați

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a continuat apoi 
în județul Neamț. Și aici, secretarul 
general al partidului a analizat, cu 
factorii de răspundere locali, cu oa
menii muncii din industrie și agri
cultură, modul cum se îndeplinesc 
sarcinile actualului cincinal, posibi
litățile și rezervele existente pentru 
realizarea de producții suplimentare 
cerute de piața internă și externă, 
astfel ca și județul Neamț să con
tribuie, în lumina recentei Hotăriri 
a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. cu toată energia la re
cuperarea pagubelor materiale sufe
rite de economia națională de pe 
urma inundațiilor ce s-au abătut 
asupra unor mari regiuni ale țării, 
inclusiv asupra unor localități și 
zone de aici.

Pe parcursul întregii vizite, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost în
tîmpinat, ca pretutindeni în județele 
vizitate, cu multă dragoste și stimă.

La sosirea elicopterului, pe sta
dionul municipiului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat de Ștefan 
Boboș, prim-secretar al Comitetului 
județean Neamț al P.C.R., de mii de 
localnici, care au ovaționat minute 
în șir.

în discuția care are loc apoi, gaz
dele raportează cu mindrie că in
dustria județului și-a depășit sarci
nile de plan revenite pe primul se
mestru al anului. realizindu-se o 
producție suplimentară de peste 165 
milioane lei. Acționind în sniritul 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în întregul județ au fost 
analizate cu atenție rezervele exis
tente încă în unele sectoare eco
nomice, oamenii muncii hotărînd 
să-și suplimenteze angajamentele pe 
acest an.

Apreciind aceste succese, secretarul 
general al partidului a recomandat 
organelor locale de partid și de stat, 
colectivelor de muncă să se preocupe 

organizațiile de partid, comitetul ju
dețean de partid — așa cum au șliut 
să organizeze munca pentru înde
plinirea cincinalului în patru ani și 
jumătate, vor ști și in continuare — 
în ultima jumătate a anului și in 
anii următori — să-și organizeze și 
mai bine întreaga activitate, acțio- 
nind cu spirit de răspundere și com
bativitate comunistă. revoluționară, 
pentru unirea eforturilor tuturor ce
tățenilor din județul Suceava, in 
munca și lupta pentru realizarea 
mărețelor sarcini ce vă revin din 
Programul elaborat de Congresul al 
XI-lea al partidului. (Aplauze puter
nice, urale).

Vă urez tuturor succese tot mai 
mari in toate domeniile de activi
tate ! Spunînd tuturor, am în vedere 
și organizațiile de partid, comitetul 
județean și consiliile populare, pen
tru că, în fond, forța partidului con
stă tocmai in legătura sa indestruc
tibilă cu masele, cu poporul, in felul 
în care el va ști să unească și mai 
mult eforturile tuturor celor ce mun
cesc pentru a asigura mersul tot 
mai ferm înainte al patriei. De 
aceea, tuturor vă urez noi și noi suc
cese, multă sănătate și multă feri
cire !

(Aplauze puternice, prelungite. Se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.K.", 
„Ceaușescu și poporul". Participanții 
Ia adunarea populară ovaționează 
îndelung pentru partid, pentru Co
mitetul Central, pentru secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

doptat de cel de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

Bucovinenii, intr-o vibrantă uni
tate de gind și simțire, vă urează : 
Să ne trăiți, iubite tovarășe secre
tar general, cit țara și poporul !

Pe stadionul orașului, înainte de 
plecare, adresindu-se mulțimii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu iși ia un 
călduros rămas bun.

cu mai multă stăruință de sporirea 
productivității muncii, de reducerea 
cheltuielilor materiale, creșterea efi
cienței economice in întreaga acti
vitate. grăbirea termenelor de dare 
in funcțiune a obiectivelor prevăzute 
in planurile de investiții, de atinge
rea in avans a parametrilor la capa
citățile intrate în circuitul productiv, 
astfel ca județul Neamț să obțină în 
viitorul cincinal o producție care să 
depășească 24 miliarde lei. S-a subli
niat că atingerea acestui nivel impli
că organizarea științifică a întregii 
activități economice, punerea în va
loare a tuturor rezervelor și posibili
tăților materiale și umane de care 
dispune județul.

Dezbaterea acestor probleme a 
continuat apoi în unele unități eco
nomice vizitate în cursul zilei — la 
Platforma chimică Roznov-Săvinești, 
la întreprinderea de țevi din Roman 
și pe platforma noului combinat de 
fibre poliamidice din același oraș.

La Săvinești. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a analizat in cadrul vizi
tei la fabrica de; melană și atelie
rul de mecanică fină — unități ali
niate recent la startul producției — 
problemele legate; de organizarea 
mai bună a fluxurilor tehnologice și 
încărcarea corespunzătoare a mași
nilor, precum și -aspecte legate de 
îmbunătățirea calității producției.

S-a relevat, totodată, necesitatea 
valorificării superioare a materiilor 
prime' prin obținerea de fibre cu o 
calitate mult imbunătățită. ceea ce 
va influenta pozitiv creșterea efi
cienței economice) a Întreprinderilor.

în fața machetei combinatului, 
unde se discută pe larg modul cum 
s-au realizat și sd vor realiza noile 
capacități prevăzute în planul de 
investiții al combinatului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu! recomandă spe
cialiștilor ca noile dezvoltări să fie 
cuprinse în actualul perimetru al 
unității, indicind o serie de spații 
existente pe această platformă șt 

care oferă condiții pentru construirea 
viitoarelor obiective. Toate spațiile 
libere, a arătat secretarul general al 
partidului, să fie ocupate de capaci
tăți de producție, să se ajungă la un 
grad de folosire a terenului de cel 
puțin 90 la sută.

La Mclana IV, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază faptul că aceas
tă instalație, intrată in funcțiune in 
anul trecut, a fost construită cu un 
volum de investiții muit mai redus 
față de capacitățile similare realizate 
pc această platformă. Se recomandă 
ca experiența ciștigată in acest do
meniu să fie împărtășită și altor co
lective din județ și din țară. în acest 
cadru se relevă că o instalație ase
mănătoare urmează a fi construită, 
cu asistența specialiștilor români in 
R.P.D. Coreeană, ceea ce reflectă 
elocvent potențialul și capacitatea 
industriilor chimică și constructoare 
de mașini românești.

Străbătind secțiile unității, tova
rășul Nicolae Ceaușescu este salutat 
cu deosebită căldură și stimă de nu
meroși muncitori si tehnicieni coreeni 
aflați aici la specializare, care ii ofe
ră flori, exprimindu-i sentimentele 
de gratitudine pentru ocazia ce o au 
de a se perfecționa in România. -

Se vizitează apoi atelierul de me
canică fină — creat aici la indicațiile 
secretarului general — care iși aduce 
o importantă contribuție la fabricarea 
unor repere și piese de schimb ne
cesare industriei chimice. Numai in 
acest an. prin producerea unor ase
menea piese, care se aduceau din 
import — intre care multe de com
plexitate ridicată și de mare precizie 
— au fost economisite importante 
rezerve valutare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. apre
ciind rezultatele obținute in dome
niul autoutilărilor. cerc să se treacă 
la realizarea de mașini și piese de 
schimb cu o complexitate și mai 
mare, care să acopere și necesitățile 
altor combinate de profil. Problema 
folosirii mai raționale a spațiilor de 
producție este abordată și aici, cu 
specialiștii uzinei, indicindu-se ca pe 
suprafața nefolosită să fie amplasate 
noi mașini, astfel ca pină la anul, 
aici să poată fi obținută o producție 
dublă.

Interesîndu-se de realizările altor 
unități — în speță de întreprinderea

ROMAN: Industria metalurgică 
să-și sporească participarea 

la satisfacerea cerințelor interne 
și ale exportului

Ultima etapă a vizitei de lucru în
treprinse vineri și sîmbătă de secre
tarul general al partidului în jude
țele din nordul Moldovei a consti
tuit-o municipiul Roman.

Unitate do prim rang a industriei 
noastre siderurgice. întreprinderea de 
țevi pe care o vizitează aici tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cunoscut in ul
timii ani un puternic proces de extin
dere și modernizare. Gazdele rapor
tează ca indicațiile primite cu prile
jul precedenței vizite a secretarului 
general al partidului au fost concre
tizate in realizări de prestigiu. în 
cursul actualului cincinal au fost 
puse în funcțiune importante capaci
tăți de producție, dotate. în bună 
parte, cu utilaje dintre .cele mai mo
derne furnizate de întreprinderile 
noastre constructoare de mașini gre
le. care au făcut ca cea mai impor
tantă sarcină trasată metalurgiștilor 
de aici să devină fapt împlinit. O- 
dată cu sporirea considerabilă a pro
ducției a fost imbunătățită și struc
tura sortimentală. S-au asimilat in
tr-o perioadă relativ scurtă bur
lane pentru forajul la mari adân
cimi. conducte de transportat fluide, 
țevi pentru cazane si alte importante 
produse necesare diferitelor ramuri 
economice. Ele au devenit prin însu
șirile lor superioare bine cunoscute 
în mai mult de 20 de țări ale lumii, 
ponderea livrărilor la export repre
zentând în prezent jumătate din to
talul producției.

în cadrul dialogului pe care 11 
poartă secretarul general al partidu
lui cu ministrul industriei metalur
gice. Neculai Agachi, cu reprezen
tanții centralei de. resort și specia
liștii întreprinderii, atit in fata ma
chetei acestei unități, cît și pe par
cursul vizitării laminorului și trăgă- 
toriei la rece — realizată la indica
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
pusă în funcțiune cu o lună de zile 
în urmă — au fost abordate proble
me privind sporirea eficienței econo
mice și modernizarea producției în 
acest important sector de activitate. 
După întreprinderea „Republica" din 
Capitală, cele metalurgice din Aiud 
și din Iași, unitatea din Roman este 
cea de-a 4-a uzină din cadrul-Cen-

sarcini privind organizarea științifici a producțieiLa „Electrocontact" din Botoșani

Se

mecanică din Piatra Neamț, care pro
duce in prezent semănători — tova
rășul Nicolae Ceaușescu dă indicația 
ca aici să fie diversificată fabricația.

In încheierea vizitei, secretarul ge
neral al partidului felicită călduros 
colectivul de pe platforma Săvinești, 
urindu-i noi succese in muncă.

tralei industriale de prelucrări me
talurgice pe care a vizitat-o in a- 
cest an tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Indicațiile date de secretarul general 
al partidului au vizat și aici, ca și la 
celelalte întreprinderi cu acest pro
fil. ridicarea pe o nouă treaptă a 
activității economice din sectorul de 
prelucrare a metalelor, sporirea con
tribuției sale la acoperirea cererilor 
interne, și a solicitărilor firmelor de 
peste hotare.

In acest context, apreciind succe
sele obținute de colectivul din Ro
man pe linia sporirii producției și a 
introducerii in fabricație a unor pro
duse noi. competitive pe plan inter
național, secretarul general al parti-

In toate domeniile - spirit 
de răspundere pentru întărirea 

ordinii și
Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 

în județul Neamț s-a încheiat cu o 
întilnire cu biroul comitetului jude
țean de partid, in cadrul căreia au 
fost examinate sarcinile actuale și 
de perspectivă ce revin comuniștilor 
în dezvoltarea economico-socială din 
această parte a țârii.

în cursul discuției de lucru care 
are Ioc cu acest prilej, primul secre
tar al comitetului județean de partid 
arată că planul pe acest an se în
făptuiește in condiții bune, industria 
județului încheind bilanțul primului 
semestru cu o importantă depășire 
la producția globală, că există toate 
condițiile pentru realizarea cincina
lului înainte de termen și adresează 
vii mulțumiri conducerii partidului, 
tovarășului Nloolae Ceaușescu pentru 
grija pe care o poartă dezvoltării 
armonioase a tuturor județelor țării. 
Aceasta se va materializa, la nive
lul județului, prin finalizarea în pe
rioada anilor 1976—1980, a unui vo-

vizlteazâ întreprinderea de țevi din Roman

dulul recomandă specialiștilor de 
aici să persevereze în asimilarea u- 
nor produse de și mai mare comple
xitate. cum ar fi țevile de peste 60 
de toii si burlanele de foraj pentru 
adincimi pină la 10 000 metri nece
sare pentru explorări submarine, a 
unor sortimente care să satisfacă 
toată gama de produse solicitate de 
industriile chimică și constructoare 
de mașini, renunțindu-se complet la 
import.

Informat despre faptul că în noua 
secție de tras țevi la rece, utilajele 
au fost reamplasate pentru montarea 
a cinci noi agregate de mare capaci
tate. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniază că in această direcție, a 
ridicării indicelui de utilizare a spa
tiilor construite, trebuie acționat și 
in viitor. în aceeași ordine de idei, 
secretarul general al partidului 
cere organelor locale ca la ampla
sarea noilor obiective prevăzute a 
sc ridica aici in anii viitorului cinci
nal să se aibă in vedere folosirea 
completă a actualului perimetru al 
întreprinderii.

în numele tuturor oamenilor mun
cii de la întreprinderea de țevi, di
rectorul unității il asigură pc secre
tarul general al partidului că indica
țiile sale vor fi îndeplinite întocmai, 
întregul colectiv fiind hotărit să-și 
sporească contribuția la progresul a- 
cestei importante ramuri industriale.

La plecare. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu adresează un salut, căldu
ros oamenilor munții de aici și le 
urează succese tot mai mari în rea
lizarea planului cincinal și a sarcini
lor ce le revin in anii 1976—1980, pe
rioadă in care Romanului industrial 
ii revin importante sarcini.

disciplinei
lum mult mai mare de investiții de
cit in cincinalul precedent. Sint pre
gătite toate condițiile pentru înfăp
tuirea cu succes a acestui amplu 
program care va însemna sporirea 
considerabilă a potențialului econo
mic al județului și ridicarea nive
lului de trai al populației.

Secretarul general al partidului in
sistă, in cursul acestei discuții, asu
pra necesității creșterii rolului fac
torilor intensivi in sporirea produc
ției. Subliniind că în județul Neamț 
există puternice unități industriale 
ale căror colective au câștigat o a- 
preciaită experiență, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu relevă necesitatea ca spe
cialiștii de aici să treacă neîntârziat 
la valorificarea tuturor rezervelor 
existente de sporire a productivității 
muncii, de reducere a cheltuielilor 
de fabricație și de ridicare a nive
lului calitativ al produselor. în a- 
ceastă direcție trebuie acționat, in 
principal, arată tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, pentru a se atinge po
tențialul industrial planificat pentru 
sfirșitul viitorului cincinal.

în acest context, secretarul gene
ral al partidului trasează ca sarcină 
comuniștilor din județ să asimileze 
în producție, in continuare, produse 
de cea mai înaltă complexitate teh
nică, la nivelul celor mai bune exis
tente in lume, care să asigure inte
gral necesitățile interne. Valorifi-) 
cind investiția de inteligență tehnică 
a specialiștilor noștri, unități de ta
lia combinatului de la Săvinești sau 
a Întreprinderii de țevi de la Roman 
sint in măsură să îndeplinească a- 
ceastă cerință.

în ceea ce privește noile capaci
tăți de producție, secretarul general 
al partidului cere să se accele
reze ritmul de execuție a acestora, 
in așa fel incit ele să poată con
tribui cit mai devreme la sporirea 
avuției noastre naționale. Noile 
obiective vor trebui utilate — subli
niază tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
cu instalații și agregate, de concep
ție proprie. renunțîndu-se in acest 
fel la importuri costisitoare in con
dițiile în care muncitorii noștri le 
pot executa foarte bine.

— S-a demonstrat cu atitea e’’ 
ple că putem face utilaje î 
bune, uneori mai bune dccit c”' 
străinătate. Să trecem acum 
aceste exemple frumoase la ■ 
ficarea lor. la producerea lor n . 
necesităților. Acesta trebuie să ' 
vină un factor hotăritor in dezvol
tarea industriei noastre — subliniază 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Exemplificind această idee, secre
tarul general al partidului arată că 
la întreprinderile siderurgice din 
Iași și Roman pe care le-a vizitat 
acum trebuie să se extindă atelie
rele de cercetare și autoutilare, 
pentru a se putea realiza, in coope
rare. principalele agregate necesare 
echipării laminoarelor care se vor 
construi în anii următori in țară.

Abordind problemele agriculturii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu face ob
servația că zootehnia județului nu se 
dezvoltă la nivelul posibilităților de 
care dispune această zonă a țării.

— Aveți pășuni multe, dispuneți 
de toate condițiile pentru a obține 
rezultate mai bune în acest sector — 
subliniază secretarul general al parti
dului. Industrializarea nu înseamnă 
să renunți la agricultură, ci dimpo
trivă. în noile condiții, oamenii cîș- 
tigă mai mult, se hrănesc mai bine, 
cumpără mai mult, trebuie asigurată 
aprovizionarea lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu tra
sează ca sarcini organelor locale să 
întocmească in cel mai scurt timp 
schițele de sistematizare a orașelor 
din județ, inclusiv a celor care au 
beneficiat mai puțin de prezența 
unor noi unități industriale, cum 
este, de pildă, • municipiul Neamț. 
Ele trebuie întocmite în spiritul ho- 
tărîrilor adoptate de partidul nostru 
în această privință : să se prevadă 
amplasarea exactă a zonelor indus
triale, gruparea obiectivelor econo
mice într-o singură platformă com
pactă, potrivit rațiunilor eficientei 
economice. în aceeași ordine de idei, 
secretarul general al partidului sub
liniază necesitatea întocmirii unor a- 
semenea lucrări și pentru localitățile 
rurale, care cunosc, la rindul lor, o 
dezvoltare economică rapidă.

în încheierea întîlnirii cu biroul 
comitetului județean de partid, to
varășul Nicolae Ceaușescu și-a ex
primat convingerea că oamenii mun
cii din județul Neamț vor putea să 
îndeplinească, sub conducerea co
muniștilor, marile sarcini care le re
vin în actuala etapă de dezvoltare 
pe care o parcurge țara, subliniind 
că este necesar, pentru aceasta, să 
se acționeze cu spirit de răspundere 
pentru întărirea ordinii și disciplinei 
atit în munca de partid, a organe
lor sale locale, cit și în întreaga ac
tivitate industrială, agricolă și so- 
cial-culturală.

în numele tuturor comuniștilor, al 
oamenilor muncii din județul Neamț, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
asigurări că sarcinile trasate de par
tid vor fi duse Ia bun sfîrșit, că in
dicațiile sale vor fi traduse neabătut 
în viată. în scopul accelerării dez
voltării multilaterale a județului și a 
tării.

★
Seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a revenit în Ca
pitală.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
intîmpînat de tovarășii Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Janos Fazekas, 
Gheorghe Oprea. Ion Pățan. Dumi
tru Popescu, Iosif Uglar. Ștefan An
drei. Mihai Gere, precum și Mihal 
Marinescu și Angelo Miculescu, vice- 
prim-miniștri.

(Agerpres)
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Cu primarul în frunte, cu bună organizare, 
cu program de lucru ca la uzină TOT SATUL, PE ClMP!

ÎN DÎMBOVIȚA ȘI ARGEȘ,
O ZI SUB ARȘIȚA SOARELUI

9 9

TN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA s-a 
recoltat grîul în proporție de 58 la 
sută în cooperativele agricole și de 
peste 46 la sută in intreprinderile 
agricole de stat. Dar cînd munca era 
în toi și se lucra cu toate forțele — o 
viteză de circa 2 400 ha pe zi — în 
după-amiaza zilei de 17 iulie s-a a- 
bătut ca din senin o ploaie torențială 
de credeai că s-a spart cerul. Com
binele, cu „aripile" la pămînt, și-a.u 
încetat zumzetul. Dar atît cooperato
rii cit și mecanizatorii confruntați în 
mai multe rînduri cu capriciile na
turii nu s-au lăsat doborîți de greu
tăți și au continuat recoltatul cu se
cera. în dimineața zilei de 18 iulie, 
cînd apa continua să se scurgă în 
șuvoaie din lanurile cu grîu, două 
echipe de secerători — peste 50 de 
cooperatori — din comuna Brătești 
retezau spicele de grîu încă umede, 
le adunau în snopi și le așezau în 
bătaia razelor de soare. La fel se lu
cra în toate brigăzile din cooperati
va amintită, iar membrii consiliului 
de conducere antrenau în această 
importantă acțiune și pe alți cetățeni 
dtn comună.

De la organele județene de partid 
am aflat că ploaia din 17 iulie a cu
prins aproape întreg județul, cu ex
cepția zonelor din sud Vișina. Șelaru, 
Potlogi, unde au fost trimise un nu
măr însemnat de combine pentru a 
urgenta recoltatul griului și a fi apoi 
dirijate la unitățile rămase în urmă. 
Desigur, se fac eforturi în plus cu 
mișcarea combinelor din,tr-un loc in 
altul, se pierde timp, dar coopera
torii și mecanizatorii, specialiștii și 
activiștii din Dîmbovița sînt hotă- 
rîți să strîngă griul din cîmp și să-I 
depoziteze în magazii în cel mai 
scurt timp și cu cit mai puține pier
deri. Pe ogoarele dimbovițene au 
participat zilnic la recoltatul manual 
al griului peste 40 000 de cooperatori, 
muncitori, elevi și studenți. In spri
jinul lor au venit 70 de mecanizatori 
cu combine din județul Buzău și ur

mau să mai sosească încă 50 din 
Constanta și 20 din Ilfov, „călare" pe 
sutele de cai putere ai combinelor 
„Gloria", pentru ca, imediat ce pă- 
mîntul se va zvinta, să dea atacul 
decisiv pentru strîngerea întregii re
colte de grîu.

PE MELEAGURILE ARGEȘENE 
ploaia a căzut în zona muntoasă unde 
cultura de cereale păioase are o pon
dere neînsemnată. Deci în ziua de 18 
iulie s-a lucrat cu toate forțele și s-a 
realizat o viteză de 3 400 ha pe zi. 
Pînă acum grîul a fost strîns in pro
porție de peste 50 la sută din supra
fața cultivată, de 52 397 ha. Și în a- 
cest județ, acolo unde a trecut apa 
și griul a fost împotmolit sau pe 
locurile mai umede, se recolta 
manual, cu secera și coasa. Coope
ratorii din Leordeni strîngeau în a- 
cea zi grîul de pe ultimele 5 ha din 
cele 235 ha cultivate și continuau 
treieratul din clăi.

După aprecierea specialiștilor și 
îndeosebi a practicienilor, diferența 
dintre recoltatul manual și cel me
canic este de sute de kg în plus, la 
ha în favoarea mecanizării. De a- 
ceea, acum cînd în majoritatea uni
tăților agricole terenul e bine zvîntat 
și combinele pot lucra din plin, cu 
toată capacitatea lor, rolul principal 
în strîngerea la timp șî fără pierderi 
a întregii recolte de grîu revine in 
mare parte mecanizatorilor. Este bi
ne cunoscut că, în cele mai grele îm
prejurări, în lupta cu capriciile na
turii mecanizatorii și-au unit forțele 
sutelor de cai putere ai combinelor 
și tractoarelor, au găsit căile cele 
mai bune de organizare din mers și 
au învins.

Pentru a cîștiga timp, mecanizato
rii și cooperatorii din Mozâceni au 
creat culoare prin tarlaua cu grîu 
din 30 în 30 de metri. In felul acesta 
razele soarelui pătrund mai repede 
în sol. iar combinele recoltează pe

marginea acestor culoare, ajungind 
după citeva ore în locul de unde au 
plecat — timp suficient ca solul să 
se zvinte. Aici am intilnit pe mecani
zatorul Ion Dairie. in virstă de 48 de 
ani. care mînuiește cu multă dibă
cie prima combină „Gloria" sosită în 
S.M.A. Slobozia. An de an se situea
ză printre fruntașii secției de meca
nizare. Cu toate greutățile din acest 
an, recoltează zi de zi cite 31 000— 
32 000 kg grîu, fiind secundat de me
canizatorul Eugen Dragomirescu. care 
adesea depășește cantitatea de 30 000 
kg grîu recoltat pe zi. Un pri
ceput mecanizator s-a dovedit și tî- 
nărul Ion Arseche. în virstă de 
19 ani ; abia a terminat școala și 
lucrează pentru prima dată pe com
bina „Gloria" — adevărată uzină, 
cum îi zic mecanizatorii. Și acest 
destoinic mecanizator a recoltat pînă 
la 30 000 kg grîu pe zi. De fapt este 
greu de precizat care-i cel mai bun 
mecanizator, fiindcă după aprecierea 
ing. Constantin Tămagă, directorul 
S.M.A. Slobozia, toți mecanizatorii 
ce lucrează pentru cele trei coope
rative agricole — Mozăceni, Ștefan 
cel Mare și Slobozia, cu o mare pon
dere agricolă în județ — au dovedit 
că sînt la înălțime. Cooperatorii și 
mecanizatorii din Mozăceni mai au 
de strîns griul de pe 500 ha din cele 
1 900 ha cultivate. Cei din comuna 
Ștefan cel Mare mai au 200 ha din 
1 100 și, după ce vor termina (în cel 
mult 2 zile), vor da o mînă de ajutor 
celor din Slobozia, care mai au de 
recoltat aproape 700 ha din cele 1 350 
ha cultivate.

Directorul S.M.A. Slobozia a ținut 
să mai amintim citeva nume de me
canizatori destoinici care, în aceste 
condiții grele, s-au remarcat în mod 
deosebit : Nicolae Staneiu. Ion Te
leleu, Tudor Trăistaru de la coope
rativa agricolă Ștefan cel Mare. Ma
rin Ana și Alexandru Lazăr de la 
cooperativa agricolă Slobozia — care 
lucrează pe combine „Gloria". De-

sigur, nu sînt cu nimic mai prejos 
nici ceilalți mecanizatori care lucrea
ză cu multă dibăcie și pasiune — din 
zori pînă in noapte, invăluiti in colb, 
sub bătaia dogoritoare a razelor de 
soare — pe combinele tractate, pe 
rutiere la transportul-boabelor de 
grîu sau pe tractoarele ce acționează 
presele de balotat.

In sprijinul mecanizatorilor din 
Argeș au mai venit mecanizatori din 
județul Ialomița cu 60 de combine 
„Gloria" și urmează să mai sosească 
încă 25 de combine noi, din uzină, 
ceea ce va face posibilă realizarea 
unei viteze zilnice de peste 4 000 ha 
și încheierea acestei importante lu
crări în cel mult 6—T zile de muncă. 
După cum se vede, mecanizatorii sînt 
și în aceste zile în primele rlnduri. 
Pentru munca lor, făcută că abnega
ție, sint demni de lauda și admirația 
tuturor.

Florea CEAUȘESCU

funcțiune:

timiș: Ordine și disciplină 
pretutindeni!

Pe ogoarele județului 
Timiș, zeci de mii de 
cooperatori și mecaniza
tori erau, ieri, dis-de-di- 
mineață, în cîmp. Locui
torii satelor, cu mic cu 
mare, participă la bătălia 
recoltei, la strinsul și 
transportul furajelor, la 
prășitul sfeclei de zahăr, 
în satele Berini, Uliuc și 
Otvești, echipele de cosași 
string griul din terenurile 
afectate de băltiri. Pe te
renurile mai zvintate di
mineața se însămînțează 
culturile succesive și, în 
special, porumbul pentru 
boabe. în comuna Socoșu 
Turcesc, cooperatorii, an
gajați de Ia cooperativa 
de consum și din alte 
unități și navetiștii sînt 
constituiți In 7 detașa
mente, în total 309 per
soane — de care răspund 
cite doi membri ai comi
tetului de partid. întregul

program al zilei are în 
vedere începerea lucrului 
cel mai tîrziu la ora 6 di
mineața și lăsarea lui 
după ora 20. Pînă spre 
miezul nopții lucrează 
schimburile prelungite la 
arat.

Membrii biroului, ai se
cretariatului comitetului 
județean, întregul aparat 
au fost repartizați pe co
mune și sate, conducînd 
și ajutind permanent, la 
fața locului, organizarea 
muncii și desfășurarea lu
crărilor. Cooperatorilor li 
s-au alăturat aproape 
20 000 de navetiști, peste 
15 000 de elevi, un mare 
număr de militari.

Ritmul de lucru la re
coltat și la alte lucrări a- 
gricole este incă necores
punzător intr-o serie de 
unități din cauza slabei 
folosiri a utilajelor și a 
forței de muncă. In coope

rativele din raza consili
ilor intercooperatiste Be- 
linț, Chizătău, Peciu Nou, 
Fibiș, multe combine stau 
defecte în lan, iar despre 
organizarea echipelor de

cosași aproape că pe aici 
nu am auzit. Iată situații 
care arată că ritmul se
cerișului poate fi încă 
mult sporit. (Cezar Ioana).

ilfov : 100000 de exemple

de hărnicie
în satele județului Il

fov se menține starea de 
mobilizare a tuturor for
țelor pentru executarea 
lucrărilor agricole : zil
nic iau cu asalt cîmpul 
peste 100 000 de oameni 
— țărani cooperatori și 
mecanizatori, muncitori, 
funcționari și elevi, mo
bilizați și conduși direct 
de. organele și organiza
țiile de partid, ai căror 
membri sînt ei înșiși, 
pretutindeni, exemple 
demne de urmat. Cea 
mai mare parte a forțe
lor mecanice și manuale 
sint concentrate la eli
berarea terenului, la arat 
și însămințat culturi suc
cesive. Pentru grăbirea

ritmului la aceste lucrări, 
biroul comitetului jude
țean de partid a hotărit, 
între altele, ca in urmă
toarele zile, printr-o or
ganizare exemplară a 
muncii pe echipe, paiele 
de pe 55 000 de hectare să 
fie strinse manual, folo- 
sindu-se toate forțele 
umane din sate, toate 
mijloacele de transport 
auto și hipo. Astfel se va 
putea lărgi frontul de lu
cru pentru 3 000 de trac
toare care lucrează în 
schimburi prelungite la 
arat și semănat. Datorită 
acestor măsuri, viteza zil
nică la semănat a crescut 
la peste 2 000 de hectare. 
(Alexandru Brad).

în lanurile da grîu ale cooperativelor agricole din Mozăceni și Slobozia, județul Argeș, activitatea combinelor nu contenește nici o clipă

CAP
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Două importante așezăminte spitalicești
@ Secțiile de neurochirurgie © Spitalul județean din Sf. Gheorghe

Portretul polonez antic

de la spitalul „Dr. Gh. Marinescu66 
din Capitală

Astăzi, în cadrul spi
talului „Dr. Gh. Mari
nescu" din Capitală, se 
dă in funcțiune an
samblul de clădiri — 
un corp central cu 11 
niveluri și două cor
puri alăturate cu cite 
trei niveluri — care a- 
dăpostește trei secții 
de neurochirurgie pen
tru adulți, o sec
ție de neurochirur
gie infantilă și o 
secție de recuperare 
motorie. Directorul 
spitalului, doctorul in 
științe medicale Virgil 
Angheluță, ne-a in
format că dotarea noii 
unități este la nivelul 
exigențelor științei 
medicale contempo
rane, permițind, intre

a'te'e, realizarea d- in
tervenții chirurgicale 
de cea mai mare fine
țe pe creier. Va func
ționa aici și un servi
ciu de stereotaxie (o- 
perații pe creier. în 
boala lui Parkinson, 
prin intermediul unui 
fascicul de raze). La
boratoare cu izotopi 
radioactivi permit a- 
plicarea de diagnostice 
și tratamente la un 
înalt nivel de tehnici
tate.

Secțiile dispun de 
528 paturi pentru bol
navi, 14 săli de opera
ție, un serviciu de rea
nimare modern, cu ca
meră specială de trezi
re. servicii de recupe
rare, punct de transfu

zie, stație de oxigen, 
laboratoare de investi
gație, de electroence- 
falografie, de anato
mie patologică, amfi
teatru etc. Prin intra
rea in funcțiune a noii 
dotări, neurochirurgi
lor li se pune la dis
poziție o bază materia
lă ultramodernă, care 
permite îmbinarea in 
cele mai bune condiții 
a activității practi
ce dedicate ocrotirii 
sănătății cu cercetarea 
științifică și activitatea 
didactică.

în fotografia alătu
rată : noul ansamblu 
al secțiilor de neuro
chirurgie. (AI. Plă- 
ieșu).

SF. GHEORGHE (Co
respondentul „Scîn- 
teii". G. Tdmori). Sim- 
bătă. 19 iulie. în ora
șul Sf. Gheorghe. in
tr-un cadru festiv, a 
fost dat în folosință 
noul spital județean 
cuplat cu policlinică. 
Spitalul, dotat cu apa
ratură modernă, labo
ratoare și săli chirur

gicale. are o capacita
te de 436 paturi, iar 
policlinica — peste 40 
cabinete (27 de spe
cialități pentru adulți 
și copii) care pot asi
gura zilnic 2 000 con
sultații. La inaugura
rea acestui nou edifi
ciu social, au partici
pat tovarășul Fer
dinand Nagy, prim-

secretar al Comitetu
lui județean Covasna 
al P.C.R., Radu Păun, 
ministrul sănătății, 
activiști de partid 
și de stat, cadre 
sanitare, constructori. 
Cu acest prilej s-a tri
mis o telegramă C.C. 
al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Deschisă în preajma ani
versării eliberării Poloniei, 
expoziția organizată la 
Muzeul de artă al Republi
cii de către Muzeul Națio
nal din Cracovia, cu spri
jinul unor importante insti
tuții muzeale din aceas
tă țară, prezintă un inte
res deosebit prin valoarea 
ei artistică și istorică. Cele 
aproape o sută de tablouri, 
realizate de-a lungul a 
cinci secole, sint datorate 
fie unor anonimi, cînd este 
vorba de o epocă mai în
depărtată, fie unor pictori 
de curte sau altora foarte 
cunoscuți, printre care și 
Jan Matejko, pictorul na
țional al Poloniei, ca și 
unor creatori din vremea 
noastră. Expoziția oferă 
astfel o instructivă ima
gine a evoluției artei 
portretistice poloneze. Sînt 
reprezentate mai ales per
sonalități politice și cul
turale, cu . recuzita și 
simbolurile menite a le 
sublinia rangul social, dar 
și portrete de grup sau de 
familie, ca și autoportrete, 
incit se poate urmări aici 
cum s-a dezvoltat, de 
timpuriu, o artă a portre
tului. Inveșmîntate în fas
tuoase costume de enocă, 
purtînd uneori solemn

armuri, săbii, buzdugane 
și steme, însoțite de in
scripții latinești, diverse 
personaje cu fizionomii 
și caractere diferite, cu 
chipuri expresive, realiste, 
iar altă dată ușor grotești, 
in spiritul unei bonome 
autironii, cultivate de iubi
torii artei umoristice, ne 
vorbesc despre funcția so-

Muzeul de egiptologie și 
Colecția de papirusuri din 
Berlin (R.D.G.) au trimis 
la București peste 400 de 
opere de artă și obiecte 
arheologice grupate în an
sambluri tematice, oferin- 
du-ne o imagine complexă, 
emoționantă a măreției E- 
giptului antic.

Statui și statuete de

Expoziții bucureștene

cial-psihologică a portretu
lui. care include, mai mult 
decît alte genuri, particu
laritățile specifice, tradi
țiile și înclinațiile naționa
le. Putem urmări aici, că 
intr-o cronică, schimbările 
intervenite în moravurile 
societății poloneze.

Intr-un sens mai larg, 
expoziția înlesnește o mai 
bună cunoaștere a trăsă
turilor spirituale ale po
porului polonez, a contri
buției originale pe care 
artiștii săi au adus-o pa
trimoniului cultural al o- 
menirii.

zei, figurine de animale 
sacre și divinități, măști și 
portrete, sarcofage și mu
mii, reliefuri, amulete pro
tectoare, papirusuri cu fe
lurite imagini colorate 
(încă de o uimitoare pros
pețime) și texte funerare 
sau literare, unelte mește
șugărești, podoabe felurite 
ș.a. definesc cadrul perma
nent de viață, al unei so
cietăți riguros ierarhizate, 
cu existența unor caste 
teocratice, care stăpîneau, 
pe atunci, științele, dar le 
învăluiau într-o aură mis

tică, păstrîndu-le cu străș
nicie secretul.

De aici și caracterul o- 
mogen și unitatea de stil 
specific, păstrate în timp, 
care deosebesc net arta 
egipteană antică de cea a 
altor mari civilizații.

Desenele de pe sarcofa
ge evocă ritualuri, cortegii 
și ceremonii, scene de yî- 
nătoare și de pescuit, răz
boaiele purtate, strîngerea 
recoltei : tot din ele a- 
flăm date despre viața 
sclavilor care vîsleau, zi
deau. păzeau turmele. în- 
dopau păsările, culegeau 
fructe. făceau treburile 
gospodărești pentru stăpî- 
nii lor. Emoționant mesaj 
peste timp, vorbindu-ne în 
graiul istoriei despre forța 
de creație a unui străvechi 
popor, arta Egiptului antic 
invită la o meditație de 
sinteză, atit prin continui
tatea sa, cit ți prin numă
rul considerabil de civili
zații cu care s-a confrun
tat. Este ideea de bază 
care se degajă din expo
ziția ce va rămîne deschisă 
în Capitală, la Muzeul de 
Artă al Republicii, pînă in 
august.

Marin MIHALACHE

MEDIAȘUL-
o citadelă comunistă 
curajoasă și demnă

Întreprinderea textilă „Tirnava". 950 de războaie a cite 12 000 de piese 
tiecare — atît au demontat, spălat, gresat și montat, intr-un timp record, 

harnicii textiliști din greu încercatul Mediaș
Foto : E. Diehiseanu

Mediaș, ora 20 fix. Co
mitetul municipal de par
tid. Notam. „Rugăm să 
nu se disloce nici un om 
din detașamentele de la 
fabrica de mobilă... Se a- 
probă". „Imediat să fie asi
gurat transportul a două 
tone furnir, pentru re
condiționat, la Rm. Vilcea. 
Chemați chiar acum Gara", 
„în stație au sosit vagoane 
cu material de construcție, 
pentru sinistrați. Chiar a- 
cum să plece acolo 25 de 
oameni, Ia descărcat". „A- 
gregatele frigorifice pentru 
cantine pot intra în func
țiune chiar mîine. S-au 
adus piesele de schimb. 
Cînd le instalați ? In 
noaptea asta". „U.T.C.-uI 
are probleme ? N-are pro
bleme. Dacă n-are — la 
treabă !“ „Dar militarii ? 
Nici militarii. Doar la spă
lătorie ar trebui mai multe 
robinete ca să nu se piardă 
timp. Cite robinete, tova
rășe colonel ? Zece. în 
noaptea asta vor fi insta
late". „La fabrica de încăl
țăminte trebuie 50 de con- 
teinere pentru marfă. Căci 
ei produc din plin... Che
mați chiar acum la telefon, 
prin «guvernamental», cen
trala 1“ „Ne mai trebuie 50 
de basculante și un trailer 
pentru dig. De unde să Ie 
scoatem, că v-am mai dat și 
ieri ? Le putem disloca de 
la noi. de la I.A.S. Se a- 
probă". „Au mai sosit 20 
de tehnicieni de la Sibiu 
și București. Unde-i ca
zăm ? La internat". „Apro
po, la creșa nr. 1, femeile 
de la fabrică au curățat 
lună, dar pereții încă nu 
s-au uscat... Folosiți lămpi 
cu infraroșii. Am înțeles !“.

Si așa mai departe... Un 
colonel de la Micăsasa 
cere zece basculante pentru 
un pod a cărui reparație e 
aproape gata — cu trei zile 
mai devreme... Trebuie ur
gentată documentația pen
tru diguri... Pentru secarea 
bălților de pe str. Carpați 
e nevoie de o pompă hidro 
la un tractor S 1 500... Este 
necesar să plece chiar acum 
un camion, la Ploiești, după

valvolina aprobată... Urgent, 
instructaj cu șoferii, ca să 
nu mai arunce reziduuri pe 
cîmp... Să fie trimis și la 
„Autornecanica" un maga
zin volant... Pentru spăla
rea instalațiilor unor intre- 
prinderi, să nu care cumva 
să se folosească apă pota
bilă, ci apa pătrunsă in 
subsoluri. Măcar la atit să 
slujească și apa asta bles
temată... De miine, toți 
funcționarii pe cimp, la 
C.A.P.... Sosesc 90 de tu
riști. Să fie primiți cum 
trebuie ; căci hotelul a în
ceput să funcționeze nor
mal : apă caldă, apă rece...

In total — 38 de probleme 
pe agenda unei singure zile 
din bătălia Mediașului. 40 
de oameni — comanda
mentul — nedormiți, cu 
hainele îmbibate de mii și 
sudoare, fiecare răspunzînd 
de cite un punct fierbinte 
al luptei pentru refacere, 
le-au trecut telegramatic 
in revistă și le-au rezolvat 
pe loc. Totul a durat mai 
puțin de 50 de minute. Răs
timp in care s-au citit și 
două acte normative, s-a 
analizat atent graficul la 
zi al repunerilor în func
țiune (îndeplinit întocmai) ; 
s-au formulat trei observa
ții critice și tot atîtea- auto
critici și s-a găsit timp și 
pentru două glume, bine 
gustate de asistentă... 50 de 
minute dintr-o zi de mun
că „obișnuită", însumînd 24 
de ore de trudă și veghe, 
în întreprinderi, pe diguri, 
în cartiere. în lanuri.

Iată ritmul de decizie și 
acțiune al organizației mu
nicipale de partid din Me
diașul acestor zile. „Apele 
nc-au lovit rapid — ne spu
ne primarul Teodor Mol
dovan — contralovitura 
noastră trebuie să fie și 
mai rapidă". Și. cu ochii în
cețoșați de nesomnul eroic 
al acestor zile, zîmbește...

Am scris, cu citeva zile 
în urmă, despre zîmbetul 
Sighișoarei. Datoria de re
porter ne obligă să arătăm 
că acest zîmbet al încre
derii l-am întîlnit pe întreg 
itinerarul nostru gazetă

resc, trasat prin matca pe 
unde au trecut calamitățile : 
la Odorhei și Cristur. la Tg. 
Mureș și Tirnăveni, la Și- 
botul de Alba sau la Ilia de 
Hunedoara... îl intîlnim ne
alterat, puternic, și aici la 
Mediaș. Dar poate că n-am 
deslușit îndeajuns — nici 
pentru noi, nici pentru ci
titori — sensul uman, civic, 
politic, patriotic al acestui 
zîmbet înflorit în mijlocul 
dezastrului. încercăm să-I 
definim.

... Ne aflăm la întreprin
derea textilă „Tîrnava". A 
fost în întregime sub apă. 
Un val de peste trei metri

rat de aburi de motorină — 
care însă nu supără pe ni
meni. Pentru că, redînd 
strălucirea pieselor, el alun
gă, incet-incet, mirosul si
nistru al mîlului, conver- 
tindu-1 in fireasca atmo- 
sferă a locurilor unde mași
nile industriei lucrează din 
plin.

Desigur, pînă Ia acest din 
plin mai este (angajamen
tul colectivului : o lună). 
Mai este pînă la readucerea 
în secții a strălucirii calde 
din totdeauna, pînă la re- 
îmbrăcarea pereților în cu
lorile inițiale, pastelate, ve
sele... Deocamdată, pe acești

Reportajul „S ci meii" 
despre eroismul acestor zile

a acoperit, numai în secțiile 
țesătorie, 942 de războaie. 
Stratul de mii : aproape 
un metru... Iar acum, la 
mai puțin de o săptămînă, 
după ce trei zile s-a lucrat 
numai la desnămolire, în
treprinderea produce. Pro
duce parțial. Produce în pa
ralel cu iureșul refacerii... 
Cei peste 2 500 de oameni 
ai colectivului (70 la sută 
femei), cărora Ii s-a,u ală
turat, pe lingă ajutoarele 
din localitate, pe lingă os
tași, peste 500 de specialiști 
din „ramura bumbacului", 
veniți din întreaga țară, 
lucrează fără odihnă. De
montează, spală, gresează 
și montează războaie (un 
singur război — 12 000 de 
piese) : instalează motoa
rele, reîntoarse rapid de Ia 
recondiționat ; încarcă sute 
de tone de marfă care por
nește urgent către fabrici 
surori, pentru recondițio- 
nare ; manevrează pompe, 
despotmolesc căi de acces... 
Ca într-o uriașă clacă, mii 
de oameni au scos in curte 
piesele sensibile ale războa
ielor și le spală bucată cu 
bucată. Aici, ca și in hale, 
ca și in birourile adminis
trative. aerul e suprasatu-

pereți stăruie urma cotei, 
la o jumătate de metru sub 
plafon. Iar aspectul între
prinderii — cu spatiile verzi 
și florale distruse, cu încă
perile pavilionului adminis
trativ ca niște hrube jila
ve — este dezolant. Mai 
precis : ar fi dezolant. Căci 
în mijlocul acestui trist 
peisaj, însuflețindu-1, lumi- 
nîndu-I, înflorește zimbetul 
oamenilor... Zimbetul cu 
care ne întîmpinasc direc
toarea, ing. Letiția Stănilă. 
Cu care ne intimpină, la 
„sediu" (acum o încăpere 
cu pereții bolnavi), secreta
ra comitetului de partid 
Elena Duculeci. Citind pro
babil pe fetele noastre im
presia lăsată de imaginea 
trecerii apelor peste această 
frumoasă întreprindere, nu 
ne lasă să vorbim. Această 
femeie matură, energică 
— care lucrează „în texti
le" din 1946 și care este re
aleasa de aproape 20 de ani 
in fruntea comuniștilor din 
întreprindere — se grăbește 
să ne spună zîmbind :

— Numai să nu ne com
pătimiți ! Scrieți despre ce
le văzute aici, despre neca
zurile și efortul oamenilor 
noștri — dintre care multi

au de luptat cu urmările 
puhoiului și în propriile lor 
case. Sublimați necesitatea 
de a fi ajutați și în conti
nuare cu aceeași grijă de 
tovarășii din alte localități : 
nu vă sfiiți să ne criticați 
dacă ați observat deficiențe 
în munca noastră de refa
cere ; dați-ne sugestii.;. 
Orice — dar să nu cumva 
să ne compătimiți 1 Sîntem 
un colectiv muncitoresc cu 
tradiție — anul trecut arh 
sărbătorit a 50-a aniversare 
a întreprinderii ; acționăm 
cu o forță de aproape 1 500 
de comuniști și uteciști, am 
mai trecut prin asemenea 
încercări — și le-am biruit. 
Sîntem siguri că Ie vom 
birui și pe acestea. De a- 
ceea. preferăm atitudinea 
comunistă, bărbătească, a- 
jutorul operativ, eficient. 
Cel mai înalt exemplu ni 
l-a dat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acum citeva zile, 
cînd ne-a vizitat întreprin
derea. A cercetat cu atenție 
fiecare loc, ne-a îmbărbă
tat. ne-a apreciat eforturile 
de refacere, ne-a dat sfaturi 
organizatorice prețioase, a 
indicat măsuri operative și 
și-a exprimat convingerea 
că vom reface totul mai re
pede decît ne-am propus. 
Aceasta înseamnă că secre
tarul general, partidul, țara 
ne acordă toată încrederea.

Iată, deci, sensul zimbe- 
tului despre care v-am vor
bit. El este reflexul demni
tății muncitorești, al cura
jului și răspunderii comu
niste. acționind. și aici, la 
Mediaș. ca pretutindeni 
unde oamenii luptă cu sti
hia. L-am întîlnit pretutin
deni în această localitate 
puternic industrializată. 
L-am întîlnit pe creas
ta marelui dig. unde ti
nerii ostași deprind meș
teșugul redutelor. La ,.E- 
rnailul roșu" și „Automeca- 
nica", la „Salconserv" și fa
brica „8 Mai" (unde mun
citorii au salvat de valuri 
60 000 de perechi de pan
tofi — cit să încalți toată 
populația Mediașului) : la 
fabrica de mobilă și în car
tierele unde au fost cu

prinse de ape aproape 3 000 
de case, 20 de unități co
merciale. 28 de școli, creșe 
și grădinițe, sute de mii de 
metri pătrați de drumuri... 
Căci și aici, în orașul greu 
lovit de un val de 8 me
tri — și din care, timp de 
4 zile, milul a fost scos cu 
cite 250—300 de autocami
oane care au rulat zi și 
noapte — valul energiei u- 
mane, al spiritului organi
zatoric comunist (aproape 
20 000 de comuniști și ute
ciști). al solidarității mun- 
citoreștî, este mult mai pu
ternic decît stihiile... Si 
iată, dacă apele au izbit 
bezmetic, oamenii acționea
ză într-o dinamică organi
zată, după un grafic al că
rui ritm se confundă cu în
suși pulsul orașului. Potri
vit lui, după numai șase 
zile de la calamități intra
seră în funcțiune 18 unități 
și secții. Cu fiecare zi, cu 
fiecare oră, orașul însuși își 
sporește zimbetul generos, 
de cetate comunistă, cura
joasă și demnă.

La ora cînd transmitem 
— un ceas de amurg — os
tașii se întorc cîntînd de la 
lucru, cu lopețile purtate 
mîndru pe umăr. Muncito
rii care au lucrat în car
tiere se îndreaptă spre fa
bricile reînviate : cei ieșiți 
din schimb trec grupuri- 
grupuri către marele șan
tier al digului... între două 
asemenea misiuni, un tată 
tinăr. în cizme de cauciuc 
pline de mii. împinge con
vins. grijuliu, căruciorul în 
care îi doarme fiul. „Numai 
pruncii au dreptul să doar
mă în aceste zile, în Me
diaș". ne spusese zîmbind 
primarul, cel cu ochii înce
țoșați de nesomn. Apoi a 
declarat deschisă o nouă șe
dință de comandament. 
„Dar să fie mai scurtă, că 
aseară ne-am cam întins la 
vorbă...". Noua ședință 
avea să dureze numai 44 
de minute.

Petre DRAGU
Emil MARINACHE
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i FAPTUL! 
I DIVERS; 
| Un om |
I Ieșite din matcă, apele se nă

pusteau năvalnic spre comuna I 
Odobești — Dîmbovița. Printre I 
cei care au sărit imediat intru I 
salvarea oamenilor și a bunuri- > 

Ilor obștii se afla și șeful postu
lui de miliție Marin Velescu.
Tocmai cînd se îndrepta din nou

Ispre un om aflat în mare pri- I 
mejdie, M. V. se auzi strigat de I 
un copil, care alergase cu su- I

I fieful la gură : >
— Nene milițianule, hai repe

de c-a inundat casa.
— Care casă ?
— Casa matale...
Dar „nenea milițianul" s-a în-

Idreptat spre omul aflat în mare ’ 
primejdie, salvindu-1. Apoi, din I 
nou, luptîndu-se cu viitoarea a- I 
pelor, a continuat salvarea I 

a altor oameni, altor case... ■

Inginer
combinier

Vizita srintsW moștenitor il Regatului

Hassan ta I
Alteța Sa regală Hassan Ibn Talal, 

prințul moștenitor al Regatului Hașe- 
mit al Iordaniei, împreună cu per
soanele oficiale 
însoțesc, a făcut, în cursul zilei 
sîmbătă, o vizită în județul ' 
stanța.

înaltul oaspete a fost însoțit 
Vasile Vilcu, președintele Consiliu
lui popular județean Constanta, Ni
colae Doicaru, consilier al președin
telui Republicii Socialiste România, 
Vasile Gindilă, ambasadorul țării 
noastre la Amman, de alte persona
lități.

Primul obiectiv al vizitei l-a con-

iordaniene care-1 
i de 
Con-

de

stituit Șantierul naval Constanța, 
unde directorul general al unității, 
Dumitru Fuiorea. a prezentat unele 
date privind dezvoltarea industriei 
noastre navale și a invitat pe înaltul 
oaspete să viziteze citeva sectoare 
de producție, printre care docurile 
uscate, unde se află în construcție 
cea de-a doua navă de mare tonaj. 
Au fost vizitate apoi moscheea. Sta
țiunea centrală de cercetări pentru 
creșterea ovinelor Palas-Constanța, 
întreprinderea agricolă de stat Mur- 
fatlar, unele stațiuni de pe litoral.

(Agerpres)

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Am aflat cu multă durere știrea despre gravele inundații care au afectat 

pierderi de vieți omenești și im-anumite regiuni din România, provocînd 
portante pagube industriei și agriculturii.

în aceste triste împrejurări, aș dori 
numele meu personal, al guvernului și 
profundă compasiune.

să exprim Excelenței Voastre, în 
poporului tunisian, sentimente de

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisia

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEA UȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Profund mișcat de știrea gravelor inundații care au afectat teritoriul 

României, rog pe Excelenta Voastră să accepte expresia celei mai sincere 
compasiuni.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A COLUMBIEI

Excelenței Sale
Domnului ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

Președintele Republicii Columbia
BOGOTA

îmi este deosebit de plăcut ca la cea de-a 165-a aniversare a pro
clamării independenței țării dumneavoastră să vă adresez, în numele 
poporului român și ai meu personal, cordiale felicitări, urări de sănătate 
și fericire personală, de progres, prosperitate și succese poporului colum
bian prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și colaborare 
existente între România și Columbia, care au fost impulsionate de con
vorbirile și înțelegerile convenite împreună la București și Bogota, vor 
cunoaște în continuare o dezvoltare susținută pe tărîmul politic,_ econo
mic, tehnico-științific și ' ' “ ■ . • , ..... -
resul popoarelor român 
în lume.

al conlucrării în viața internațională, în inte- 
și columbian, al păcii, înțelegerii și securității

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Columbia, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu, a tri
mis o telegramă de felicitare minis
trului relațiilor externe columbian, 
Indalecio Lievano Aguirre.

Nava școală „Mircea" a părăsit 
sîmbătă dimineață portul Constanța, 
plecind intr-un marș de instrucție 
in Marea Mediterană și Oceanul 
Atlantic. în timpul marșului, nava 
va efectua vizite în unele porturi din 
aceste zone.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Parafarea acordului româno-chinez
asupra navigației maritime

BUCUREȘTI
Am luat cunoștință cu mihnire de pagubele și distrugerile provocate de 

gravele inundații care au avut loc in tara dumneavoastră._ 
în numele guvernului și poporului Noii Zeelande, vă 

noastră simpatie și compasiune pentru toți cei care au 
pe urma acestor calamități.

transmit profunda 
avut de suferit de

WALLACE E.
Prim-ministru al

ROWLING
Noii Zeelande

a Din cauza terenului încă no- 
roios, „Gloria" înainta cu greu 

Iprin lanul de griu al cooperato
rilor din Bogdănița — Vaslui. 
Ba, la un moment dat, s-a oprit, 

Iși combiniertil a început s-o 
meșterească. Spre locul cu pri
cina a pornit imediat inginerul- 

Ișef Constantin Iordache. Văzin- 
du-l pe combinier istovit, i-a 
spus : „Du-te nițel la umbră și 
trage un pul de somn, odihneș- 

Ite-te, că. la noapte lucrăm". Și 
inginerul a luat locul combinie- 
rului. „Gloria" n-avea voie (nici

- nevoie) de odihnă.

Un gest, 
două gesturi

I Șoimuș este unul din satele 
" hunedorene de pe valea Mure- 
Ișului care a cunoscut urgia ape

lor dezlănțuite. In sprijinul să
tenilor din Șoimuș, pentru sal- 

Ivarea recoltei, au venit munci
tori și funcționari din Deva și 
din alte orașe hunedorene. Un 
gest frățesc, omenesc, firesc. Un

I gest lăudabil. Dar iată și un alt 
gest, de data aceasta condamna-

’ bil. în timp ce oaspeții Șoimu- 
Ișului zoreau în cîmp la evacua

rea apelor și strînsul recoltei, 
cîțiya localnici își pierdeau vre- 

Imea de pomană prin sat. ca și 
cînd n-ar fi fost vorba de avutul 
obștii, al lor. Să-i numim pe 
cîțiva : soții Ținea și Mihai Pro-

Idan, Nicolae Costuș, Raveca Be- 
lei, Nicolae Muște... Cineva i-a 
numit aspru : „dezertori". As-

■ pru, dar adevărat.

Fără nici un 
bob zăbavă

I Stafia C.F.R. Sanislău (județul 
’ Satu-Mare). Trenuri vin și tre- 
Inuri pleacă. Totul decurge nor

mal, obișnuit. Mai puțin obiș
nuită e forfota din magazia cu 

Igriu a bazei de recepție, ampla
sată în incinta gării. Aici, ală
turi de lucrătorii bazei, muncesc 
de zor ceferiștii din tura, liberă

Ipent.ru zvintarea griului, prin 
lopătare. Odată cu felicitările 
adresate ceferiștilor din Sanis-

Ilă.u, ridicăm „semaforul" pentru 
a da cale liberă inițiativei, lor 
spre alte stafii feroviare deve
nite, in aceste zile, și grinare.

\ Detasamen-
9

I tul „Drumuri 
î bune“

Sîmbătă dimineața, la Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicați
ilor a avut loc parafarea Acordului 
asupra navigației maritime între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Chineză. Acordul 
prevede noi facilități menite să con
tribuie la dezvoltarea și intensifica
rea transporturilor maritime, scutirea

reciprocă de impozite asupra veni
turilor realizate pe cursele intercon
tinentale care leagă porturile din 
România și China, precum și acor
darea de tratament reciproc echipa
jelor, pasagerilor și navelor care ser
vesc aceste itinerare.

(Agerpres)

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

I

Județul Ilfov a încheiat 
recoltarea griului

Telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu
Mobilizați de vibranta chemare a- 

dresată de dumneavoastră întregii 
națiuni, de a acționa energic și cu 
toate forțele pentru înlăturarea 
grabnică a efectelor inundațiilor și 
stringerea recoltei, Comitetul jude
țean Ilfov al Partidului Comunist 
Român vă raportează, stimate tova
rășe secretar general, că oamenii 
muncii din agricultura județului nos
tru au încheiat în ziua de 19 iulie 
a.c. recoltatul griului pe cele 144 000 
ha cultivate în întreprinderile agri
cole de stat și cooperativele agricole 
de producție.

Depunînd eforturi susținute, mun
cind cu abnegație și eroism, zile și 
nopți de-a rîndul. fiind pătrunși de 
un fierbinte patriotism, țăranii coo
peratori, lucrătorii din I.A.S. și 
S.M.A., ajutați de oameni ai muncii 
de la orașe, militari, elevi și stu- 
denți. în frunte cu comuniștii, au 
reușit să smulgă furiei apelor recolta 
de grîu, din care o parte însemnată 
a fost strinsă cu coasa și secera, în 
condiții extrem de vitrege.

Prezenta dumneavoastră în locali
tățile greu încercate de furia apelor, 
în mijlocul lucrătorilor de pe ogoa
rele județului nostru, ca și indica
țiile prețioase pe care le-ati dat în 
aceste zile au constituit pentru noi 
toți un insuflețitor imbold, prețioase 
învățăminte în spiritul cărora vom 
acționa cu și mai multă hotărîre 
pentru întărirea disciplinei în mun
că in toate sectoarele de activitate, 
pentru transformarea fiecărui colec
tiv într-un puternic detașament de 
luptători pe frontul activității pro
ductive.

Vă raportăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că pe baza mă
surilor stabilite de biroul comitetului 
județean de partid în vederea apli
cării recentei hotărîri a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., în 
prezent, lucrătorii ogoarelor ilfovene 
își concentrează eforturile pentru 
eliberarea grabnică a tuturor terenu
rilor de pe care au fost recoltate ce
realele păioase, executarea arăturilor, 
reînsămînțarea suprafețelor calami
tate. însămînțarea culturilor duble 
pe suprafața de 93 000 ha. recoltarea 
legumelor și executarea lucrărilor de 
întreținere.

în industrie vom asigura pînă la

23 August 1975 recuperarea tuturor 
pierderilor provocate de calamitățile 
naturale.

Vă asigurăm, iubite tovarășe se
cretar general, că. sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
întreaga populație a județului Ilfov 
va munci neobosit pentru îndeplini
rea tuturor sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului, pentru înche
ierea înainte de termen a actualului 
cincinal, pentru înfăptuirea neabătută 
a hotăririlor Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Român.

COMITETUL JUDEȚEAN ILFOV 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN

în numele Guvernului Republicii Populare Polone, al poporului polonez 
și al meu personal, doresc să vă transmit, tovarășe prim-ministru. și prin 
dumneavoastră poporului român, expresia sincerei compasiuni în legătură cu 
catastrofa naturală care. în decursul ultimilor ani, s-a abătut pentru a doua 
oară asupra României.

Vă doresc depășirea grabnică a consecințelor inundațiilor.

PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost frumoa

să și călduroasă, cu cerul variabil, mal 
mult senin, in cea mai mare parte a 
țării. Innorări mai accentuate s-au pro
dus în vestul Crișanei, Maramureș și 
în nordul Moldovei, unde s-au semna
lat averse Izolate, însoțite de descăr
cări electrice. Cu totul Izolat, s-au mal 
semnalat descărcări electrice în ' ' 
Banatului. Vîntul a suflat slab, pînă 
potrivit. Temperatura aerului la ora 
oscila Intre 24 de grade la Săcueni 
S3 de grade la Budești.

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 iulie. In țară : Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea ploi locale, care 
vor avea și caracter de averse. însoțite 
de descărcări electrice, mai frecvente 
in nordul țării șl zonele de deal și de

munte. Vînt moderat cu unele Inten
sificări. Temperatura în scădere ușoară 
în nordul țării. Minimele vor fi cuprin
se între 8 și 18 grade, iar maximele in
tre 22 și 32 de grade, local mai ridicate, 
în București : Cer temporar noros, fa
vorabil averSel de ploaie, după-amiaza. 
Vînt slab, pină la moderat. Tempe
ratura în scădere ușoară.

Țară pînă nu de mult 
cu marcantă prepon
derență a activității a- 
gricole. Columbia a 
cunoscut, în ultimii 
ani, o remarcabilă ac
celerare a procesului 
de dezvoltare industri
ală. O suită de fac
tori interni, alături de 
prezența masivă a in
tereselor monopoliste 
străine, au făcut ca 
mult timp procesul de 
emancipare economică 
să se desfășoare lent, 
iar monocultura agri
colă să dăinuie, cu 
toate consecințele ei 
nefaste : Columbia
continua să rămînă cu
noscută în lume doar 
ca mare producătoare 
de cafea, produs care 
reprezenta peste trei 
sferturi din valoarea 
exporturilor.

începuturile indus
trializării Columbiei 
datează abia de vreo 
două decenii, cînd, in 
La Paz del Rio. se 
construia prima uzină 
siderurgică națională. 
Treptat, în peisajul e- 
conomic al țării și-au 
făcut tot mai simțită 
prezența reperele dez
voltării industriale, 
îndeosebi sectorul in
dustriei chimice cu
noaște un progres

constant, diversifieîn- 
du-și profilul, odată 
cu construirea de noi 
unități ce vin să se a- 
dauge principalelor 
uzine ale țării —> 
„Planta Columbiana de 
Soda" și „Monomeros 
Columbo — Venezola- 
nos“.

Valorificarea im
portantelor resurse mi
nerale în scopul dez
voltării naționale se 
dovedește o preocu
pare permanentă a 
autorităților. O atenție 
specială se acordă pe
trolului. a doua bogă
ție a țării, după cafea, 
în baza legii cu privi
re la „naționalizarea 
progresivă", adoptată 
încă în 1967. mari pe
rimetre petroliere con
cesionate înainte unor 
trusturi străine au tre
cut in patrimoniul so
cietății de stat. Ca ur
mare a prospecțiuni
lor din ultimul timp, 
au fost descoperite 
mari zăcăminte de cu
pru, a căror exploatare 
urmărește atît asigu
rarea unei baze cores
punzătoare pentru ne
voile naționale, cit și 
crearea de însemnate 
disponibilități pentru 
export.

între România și

Columbia s-au stator
nicit și se dezvoltă 
relații de prietenie și 
colaborare — relații în 
a căror evoluție s-au 
înscris ca momente 
de însemnătate deter
minantă vizita efectu
ată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în 
Columbia în toamna a- 
nului 1973, ca și vi
zita întreprinsă anul 
trecut în țara noastră 
de actualul președinte, 
Alfonso Lopez Michel- 
sen. Dialogurile la ni
vel înalt 
lumbiene, 
solemnă 
document 
loare nu numai în sfe
ra relațiilor bilaterale, 
ci și pe plan interna
țional — acordurile șl 
înțelegerile încheiate 
în ultimii ani au creat 
un cadru deosebit de 
propice pentru lărgi
rea și intensificarea în 
continuare a legături
lor de prietenie și co
laborare dintre cele 
două țări, materiali
zarea hotăririlor adop
tate răspunzind inte
resului reciproc, pre
cum și cauzei păcii șl 
progresului în lume.

româno-co-
Declarația 

comună — 
de mare va-

v. OROS
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14 
și

PE DIGURILE DE LA DUNĂRE, 
MUNCA ȘI VEGHEA CONTINUĂ

Calafat. De două zile, cotele Du
nării înregistrează o tendință de sta
ționare. Nivelul fiind însă foarte 
ridicat — peste 690 cm — pericolul 
infiltrației apei în diguri este mai 
mare ca oricind. De aceea se iau în 
continuare toate măsurile pentru a 
face 
dării 
este 
tîtor 
intensă, situația in zonă, deși atinge 
în aceste zile tensiunea maximă, nu 
este alarmantă. în continuare, pre
tutindeni. cuvîntal de ordine conti
nuă să fie : supravegherea digurilor. 
(D. Popescu).

fată viiturii sau mai exact ero- 
digurilor. Fiindcă acum aceasta 
primejdia nr. 1. Grație a- 

zile și nopți la rînd de muncă

țajea a patru centre de coordonare 
operativă a eventualelor intervenții. 
Toate forțele mecanice — 66 bascu
lante. 4 buldozere, două încărcătoa
re etc. — sint în permanentă legă
tură cu echipele de supraveghere 
prezente la datorie pe dig. cu con
ducerea comandamentului municipal 
de apărare.

în afara forțelor absolut necesare 
supravegherii și intervenției de ur
gentă la dig, toate mijloacele meca
nice și toți oamenii din zonă 
mobilizați în vederea încheierii 
cel mai scurt timp a recoltării. 
Andrei).

sînt 
in 

(T.
\

O puzderie de piraie fără nu
me, unele din ele secate in tim
pul verii, s-au umflat deodată 
peste măsură și au stricat in 
zona orașului Aiud multe dru
muri. Pe aceste drumuri avaria
te trebuiau să vină la muncă, 
in întreprinderile orașului, na
vetiștii. Tot pe aceste drumuri 
trebuiau să plece la cîmp com
binele și secerătorii. Cine să le 
repare repede, cînd sînt atitea 
altele de făcut, pentru a șterge 
urmele puhoaielor 1 „Noi" — au 
răspuns elevii școlii de șoferi 
profesioniști din localitate, 300 
la număr. Și toți 300 s-au consti
tuit intr-un detașament special, 
pe care singuri l-au numit de
tașamentul „Drumuri bune". Și 
au transportat zi și noapte, cu 
autocamioanele-școală, sute și 
sute de tone de piatră, refăcînd 
stricăciunile pe multi kilometri, 
dind cale liberă circulației. Fiind 
vorba de viitori șoferi, nu ne 
rămine decît să le urăm și lor 
„drum bun".

Un apel 
pe Dunăre

într-una din nopțile trecute s-a 
recepționat un apel de pe digu
rile care apără Dunărea : „Lo
cuitorii comunei Grindu, ieșiți cu 
mic cu mare la digul de pe ma
lul drept al Dunării, au nevoie 
urgentă de carburanți pentru 
funcționarea utilajelor venite în 
ajutorul lor. Trimiteți și apă de 
băut pentru că cea de aici a fost 
infestată de infiltrații". Deși 
Grindu face parte din județul 
Tulcea, întrucît e mai aproape 
dd Galați, gălățenii au sărit i- 
mediat în ajutor. înainte de ivi
rea zorilor, a plecat din Galați 
spre Grindu vasul „Giurgeni" 
cu 1 000 litri motorină și 200 litri 
ulei pentru motoare, plus 11 000 
litri apă potabilă. De unde și 
vorba cu prietenul care la ne
voie se cunoaște.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

cooperației de consum
în comuna Pantelimon, din apro

pierea Capitalei, cooperația de con
sum a dat de curind in folosință 
un mare magazin universal de tip 
„Supercoop", care oferă populației 
locale o gamă diversificată de măr
furi. El dispune de o alimentară cu 
autoservire la parter, iar la etaj — 
raioane de confecții, tricotaje, ga
lanterie, încălțăminte, articole pen
tru copii, produse cosmetice etc. în 
unitate se practică formele moder
ne de vinzare. expunerea deschisă 
a mărfurilor, accesul liber la raft, 
autoservirea. Asemenea unități mo
derne de tip „Supercoop" și „Su- 
permagazin" au fost construite. în 
ultimii ani, de către cooperația de 
consum, în numeroase localități din 
tară.

Sărbătorim ... _
structorului". înscriindu-se într-o 
frumoasă tradiție — inaugurată In 
urmă cu zece ani. din inițiativa 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — pe
nultima duminică a lunii iulie 
constituie o înaltă cinstire a muncii 
pasionate, a priceperii și abnega
ției celor peste 700 000 de lucrători 
de oe șantiere și din institutele de 
proiectare și cercetare. $i. in ace
lași timp simbolizează însăși vo
cația constructivă a întregului nos
tru popor, angajat cu toate forțele 
in edificarea noii societăți.

în anii actualului cincinal, lu
crătorii din ramura construcțiilor 
au înălțat peste 1 800 de noi unități 
productive — complexe metalurgi
ce. combinate chimice, salbe de hi
drocentrale, fabrici, uzine — au în
noit peisajul citadin cu ansambluri 
urbanistice cuprinzînd zeci de mii de 
apartamente, precum și nenumăra
te alte așezăminte și edificii social- 
culturale. 
te mare 
dus triale 
sul tării 
plinirea prevederilor actualului cin
cinal cu mult înainte de termen, 
nu puține sînt acelea care datorea
ză acest succes. într-o măsură con
siderabilă. punerii în funcțiune în 
devans de către constructori a noi
lor obiective de investiții.

Rezultatele la zi obținute de u- 
nitățile Ministerului Construcțiilor 
Industriale sînt grăitoare : din sar
cinile planului anual s-a realizat 
52,4 Ia sută, iar un număr de 209 
obiective si capacități indus
triale și agrozootehnice importante
— dintre care 15 înainte de termen
— au fost date în funcțiune. Sînt 
demne de toată lauda munca 
și rezultatele înregistrate de 
constructorii de pe platformele 
chimice din București și Pi
tești, șantierele întreprinderilor 
de utilaj chimic din Rîmnicu 
Vîlcea. de osii și boghiuri din Balș, 
de rulmenți din Bîrlad sau de pe 
marele șantier siderurgic tîrgoviș-

Din numărul foar- 
de întreprinderi in- 

de pe întreg cuprin- 
care au raportat înde-

tean, aflați lună de lună în eșalo
nul fruntașilor întrecerii socialiste 
din acest an. Alături de oa
menii muncii din celelalte sec
toare ale producției, constructo
rii sint angajați in marea bă
tălie cu timpul, pentru înfăp
tuirea mai devreme a cincinalu
lui. Trusturile de construcții indus
triale din Constanta și București, 
Trustul de construcții industriale și 
agrozootehnice și Trustul de mon
tai utilaj chimic, ambele din Capi
tală. au 
plinirea 
vans de

„Ziua 
cest an 
diții deosebite. cînd 
popor, puternic mobilizat 
partid, și-a unit toate forțele pen
tru înlăturarea grabnică a pier
derilor provocate economiei de ca
lamitățile naturale. Constructorii 
obiectivelor de investiții din Bucu
rești, Arad, Hoghiz, Codlea, Miercu
rea Ciuc ș.a. s-au aflat în primele 
rinduri, au participat activ, zi și 
noapte, mai întîi la lupta eroică cu 
furia apelor, iar apoi la recupera
rea rămînerilor in urmă înregis
trate pe zeci de șantiere — afec
tate direct sau indirect de inundații.

O parte din pierderi au fost re
cuperate, dar mai sînt multe de fă
cut pînă la înlăturarea lor totală. 
De aceea, este necesar ca, acum, 
constructorii să acționeze cu toată 
dirzenia si abnegația. într-o per
fectă disciplină, să realizeze un vo
lum de lucrări de construcții-mon- 
taj cît mai mare, să creeze condiții 
sigure pentru intrarea în funcțiune 
la termen și înainte de termen a 
tuturor obiectivelor și capacităților 
planificate. Nu este o sarcină u- 
șoară. dar sîntem convinși că bravii 
constructori, care se bucură de sti
ma si prețuirea întregului popor, 
nu vor precupeți nici un efort pen
tru a se dovedi la înălțimea impor
tantelor sarcini, puse în fata lor de 
partid.

raportat, de altfel, 
planului cincinal 
6 pînă la 8 luni.
constructorului" 
se desfășoară 

deosebite.
puternic

cu

din a- 
ln con- 
întregul 

de

Inq. C. ANTONESCU

cinema
O Al patrulea mire : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 5185) 
— 10.
© Șapte mirese pentru șapte 
frați : CASA FILMULUI — 10; 12; 
14; 16; 18; 20.
O înfrângerea lui 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. CA
PITOL — 9.15: 11,30; 13.45; 16;
13.15: 20,45, la grădină — 20,15. FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18; 
20, DINAMO — 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. MO
DERN — 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, GLO
RIA — 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.
O Veronica se întoarce : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13.30; 16: 18,15;
20,30.
© Zilele trădării : VIITORUL — 
15; 19.
<9 La răscruce de vînturi : VIC
TORIA — 9,15: 11,30: 13,45; 16;
18,15: 20.30.
O Program pentru copii : DOINA
— 9,45.
© 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.
© Misterele Parisului — 12,15,
Lady Lou — 14.30, Nu sînt timidă
— 16.30, Mazurka —• 18,45, Burg-
theatre — 20,45 ; CINEMATECA
(sala Union).
® Jocul de cărți : GRIVITA — 9; 
11,15: 13,30: 16; 18,15: 20.30.
O Kit în Alaska : BUCEGI — 16;
18.15.
• Hoinarii : LUMINA — 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15: 20,30.
0 Lumină la capătul tunelului : 
UNIREA — 16: 18. la grădină
20.15.

© Ultimul pistolar din Cross 
Creek : DACIA — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20.30, VOLGA — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20.
® 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 — 20,15.
© Ilustrate cu flori de cîmp : 
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.
q Sperietoarea : AURORA — 9; 
11.15; 13,30: 15,45; 18; 20. la gră
dină — 20.15.
O Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : PACEA — 15,30; 
18; 20,15, MUNCA — 16; 18; 20.
® Pavlinka ; POPULAR — 15,30:
18; 20,15.
e Cei mai frumoși ani : MIORI
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18:
20.15, FLAMURA »- 9; 11,15; 13,30: 
16; 18,15; 20,30.
O Toamna bobocilor : MOȘILOR 
— 16; 18, la grădină — 20,15, COS
MOS — 15,30; 18; 20.15.
O Primăvara tristă : RAHOVA — 
16; 18.

Corabia. Ieri. 19 iulie, cota apelor 
Dunării a ajuns la 650 cm, cu 
100 cm peste cota de inundație. Da
torită măsurilor luate din vreme nu 
s-au înregistrat pagube. Peste 4 000 
de oameni supraveghează necontenit, 
ziua și noaptea, evoluția apelor Du
nării și intervin acolo unde este ne
voie. Ei au la dispoziție importante 
mijloace mecanice — 50 autobascu
lante, 12 utilaje terasiere etc. De 
altfel, chiar in cursul zilei de ieri au 
apărut cîteva infiltrații, care însă, 
datorită intervențiilor operative a e- 
chipelor speciale, au fost stopate. Pen
tru a se evita orice fel de pagube, 
supravegherea continuă ceas cu ceas, 
pe metru cu metru. (E. Rouă).

Tr. Măgurele. Cel tîrziu duminică 
dimineața se așteaptă culminația vii
turii. La ora cînd transmit, Dunărea 
Înregistrează deja 30 centimetri peste 
cota de inundație. S-a hotărit înfiin-

deCălărași. Punctele principale 
lucru au devenit incintele îndiguite 
dintre Dunăre și Borcea. precum și 
cele de la Boianu—Sticleanu. unde 
mii de oameni ai muncii. împreună 
cu militari ai forțelor armate, spri
jiniți de puternice forțe mecanizate, 
continuă operațiile de consolidare a 
digurilor și de prevenire a infiltra
țiilor. Pentru aceasta s-au executat 
peste 6 km rigole și numeroase cana
le de evacuare a excesului de apă. 
Măsurile ferme de consolidare si su- 
praînălțare a digurilor feresc, la ora 
actuală, de orice pericol suprafețele 
cultivate din incintele îndiguite. Dar 
pentru orice eventualitate. în zona 
indiguită Călărași—Răul s-au. reali
zat 20 depozite cu peste 25 000 mc de 
pămint. (E. Vasilescu).

fost o zi calmă.'” Eforturile 
consolidare au atins însă cote și 
înalte. Numărul utilajelor care 
tionează aici a fost suplimentat 
încă 10 autobasculante. Seara, 
mandamentul de la Mărașu ă rapor
tat că întărirea digului, in toate zo
nele critice, s-a efectuat pe lungi
mea de 60 km. în schimb tot ieri, 
după 15 zile de rezistență neîntre
ruptă, digul de apărare a munici
piului Brăila a cedat pe o foarte 
mică porțiune, in zona stațiunii ex
perimentale. Intervenția promptă‘a 
echipelor de supraveghere a zăgăzuit 
însă operativ infiltrația, apele de pe 
culturi au fost evacuate. Și o veste 
bună : cotele de inundație au scăzut 
în cursul zilei de ieri cu 1 cm. (C, 
Priescu).

pentru 
mai 
ac- 
cu 

co-

Brăila. Ieri, pentru prima dată In 
ultimele zile, în Insula Mare a Brăi
lei nu s-a semnalat nici o infiltrație 
de-a lungul celor 156 km de dig. A

ȘTIRI SPORTIVE
• Finala competiției feminine de 

tenis ..Annie Soisbault" se va disputa 
în orașul Le Touquet (Franța) între 
echipele României și Angliei. în se
mifinale, echipa României a învins 
cu 2—1 selecționata Cehoslovaciei 
(Simionescu — Brzakova 6—2, 6—1 ; 
Marsikova — Ruzici 6—3, 6—3 ; Si
mionescu. Ruzici — Marsikova. Brza
kova 5—7. 6—3, 6—0), iar reprezen
tativa Angliei a întrecut cu 3—0 echi
pa Italiei.

• Echipa U.R.S.S. a cucerit meda
lia de aur în proba de sabie din cadrul 
campionatelor mondiale de scrimă, 
în finala disputată la „Palatul Spor
turilor" din Budapesta, scrimerii so
vietici au terminat la egalitate : 
8—8 cu formația Ungariei, titlul de 
campioni ai lumii reveni.ndu-le la 
tușaveraj (58—62). După cum s-a 
mai anunțat, echipa României (Dan 
Irimiciuc, Ion Pop, Corneliu Marin 
și Mihai Frunză) a ciștigat medalia 
de bronz, fiind urmată în clasament

@ Un salt spre marea performan
ță : PROGRESUL — 15.30; 18;
20,15,
G Tăcerea doctorului Evans ; 
VITAN — 15,30; 18.
0 Recompensă pentru șerif : 
GRADINA BUCEGI — 20,15, GRA
DINA VITAN — 20.15.

teatre
© Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Amintirea 
scriitorilor (spectacol de sunet și 
lumină) —* 20.
® Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Viața e ca un vagon ? 
— 20.
© Teatrul evreiesc de stat : Dibuit 
— 19,30.
q Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Cer cuvîntul 
Ia... diverse — 19.30, (grădina Boe
ma) : Un băiat de zahăr... ars — 
19,30.
© Teatrul ..Țăndărică** (Ia Liceul 
nr. 43 — cartierul Balta Albă) : 
Sînziana și Pepelea — 19,30,

de formațiile Italiei, Poloniei și 
S.U.A.

Galați. După scăderi succesive, în
registrate în cursul acestei săptă- 
mîni. apele Dunării se află în rela
tivă staționare. Pe toată lungimea 
digului insă se menține în perma
nență starea de veghe. în unitățile 
economice din imediata vecinăta
te a Dunării — Șantierul Na
val. întreprinderea „Laminorul de 
tablă", porturile „Docuri", „Bazi
nul Nou" și altele — au fost 
luate toate măsurile de prevenire și 
apărare împotriva inundațiilor. Noua 
culminație a viiturii, care se aș
teaptă în zilele următoare, nu va 
pune în pericol obiectivele economice 
si cartierele de locuințe din zona 
joasă a orașului. Pe Prut. viitura 
maximă se află în sectorul județului 
nostru, urmind ca duminică, 20 iplie, 
să ajungă in dreptul orașului. La 
ora actuală este depășită cota de a- 
tenție. Dar și aici, acțiunile de su- 
praînălțare și consolidare a diguri
lor care apără incintele Brateșul de 
Sus si Brateșul de Jos (în total cir
ca 25 000 ha cultivate), precum șl 
permanenta lor supraveghere pun in 
afară de orice pericol culturile și o- 
biectivele din această zonă. (D. 
Plăeșu).

t V

Ieri a început ultima probă (spa
dă pe echipe), în care formația 
României (Ion Popa, Anton Pongraț, 
Nicolae Iorgu și P. Szabo) s-a cali
ficat în sferturile de finală, învin- 
gind cu 9—0 selecționata Angliei. Alte 
rezultate : Ungaria—Japonia 9—1 ; 
Polonia—Norvegia 8—7 ; Suedia— 
Cehoslovacia 9—2.

• în meciul de tenis pentru semi
finalele grupei A a zonei europene 
a „Cupei Davis", care se dispută la 
Barcelona între formațiile României 
și Spaniei, după ziua a doua con
duc gazdele cu scorul de 2—1. în 
proba de dublu, perechea Manuel 
Orantes. Juan Gisbert a întrecut cu 
3—6. 4—6, 6—3, 7—5, 6—2 cuplul Ilie 
Năstase, Ion Tiriac. Astăzi se dispu
tă ultimele două partide de simplu : 
Năstase — Orantes și Ovici — Hi
gueras.

DUMINICA 20 IULIE 1975

PROGRAMUL I

8.35 Avanpremiera zilei.
8,40 Cravatele roșii,
9.35 Film serial pentru copil ; 

Daktari..
10,00 Viața satului.
11,15 Aventura cunoașterii.
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.' 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
14,25 Tenis de cîmp — Semifinala 

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

18,50 Columbia.
19,05 Melodii îndrăgite — program 

de muzică ușoară.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Film artistic : „întoarcerea 

acasă".

Prognoza hidrologică 
pe Dunăre

Astăzi debitele Dunării vor fi : In 
scădere la intrarea în tară și pe sec
toarele Drobeta Tr. Severin — Bistret 
si Brăila — Tulcea : în creștere pe 
sectorul Bechet — Hîrșova.

Cotele de inundație vor fi depășite 
la : Gruia (28 cm), Cetate (30 cm), 
Calafat (87 cm). Bistret (86 cm). Be
chet (82 cm). Corabia (108 cm). Tr. 
Măgurele (38 cm). Zimnicea (70 cm), 
Giurgiu (2 cm). Hîrșova (69 cm).

Cotele de atenție 
la : Baziaș (60 
verin (56 cm), 
lârasi (20 cm). 
Brăila (9 cm), 

.cea (49 cm).

vor fi depășit» 
cm), Drobeta Tr. Se- 
Oltenița (77 cm). Că- 

Cernavodă (22 cm), 
Isaccea (76 cm). Tul-

21,35 Parada șlagărelor la Frle- 
drichstadtpalast din Berlin. 

22,00 24 de ore.
22.10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

14,00 Muzică ușoară cu orchestra 
Radioteleviztunii române di
rijată de Sile Dinicu,

14.30 Film artistic ; „Valetul de 
pică". O producție a studiou
rilor cinematografice france
ze.

15,45 Muzică populară.
16.10 O oră cu Walt Disney.
17.10 Muzele din Pavlovsk — mi

niaturi coregrafice.
17.30 Sub cupola circului.
17,55 Din creația tinerilor compo

zitori români.
18,15—18,40 Microrecital Charles

Chaplin.
20,00 Desene animate pentru copii.
20,25 Ora melomanului. David 

Oistrah în recital.
21,15 Telex .
21,20 „E omul mai puternic" — 

versuri în lectura autorilor.
21,35 Film serial : Koțak.

LUNI, 21 IULIE 1975
PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Itinerar belgian.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cel mai bun continuă — con

curs de cultură generală și 
pregătire multilaterală.

20,55 Ore eroice.
21,15 Roman-foileton : „Așa s-a 

călit oțelul" — ultimul episod.
22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II
17,00 Telex.
17,05 Creații ale jazului românesc 

cu formația Marius Pop.
17,25 Universitatea TV.
18,00 Film artistic : ,,Juana Gallo" 

— producție a studiourilor 
mexicane. Premieră TV.

19,30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii :

Daktari.
20,25 Teatru TV : „La Colorado,

aproape de 
Moțoc.

stele" de Doru
21,30 Bucureștlul 

structori.
văzut de con-

21,50 Portativ ’75.

Ipent.ru
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la Geneva, etapa a doua a Cmferintei
pentru securitate si cooperare in Europa 

si-a încheiat, in ansamblu, lucrările
© A fost confirmată data de 30 iulie pentru începerea, la 
Helsinki, a etapei a treia, la nivel înalt © A fost definitivat

textul documentului final al
GENEVA 19 — Corespondentul nostru transmite: Conferința pentru 

securitate și cooperare în Europa a înregistrat două momente importante 
in desfășurarea activităților sale : adoptarea hotârîrii definitive privind des
chiderea reuniunii la cel mai înalt nivel, de la Helsinki, în ziua de 30 IULIE 
1975, și adoptarea textului ACTULUI FINAL al conferinței.

întrunit în ședință plenară, comitetul de coordonare a constatat în
cheierea în ansamblu a lucrărilor fazei a doua a conferinței, prin elabora
rea de documente care întrunesc acordul delegațiilor tuturor statelor parti
cipante asupra întregii tematici a conferinței.

Pe această bază, comitetul de coordonare a confirmat hotărîrea ca faza 
o treia, la cel mai înalt nivel, să înceapă la Helsinki, în ziua de 30 iulie 1975.

S-a hotărit ca in cadrul lucrări
lor fazei finale, inalții reprezentanți 
ai tuturor statelor participante să 
rostească alocuțiuni într-o ordine 
care a fost stabilită pe baze.demo
cratice. După rostirea cuvîntărilor, 
inalții reprezentanți ai statelor parti
cipante vor adopta in mod solemn 
și vor semna Actul final al confe
rinței. care cuprinde, într-o structu
ră unitară, hotărîrile adoptate cu

privire la întărirea securității și 
dezvoltarea cooperării in Europa.

Totodată, comitetul de coordonare 
a adoptat textul Actului final al 
conferinței, care cuprinde urmă
toarele secțiuni : probleme privind 
securitatea in Europa ; cooperarea in 
domeniile economiei, științei și teh
nicii, mediului înconjurător ; proble
me referitoare la securitatea și 
cooperarea în Mediterana ; coope-

conferinței
rarea In domeniile umanitare și in 
alte domenii ; urmările conferinței.

Actul final exprimă cu claritate 
înalta semnificație politică pe care 
statele participante o acordă rezul
tatelor conferinței, precum și hotă
rîrea acestora de a da efect deplin 
acestor rezultate și de a acționa in 
conformitate cu prevederile cuprin
se in documentele conferinței.

Delegația României a desfășurat o 
activitate intensă in vederea defini
tivării Actului final, aducindu-și 
contribuția Ia succesul negocierilor 
desfășurate în acest scop intre de
legațiile statelor participante. Șefu
lui delegației române, ambasadorul 
Valentin Lipatti, i-a revenit sarcina 
de a prezenta, în cadrul comitetu
lui de coordonare, proiectul Actului 
final, care a fost primit cu satis
facție de către participanți și a în
trunit consensul lor.

Evoluția situației 
din Portugalia 
Consultări în vederea 
formării noului guvern

LISABONA 19 (Agerpres). — La 
Palatul prezidențial din Lisabona a 
avut loc o reuniune la care au par
ticipai președintele Portugaliei, ge
neralul Francisco da Costa Gomes, 
membri ai Consiliului Revoluției, se
cretarul general al partidului comu
nist, Alvaro Cunhal, precum și re
prezentanți ai Partidului Socialist și 
ai Intersindicalei. Au fost examinate 
probleme privind evoluția situației 
interne, în perspectiva formării nou
lui guvern.

Trenul spațial „Soiuz-Apollo" s-a separat
Un experiment încununat de succes

După un zbor comun de peste 43 
de ore. navele „Soiuz-19“ și „Apollo" 
s-au decuplat, simbătă la ora 14,04 
(ora Bucureștiului). Timp de 30 de 
minute, echipajele celor două nave 
spațiale au efectuat experiența 
„eclipsa solară artificială", „Apollo" 
îndeplinind rolul Lunii, iar echipajul 
de pe „Soiuz" luind fotografii ale 
coroanei solare.

La ora 14,34 a avut loc o nouă 
joncțiune intre cele două nave cos
mice, de data aceasta rolul activ în 
realizarea cuplării revenind lui 
„Soiuz-19“ și echipajului său.

„Vagoanele trenului spațial" s-au 
separat definitiv la ora 17,28 (ora 
Bucureștiului), după care s-a trecut

la experiența „absorbția ultravio
letă", ultima din cadrul programului 
comun. Fazele de decuplare și recu- 
plare au fost transmise, în direct, 
de camerele exterioare instalate pe 
„Apollo". Cu aceasta a luat sfîrșit 
programul comun al celor două nave.

Echipajele de pe „Soiuz" și „A- 
pollo" au început programe separate 
de cercetări. Nava sovietică mai evo
luează încă 43 de ore în spațiul ex
traterestru, după care va ateriza, 
luni, pe teritoriul Uniunii Sovie
tice. „Apollo" va mai rămine încă 
cinci zile pe orbită, urmînd să ame- 
rizeze in apele Oceanului Pacific, in 
apropierea insulelor Hawaii.

•O MIE DE AMFORE.
La bordul unei galere romane, 
descoperite la o adincime de 40 
metri, în apropierea insulelor 
Lavezzi, din strîmtoafea Boni
facio, ce desparte Corsica de 
Sardinia, au fost găsite nu mai 
puțin de 1 000 de amfore. Un 
grup de specialiști s-a deplasat 
la fața locului, pentru a încer
ca aducerea la suprafață a na
vei, datind din sec. 3 e.n. și pă- 
rînd a fi în perfectă stare de 
conservare.

Eforturi care si-au dovedit utilitatea si rodnicia
„Avînd în vedere că la Geneva s-a hotărit ca, la 30 iulie, să aibă loc Con

ferința general-europeană la nivel înalt, care va adopta documentele cu privire 
la securitatea și cooperarea în Europa, doresc să subliniez că România a fost 
printre țările care au acționat cu cea mai mare fermitate pentru succesul a- 
cestei conferințe. Salutăm hotărirea pentru convocarea acestei conferințe. 
Sperăm că ea va deschide o eră nouă de pace și cooperare în Europa, o eră 
nouă pentru cursul destinderii, pentru o nouă ordine economică și politică in
ternațională, pentru pace și colaborare în întreaga lume".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvintarea rostită ieri la Suceava).

ÎNTRUNIRE a cabinetului 
ARGENTINEAN

BUENOS AIRES 19 (Agerpres). — 
Președintele Argentinei, Maria de 
Peron, a convocat vineri seara o reu
niune a cabinetului. Nu au fost a- 
nunțate problemele dezbătute, men
ționează agenția Associated Press. în 
urma reuniunii, ministrul apărării, 
Jorge Garrido, a conferit cu coman
danții armatei argentinene.

întrunirea cabinetului a avut loc la 
scurt timp după demisia ministrului 
economici. Celestino Rodrigo, care 
și-a motivat hotărirea prin dorința 
de a ..facilita decizia finală a pre
ședintelui în privința orientărilor po
litice și economice ale tării în viito
rul apropiat". Această demisie, arată 
agenția France Presse. „este o conse
cință logică a amplificării opoziției 
față de politica preconizată de mi
nistru și respinsă de toate sectoarele 
economice". Recenta hotărire a mi
nistrului demisionar de a proceda la 
o nouă devalorizare a monedei ar
gentinene a fost primită cu vii pro
teste de sindicate, care și-au expri
mat temerea că aceasta va duce la o 
nouă creștere a preturilor. Pe de altă 
parte, la Buenos Aires s-a anunțat 
că Maria de Peron se va intilni luni 
cu conducătorii Confederației Gene
rale a Muncii din Argentina.

Reuniunea ministerială a O.U.A.
în atenție intensificarea cooperării economice între țările africane 

și decolonizarea continentului
KAMPALA 19 (Agerpres). — Con

siliul Ministerial al Organizației U- 
nitătii Africane (O.U.A.), reunit la 
Kampala, capitala Ugandei, a trecut 
la examinarea. în ordinea priorită
ții, a problemelor înscrise pe agen
da reuniunii, la definitivarea proble
melor ce vor fi supuse spre apro
bare Conferinței la nivel înalt a 
O.U.A., ale cărei lucrări se vor des
fășura, incepind de la 28 iulie, in ca
pitala ugandeză.

în intervențiile lor, vorbitorii au 
salutat primirea în rindul țărilor 
O.U.A. a tinerelor state africane care 
și-au proclamat recent independen
ta. au subliniat necesitatea de a în
scrie pe ordinea de zi două proble
me majore care preocupă comuni
tatea țărilor africane — statutul in
ternațional al R.S.A. și problema pa- 
lestineană.

Luind cuvîntul. secretarul executiv 
al Comisiei economice O.N.U. pentru 
Africa. Robert Gardiner, a relevat 
însemnătatea pe care o are desfă
șurarea reuniunii O.U.A. la nivel 
înalt, care precede cea de-a Vil-a 
Sesiune extraordinară a Națiunilor 
Unite, consacrată problemelor dez

voltării și cooperării internaționale. 
Evocind situația economică a conti
nentului african, vorbitorul s-a refe
rit la importanța cooperării țărilor 
africane in vederea soluționării pro
blemelor economice cărora trebuie să 
le facă față, a extinderii și diver
sificării colaborării pe plan eco
nomic.

La inaugurarea lucrărilor reuniunii 
Consiliului Ministerial al O.U.A., 
președintele Ugandei, Idi Amin, a 
rostit un discurs in care a evocat 
semnificația pe care o au pentru 
continentul african soluționarea prin 
eforturi comune a problemei decolo
nizării Africii, in special a Africii 
australe, solidaritatea africano-arabă 
și extinderea cooperării intre țările 
africane și statele arabe în dome
niile economic, politic, comercial, teh- 
nico-științific și cultural, recupera
rea bogățiilor naturale și subordona
rea lor scopurilor emancipării eco
nomice a continentului, consolidarea 
unității statelor africane in toate 
sferele de activitate, inclusiv în sfe
ra rezolvării principalelor chestiuni 
ale situației internaționale actuale.

•COMBATEREA PO
LUĂRII MARINE. Pentru a 
stăvili infestarea mediului ma
rin cu așa-numitul „mii roșu" 
(bioxid de titan), de o extremă 
toxicitate, comisia C.E.E. a a- 
vansat un ansamblu de măsuri, 
cu caracter uniform pentru toa
te cele nouă state membre ale 
Pieței comune. Sint prevăzute 
trei categorii de dispozițiurii : 
obligativitatea întreprinderilor de 
a dobindi o autorizație 
labilă 
nociv 
trolul 
zona 
riscul 
rine, cit și a oamenilor ; elabo
rarea unui calendar de reducere 
progresivă a poluării cu „mîlul 
roșu", astfel ca pînă în 1985 fe
nomenul să poată fi lichidat.

prea- 
pentru deversarea acestui 
reziduu industrial ; con- 
ecologic sistematic în 
deversării în ce privește 

otrăvirii atit a faunei ma-

agențiile de presă

• FĂRĂ UNT. în Marea
Britanie se semnalează un fapt 
neobișnuit : a încetat aproape 
cu desăvirșire producția untu
lui. Aceasta urmează înștiințării 
primite de unitățile producătoa
re din partea oficiului britanic 
însărcinat cu desfacerea lapte- -* 
lui in legătură cu faptul că nu 
mai dispune de necesarul de 
lapte pentru obținerea untului. 
Situația se datorează consumu
lui crescînd de lapte de către 
populație, în condițiile înregis
trării unei scăzute producții a 
acestuia în perioada ultimelor 
luni.

transmit:
Opinia publică din țara noastră 

salută cu satisfacție confirmarea de 
către comitetul de coordonare al 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa a zilei de 30 iulie 
ca dată definitivă a începerii fazei a 
treia, precum și aprobarea „Actului 
final" al conferinței ; astfel, se poate 
considera că, in ansamblu, faza a 
doua, de la Geneva, a reuniunii ge- 
neral-europene, practic, s-a încheiat. 
Aceasta marchează un important pas 
înainte pe calea înfăptuirii dezide
ratului securității europene, premise 
remarcabile ale dezvoltării cursului 
spre destindere și consolidare a pă
cii pe continent și in lume.

La Geneva, ca rezultat al unei 
activități intense și laborioase, care 
s-a desfășurat timp de aproape doi 
ani, printr-un dialog amplu și a- 
profundat. prin eforturi stăruitoare 
pentru armonizarea pozițiilor celor 
35 de state participante, s-a ajuns 
— pe baza recomandărilor reuniunii 
pregătitoare de la Helsinki (22 no
iembrie 1972 — 9 iunie 1973) și a 
punctelor de vedere exprimate de 
miniștrii de externe, in prima fază 
a conferinței propriu-zise (3—7 iu
lie 1973) — la elaborarea și apro
barea documentelor concluzive ale 
negocierilor, cuprinse in „ACTUL 
FINAL" al conferinței — document 
de însemnătate istorică pentru stator
nicirea unui viitor de pace pe conti
nentul european.

Documentul consacră în mod so
lemn principiile fundamentale ale u- 
nor relații intereuropene noi, baza
te pe egalitate și respect reciproc — 
acele principii a căror strictă apli
care de către toți și față de toți este 
menită să ofere tuturor națiunilor 
continentului garanția că se vor pu
tea dezvolta liber, nestingherit, la 
adăpost de orice acte de forță și de 
amenințare cu forța, cooperind rod
nic in interesul fiecăruia și el pro
gresului general. Sint definite, de a- 
semenea. căile și modalitățile de na
tură să contribuie la dezvoltarea 
cooperării economice și tehnico- 
științifice, precum și a cooperării in 
domeniul culturii, educației, schim
bului de informații, contactelor din
tre persoane — ceea ce va avea, fără 
îndoială, efecte pozitive pentru lăr
girea relațiilor economice, adincirea 
prieteniei și apropierea intre po
poarele continentului. în document 
sint înscrise, de asemenea, preve
deri referitoare la aspectele militare 
ale securității, de natură să sporeas
că încrederea intre state, precum și 
măsuri privind urmările instituționa
le, potrivit necesității majore de a 
se asigura continuitatea procesului 
de edificare a securității, stimularea 
conlucrării pe mai departe a state
lor participante, in scopul îndeplini
rii hotăririlor adoptate și inițierii de 
noi acțiuni pentru întărirea secu
rității europene.

Desigur, trebuie avut in vedere 
că soluțiile la care s-a ajuns au fost 
rezultatul negocierilor, în cadrul că
rora s-au întilnjt și confruntat po
ziții și puncte de vedere, in mod 
inerent, deosebite. Succesul lucrări
lor constă tocmai în faptul că. in 
asemenea condiții, s-a reușit să se 
găsească un limbaj comun, să se a- 
jungă la hotăriri unanim acceptabi
le. expresii ale consensului tuturor 
statelor participante. demonstrin- 
du-se, astfel, o dată mai mult că a- 
tunci cînd se acționează în spirit 
constructiv, de egalitate in drepturi, 
cînd se manifestă atenție și recepti
vitate față de părerile exprimate se 
pot găsi soluții care să întrunească 
adeziunea cea mai largă. Iată teme
iurile in virtutea cărora se poate a- 
precia că reprezentanții statelor 
participante și-au dus la bun sfir- 
șit misiunea, in cadrul fazei a doua, 
elaborind un document care defi
nește cadrul unor relații intereuro
pene menite să răspundă imperativu
lui edificării unei Europe a păcii. în
crederii și colaborării prietenești în
tre națiuni.

Aceste rezultate pozitive și 
îmbucurătoare urmează să fie desă- 
virșite și consacrate în cadrul fazei a 
treia a conferinței. Semnătura facto
rilor de cea mai înaltă responsabi
litate din fiecare tară — șefi de 
state sau de guverne — pe „Actul 
final" va conferi, desigur, obligației 
de a traduce în viață hotărîrile con

ferinței valoarea unui clar și cate
goric angajament moral-politic.

Satisfacția cu care poporul nostru 
întimpină rezultatele la care s-a a- 
juns în cadrul lucrărilor de pînă a- 
cum ale conferinței este firească și 
legitimă. România socialistă — în a 
cărei politică și activitate internațio
nală problema securității europene 
s-a înscris constant, în toți acești 
ani, ca o preocupare primordială — 
s-a afirmat, în toate etapele reuniu
nii, ca un factor deosebit de activ, 
cu un rol constructiv și eficient pen
tru succesul lucrărilor. Efectiv, se 
poate aprecia că România a partici
pat activ, avînd un aport de cea mai 
mare importanță la elucidarea și 
precizarea problemelor-cheie, deci
sive pentru realizarea unei autentice 
și trainice securități — fie că ar fi 
vorba despre definirea limpede a 
principiilor de bază ale raporturilor 
interstatale sau de completarea des
tinderii politice prin măsuri pe li
nia destinderii militare, de exclu
derea efectivă a politicii de forță sau 
de urmările instituționale ale confe
rinței în vederea asigurării continui
tății procesului de edificare a secu
rității pe continent. Prin inițiativele 
sale, care s-au bucurat de o largă a- 
deziune, prin spiritul de conlucra
re și comprehensiune de care a dat 
dovadă, delegația română, acționirid 
pe baza pozițiilor stabilite de condu
cerea partidului și statului nostru, 
personal de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a adus o contribuție de 
seamă, unanim recunoscută la des
fășurarea lucrărilor intr-un spirit 
democratic, la armonizarea pozițiilor 
și progresul negocierilor, la inclu
derea în documentul final a unor 
importante prevederi, menite să-i a- 
sigure acestuia o cit mai mare cla
ritate. un caracter cit mai angajant 
și un cit mai înalt grad de eficientă 
practică. De pildă, chiar în ultimele 
zile ale fazei de la Geneva, agenția 
Associated Press sublinia. în legă
tură cu propunerile României privi
toare la măsurile pentru făurirea 
încrederii, că : „Majoritatea delega- 
filor sint de acord asupra faptului că

textul referitor la aceste „măsuri 
pentru făurirea încrederii" se' numă
ră printre cele mai concrete rezul
tate ale convorbirilor de la Geneva, 
desfășurate timp de doi ani."

Dind o apreciere pozitivă rezul
tatelor obținute în cadrul reuniunii, 
tara noastră este, in același timp, 
de părere că ar fi nerealist să se 
considere că toate problemele exis
tente in' Europa ar fi fost soluțio
nate. Probleme deosebit de acute 
care decurg din existența bazelor 
militare și trupelor străine pe teri
toriile altor state, puternicelor con
centrări de forțe armate și arma
ment in inima continentului, diviza
rea sa in blocuri militare con
tinuă să persiste la ordinea zilei. „De 
aceea — subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — după încheierea primei 
conferințe gcneral-europene trebuie 
intensificate eforturile pentru solu
ționarea problemelor complexe, pen
tru aplicarea in viață a documente
lor adoptate, pentru înfăptuirea u- 
nei reale securități, a păcii și colabo
rării între toate popoarele europene".

Realizarea acestor obiective recla
mă. in continuare, acțiuni hotărite 
din partea statelor continentului, 
concomitent cu intensificarea efor
turilor opiniei publice, ale tuturor 
popoarelor europene — al căror a- 
port la înfăptuirea marilor dezide
rate de pace și înțelegere se impu
ne să sporească și mai mult. Româ
nia socialistă, așa cum se arată in 
documentele oficiale, in declarațiile 
președintelui republicii, este hotărită 
să acționeze cu aceeași energie și vi
goare ca și pînă acum în vederea 
realizării acestor teluri, să-și aducă 
întreaga contribuție la buna desfă
șurare a fazei a treia, de la Helsinki, 
a conferinței, să facă in continuare 
totul pentru ca Europa să devină un 
continent al păcii, securității și cola
borării, ceea ce se va răsfringe in 
mod pozitiv asupra întregii lumi.

V. ALEXANDRESCU

Conferința pe tară a 
E.D.fi. La Atena s-au deschis, sim
bătă, lucrările conferinței pe țară a 
Uniunii Democratice de Stingă — 
E.D.A. Lji conferință participă circa 
200 de delegați ai organizațiilor E.D.A. 
și peste 150 de invitați — cadre care 
au făcut parte din Comitetul Admi
nistrativ al E.D.A. înaintea loviturii 
de stat din 1967. membri ai Consiliu
lui Central al Organizației Tineretul 
Democrat-Lambrakis, foști deputați ai 
E.D.A., sindicaliști, cadre ale coope
rativelor, consilieri municipali.

Adunarea Națională a Re- 
prssentanîiwr loaari din 
Panama '_a a^es ‘n £unct>a de 
vicepreședinte al republicii pe Ge
rardo Gonzalez Vernaza, anunță a- 
genția Prensa Latina. în prezent mi
nistru al dezvoltării agrozootehnice, 
Gerardo Gonzalez Vernaza 11 inlocu- 
iește in funcția de vicepreședinte al 
statului pe Arturo Sucre, care, la 15 
iulie, și-a prezentat demisia din mo
tive de sănătate. Noul vicepreședin
te al Republicii Panama iși va exer
cita mandatul pină in 1978.

Fesîivaîul internațional 
al filmului militar de ta ¥er- 
SCJÎltaS. filmul românesc de in
strucție „Conducerea tancului prin 
vad adine și pe sub apă", realizat 
de Studioul cinematografic al arma
tei. a obținut premiul special al ju
riului. instituit pentru prima oară in 
cadrul celei de-a VII-a ediții a 
festivalului.

Reuniunea Consiliului 
Național al Partidului Demo- 
crat-Creștin din Italia, care 
și-a început lucrările la Roma, este 
consacrată, în esență, examinării si
tuației politice din țară în urma

alegerilor administrative din 15—16 
iunie și a repercusiunilor acestora 
asupra liniei politice a P.D.C., prin
cipalul partid al coaliției guverna
mentale de centru-stinga. în cursul 
primei ședințe, secretarul politic al 
P.D.C., Amintore Fanfani. a prezen
tat un raport in care a subliniat, in
tre altele, necesitatea urgentă a 
„unei renovări a democrației-creș- 
tine" și a unei „gestiuni guverna
mentale eficace".

Ansamblu! „Ciocirlia", care a 
participat la Festivalul de vară 
din Kuweit, și-a încheiat, vineri, 
turneul in această tară. Specta
colele ansamblului românesc 
s-au bucurat de un mare succes 
Apreciind, spectacolul la care au 
asistat, dr. Mohamed Al-Aradi, 
subsecretar de stat la cabinetul 
emirului, și dr. Shaleb Shehab, 
subsecretar de stat la Ministe
rul Informațiilor. însărcinat cu 
problemele culturii și turismului, 
au transmis mesagerilor artei 
populare românești felicitările 
guvernului kuweitian.

Violonistul român Ion Voicu a 
susținut, la Teatrul Colon din 
Buenos Aires, două concerte, in 
cadrul cărora a cintat alături de 
orchestra filarmonică, dirijată 
de Pedro Ignacio Calderon. De
osebita sensibilitate și tehnica 
interpretativă a artistului român 
au fost răsplătite cu puternice și 
îndelungi aplauze.

Reprezentantul comuni
tății ciprioților greci, Glafkos 
derides, in cadrul negocierilor inter- 
comunilare din Cipru, a calificat ca 
inacceptabile propunerile ciprioților 
turci privind constituirea in insulă a 
unui guvern mixt dc tranziție — in
formează agenția France Presse — 
deoarece vizează desființarea guver
nului Republicii Cipru.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

R- p- polonă Dinamismul 
dezvoltării economice

Reunit recent la Var
șovia. Biroul Politic 
al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Po
lonez a examinat, in 
baza unui referat pre
zentat de Comisia de 
planificare, realizarea 
sarcinilor economice in 
primul semestru. Do
cumentul a pus în evi
dență o înaltă dinami
că a dezvoltării pro
ducției industriale, a 
productivității muncii, 
ca și a investițiilor. 
Pentru actualul ritm 
de dezvoltare este 
semnificativă creșterea 
cu 11,4 la sută a pro
ducției industriale, 
față de perioada co
respunzătoare a anului 
trecut.

în ansamblul preo
cupărilor in domeniul 
construcției economi
ce. o atenție deosebită 
se acordă investițiilor, 
modului de realizare a 
lor. în spiritul progra
mului de dezvoltare 
social-economică a Po
loniei. adoptat de Con
gresul al VI-lea al 
partidului. Care sint, 
in acest an. direcțiile 
principale de orienta
re a investițiilor, ce se 
ridică la importanta 
sumă de 500 miliarde 
zloți ? Industria con
tinuă să fie, ca și în

anii anteriori, prin
cipalul beneficiar. Cel 
mai mare șantier al 
țării il reprezintă dez
voltarea combinatului 
siderurgic de la Kato
wice. ce urmează să 
producă, in prima eta
pă, 4.5 milioane tone 
oțel anual. Se accele
rează dezvoltarea in
dustriei construcțiilor 
navale. Industria chi
mică va cunoaște, de 
asemenea, în acest an, o 
amplificare a volumu
lui producției, îndeo
sebi prin intrarea in 
funcție a marii rafină
rii de la Gdansk. De a- 
tenție prioritară se 
bucură și energeti
ca ; totodată, se de
pun eforturi pentru 
dezvoltarea bazei de 
materii prime la ni
velul cerințelor me
reu crescinde ale eco
nomiei naționale. în 
acest cadru, industria 
carboniferă — ramură 
de bază a economiei 
poloneze — trece prin
tr-un pro.ces de mo
dernizare, în vederea 
sporirii capacității de 
producție ; in același 
scop este prevăzută 
deschiderea unor mine 
noi in sudul bazinului 
carbonifer Rybnik, 
voevodatul Katowice, 
care posedă mari re

zerve de cărbune coc- 
sificabil.

O altă direcție a 
orientării investițiilor 
o constituie producția 
de bunuri de consum, 
industriei ușoare fiin- 
du-i destinate fonduri 
de 2,5 ori mai mari 
decît in cincinalul pre
cedent, iar celei ali
mentare — de trei ori 
mai mari. Anul acesta 
au intrat în funcțiune 
o serie de combinate, 
urmind ca in viitoare
le luni să se termine 
construcția a noi în
treprinderi din ramura 
industriei ușoare.

După cum arăta to
varășul Edward Gie- 
rek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P.. în
treg deceniul 1971— 
1980 este considerat in 
Polonia ca o singură 
etapă complexă de 
dezvoltare a țării. Da
torită creșterii fondu
rilor de investiții, mij
loacele fixe ale econo
miei naționale se vor 
dubla în această pe
rioadă. mărturie grăi
toare a eforturilor cre
atoare și hărniciei po
porului polonez, con
structor al orînduirii 
socialiste.

Gheorqhe 
CIOBĂNU

r. p: chinga magistralele 
ferete electrificate

Presa chineză a a- 
nunțat un nou și sem
nificativ succes al 
constructorilor fero
viari, care se înscrie 
în seria marilor în
făptuiri ale poporului 
chinez, atit în direcția 
îndeplinirii prevede
rilor celui de-al patru
lea plan cincinal, cit 
și in pregătirea con
dițiilor în vederea rea
lizării sarcinilor de 
mare importanță eoo- 
nomică ale cincinalu
lui 1976—1980. Este 
vorba despre încheie
rea lucrărilor la pri
ma cale ferată elec
trificată din R.P. Chi
neză. pe distanța din
tre Paochi, provincia 
Shensi, situată în 
nord-vest, și Chengtu, 
provincia Sicilian, din 
sud-vestul țării. Linia 
a fost dată în exploa
tare la începutul aces
tei luni, cind locomo
tivele electrice „Shao- 
shan", proiectate și 
construite de unități
le specializate din 
China, au deplasat 
primele garnituri de 
vagoane de călători 
și mărfuri pe noul 
drum electrificat ce 
șerpuiește pe o dis
tanță de aproape 
șapte sute de kilo

metri, printre masivii 
stincoși din lanțul 
munților Chinling.

Se estimează, aici, că 
electrificarea acestei 
linii va duce la dubla
rea volumului trans
porturilor în zona res
pectivă, ceea ce echi
valează cu construirea 
unei noi căi ferate o- 
bișnuite, dar cu numai 
o zecime din valoarea 
investițiilor. Pe de altă 
parte, utilizarea nou
lui tip de locomotive 
electrice, produse de 
industria chineză, spo
rește cu mult ritmul 
de rotație a vagoane
lor și înlocuiește zeci 
de locomotive cu a- 
buri. economisindu-se 
astfel sute de mii de 
tone de cărbune anual. 
Ca principală arteră de 
transport ce conectea
ză sud-vestul Chinei 
la rețeaua națională de 
căi ferate, această pri
mă linie electrică va 
contribui eficient la 
dezvoltarea economiei 
țării în etapa urmă
toare. încă de pe a- 
cum. construirea liniei 
a adus electricitatea 
in zonele aflate de-a 
lungul întregului tra
seu. în numeroase 
sate, situate in a- 
propierea punctelor de

oprire pe această cale 
ferată, s-au construit 
stații proprii de pom
pare electrică a apei, 
In vederea irigării pă- 
minturilor.

încă de la începu
tul construcției, mun
citorii și specialiștii, 
care au lucrat cu mul
tă abnegație, au ho- 
tărît să realizeze a- 
ceastă primă cale fe
rată electrificată a 
tării în întregime cu 
materiale și instalații 
chinezești. Acționînd 
conform orientării ac
tuale de a crea și asi
mila cit mai multe 
tehnici noi, muncitorii 
de pe șantierul căii 
ferate Paochi—Cheng
tu au realizat, in ul
timii ani, peste patru 
sute de inovații im
portante și au proiec
tat un număr consi
derabil de utilaje noi.

Aproape o sută de 
fabrici și uzine din 
Pekin. Șanhai. Tien- 
țin și alte centre in
dustriale ale tării au 
asigurat miile de pie
se și echipamente ne
cesare înfăptuirii a- 
cestui mare obiectiv.

Ilie TECUȚA

„Okinawa-Expo 75". In 
Peninsula Motobu din Okinawa a 
fost inaugurată expoziția oceanogra
fiei internațională „Okinawa-Expo 
’75". Expoziția, care va fi deschisă 
pină la 18 ianuarie 1976, este prima 
manifestare mondială de acest gen, 
reunind pavilioane ale unui număr 
de aproape 40 de țări și organizații 
internaționale, care, prezintă, sub 
aspectele cele mai diverse, evoluția 
raporturilor dintre om și oceanul 
mondial din cele mai vechi timpuri 
și pină astăzi. '

Guvernul hondurian, con_ 
dus de colonelul Juan Alberto Mel
gar. a dispus înființarea unei comi
sii militare speciale care să investi
gheze împrejurările dispariției unui 
număr de persoane in departamentul 
Olancho, din nord-estul țării, cu pri
lejul unor acțiuni ale țăranilor în 
sprijinul reformei agrare. Cercetă
rile comisiei au dus la concluzia că 
moșierii locali au asasinat conducă
tori ai mișcării revendicative. Au 
fost operate arestări ale celor vino- 
vați de săvirșirea acestor acte.

Inundații în diferite
țări ale lumii

PAKISTAN. — în provincia Pend- 
jab, clin nordul Pakistanului, s-au 
produs puternice inundații, care au 
afectat suprafețe de sute de mii de 
acri, dintre care aproape 70 000 acri 
de teren arabil. Inundațiile au pro
vocat victime in rindul populației lo
cale. au distrus recoltele și au scos 
din uz șoselele și căile ferate din 
zonele lovite de această calamitate 
naturală.

Apele revărsate ale riului Ravi a- 
menință și capitala provincială La
hore. unde pe o porțiune de 16 ki
lometri au fost întreprinse eforturi 
susținute de protejare a orașului. 
Prognoza meteorologică indică o po
sibilă creștere, in continuare, a ni
velului apei riurilor Ravi și Chenab, 
datorită ploilor puternice căzute in 
masivul Himalaya, precum și in zona 
de cimpie străbătută de aceste 
cursuri de apă.

BANGLADESH, — Revărsarea a 
cinci dintre principalele riuri din 
Bangladesh a provocat inundarea u- 
nor suprafețe totalizind peste 180 ki
lometri pătrati in sud-estul acestei 
țări. Serviciile de resort au anunțat 
că aceste inundații, cauzate de ploi
le musonice masive din ultima pe
rioadă. au pricinuit daune unui nu
măr de 100 000 locuitori.

VENEZUELA. — Jumătate din 
suprafața statului venezuelean Apure 
a rămas izolată de restul țării, ca 
urmare a inundațiilor provocate de 
ploile torențiale din ultimele zile. 
Riul Arauca și-a revărsat apele, 
inundind numeroase localități, dis- 
trugind peste 8 200 ha de teren a- 
gricol semănat și provocind, totoda
tă. moartea a numeroase animale 
surprinse de puhoaie.

MEXIC. — într-un bilanț provi
zoriu publicat la Ciudad de Mexico, 
daunele aduse agriculturii de inun
dațiile provocate de ploile torenția
le sint calificate drept foarte gra
ve. Se apreciază că. in nordul tă
rii. recolta de porumb a fost dis
trusă in proporție de 50 la sută. Trei 
persoane și-au pierdut viata, iar nu
mărul celor rămași fără adăpost se 
ridică la 13 000.

BRAZILIA. — In statul brazilian 
Pernambuco, inundațiile — cele mai 
grave din ultimii zece ani — afec
tează 35 de municipii. La Recife, 
apele riului Capibaribe au crescut cu 
aproape 10 metri, inundind o parte 
din oraș. Aproximativ 5 000 de oa
meni au fost obligați să-și părăseas
că locuințele. în sudul tării sint 
semnalate ninsori și temperaturi sub 
zero grade. în statul Parana, tem
peratura scăzută pune în pericol re
colta de cafea.

• DOCUMENTE PRE
ȚIOASE. în Statele Unite se 
păstrează 21 din cele 100 copii 
ale Declarației de Independență 
emisă la 4 iulie 1776. Examina
rea documentelor cu ajutorul 
tehnicilor moderne a permis să 
se 
că 
de

tragă concluzia. între altele, 
textul a fost tipărit pe hirtie 
proveniență olandeză.

• O APARIȚIE MAI 
PUȚIN PE SĂPTĂMÎNĂ. 
După recenta înștiințare din 
partea prestigiosului cotidian 
britanic „Financial Times" în 
legătură cu introducerea unui 
sistem computerizat de pagina
ție, un alt ziar, ..The Birmin
gham Post", anunță că va apela 
la o soluție similară pentru de
pășirea actualei situații critice. 
Arătind că anual înregistrează 
pierderi de 500 000 lire, condu
cerea ziarului urmează să majo
reze tarifele pentru publicitate, 
luind totodată hotărirea să su
prime una din cele șase apariții 
săptămînale.

®CVINTUPLI LA 
DALLAS. O tinără femeie de 
20 de ani din orașul american 
Dallas a dat naștere unui 
măr de cinci copii : un 
patru fete. Noii născuți 
bine.

nu- 
băiat și 
se simt

LAVÂ.• DOI KM DE
în zona centrală a insulei indo
neziene Java, erupția vulcanu
lui Merapi a silit 170 de familii 
să-și părăsească locuințele, în 
fața asaltului lavei și cenușei 
aruncate din crater. Parcurgind 
un traseu de circa doi kilome
tri, lava vulcanului s-a scurs pe 
panta muntelui Merapi pină în 
albia riului Batang, care străbate 
această zonă.

• CÎND LUPUL ÎȘI 
SCHIMBĂ NĂRAVUL... 
Vinătorii din regiunea Lenin
gradului pregătesc un interesant 
experiment, și anume folosirea 
la vinătoare, în locul dinilor, 
a ...lupilor. în acest scop ei au 
crescut de mici doi lupi, care se 
dovedesc acum deosebit de dis
ciplinați, ascultă de comenzi și 
acceptă hrana specifică clinilor.

Cei doi

• SIRECARD. Un nou 
aparat destinat să readucă la 
normal intr-un timp record bă
tăile inimii in caz de accidente, 
de încetinire sau accelerare a 
pulsului a fost realizat de firma 
vest-germană Siemens,
electrozi cu care este prevăzut 
permit să se efectueze, în mod 
instantaneu, o electrocardiogra
mă, Tot ei transmit un scurt 
șoc electric menit să repună in 
funcție inima. Aparatul este des
tinat ambulanțelor, precum și 
spitalelor pentru tratamentele 
intensive și de urgență.

• RECOMPENSĂ, o 
companie de asigurări a anunțat 
acordarea unei recompense de 
7 500 dolari persoanei care-1 va 
găsi pe Leachim.... un robot 
înalt de 1.80 metri confecționat 
din material plastic și lemn de 
profesorul Michael Freeman, de 
la Universitatea din New York. 
Robotul a fost furat de la un 
motel din statul Pennsylvania. 
Profesorul american a declarat 
că acest robot îi este necesar 
in procesul de învățămint.
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