
A

Intlmpinat pretutindeni cu sentimente 

de înaltă prețuire și stimă față de 

activitatea neobosită pe care o desfășoară 

in fruntea partidului și statului, pentru 

înflorirea continuă a patriei

Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXXI, 

SERIA II, 

Nr. 8136

6 PAGINI

30 BANI

SÎMBĂTĂ

19 IULIE

1975

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A ÎNCEPUT O VIZITĂ 
DE LUCRU ÎN MAI MULTE JUDEȚE DIN MOLDOVA

AMPLU ȘI RODNIC DIALOG, SUB SEMNUL EFORTURILOR CRESCÎNDE LA SCARA ÎNTREGII NOASTRE NAȚIUNI, DE REEVALUARE A TUTUROR POSIBILITĂȚILOR 
EXISTENTE, DE PUTERNICĂ MOBILIZARE A TUTUROR CETĂȚENILOR PATRIEI LA ÎNDEPLINIREA SARCINILOR DE PLAN, LA REALIZAREA DE PRODUCȚII 
SUPLIMENTARE, NECESARE PIEȚII INTERNE Șl EXPORTULUI, PENTRU RECUPERAREA PIERDERILOR SUFERITE DE ECONOMIA NAȚIONALĂ DE PE URMA INUNDAȚIILOR

După activitatea neobosită desfășurată în aceste zile de 
gwa încercare pentru întreaga noastră națiune, cînd s-a aflat 
îr?' nijlocul oamenilor muncii din zonele calamitate conducînd 
n^_ jjlocit amplele acțiuni de limitare și combatere a efecte
lor inundațiilor, organizînd și mobilizind eforturile întregului 
popor în marea bătălie împotriva calamităților naturale, pen
tru lichidarea urmărilor acestora, pentru revenirea la normal 
a întregii activități, secretarul general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a început o vizită de lucru în mai multe județe din Moldova. 

_ Vizita secretarului general al partidului în această parte a 
țării s-a înscris în contextul amplei acțiuni care se întreprinde 
la scara întregii națiuni de reevaluare a tuturor posibilităților 
existente, atit în industrie, cît și în agricultură, de puternică 
mobilizare a tuturor organelor și organizațiilor de partid, a 
oamenilor muncii în vederea îndeplinirii și depășirii sarcinilor 
de_ plan, pentru realizarea de producții suplimentare necesare 
atit recuperării în întregime a pierderilor suferite de economia 
națională de pe urma calamităților naturale, cît si exportului.

Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu în mijlocul oameni
lor muncii din județele vizitate, aprecierile și indicațiile date 
cu acest prilej au constituit un factor stimulator și mobilizator 
al tuturor energiilor și capacităților întregii noastre națiuni, 
pentru asigurarea dezvoltării economice și sociale în ritm sus
ținui, pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea al Partidului Comunist Român.

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

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
la Intllnirea cu oamenii muncii din iudetul Vaslui

Primire călduroasă, expresie ■ sentimentelor unanime, de dragoste și prețuire, în mijlocul munci
torilor de la „Rulmentul" Birlad e Metalurgiștii ieșeni iși prezintă cu mindrie importantele reali

zări obținute prin valorificarea inteligenței teh nice proprii

Dragi tovarăși,

Doresc să încep prin a vă 
adresa dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor din Vaslui, din în
tregul județ, un salut călduros 
din partea Comitetului Central 
al partidului, a mea personal, 
precum și cele mai bune urări. 
(Aplauze și urale puternice ; se 

scandează „Ceaușescu-P.C.R. !“).
Ne aflăm intr-o vizită de 

lucru — la încheierea cincinalu
lui 1971—1975 și Ia începutul 
noului cincinal. In vizita făcută 
la Birlad, Vaslui, precum și la 
o stațiune de ameliorare a so- 
..lui din județul dumneavoastră 

am constatat lucruri bune. M-a 
bucurat faptul că oamenii mun
cii din industrie, țărănimea, toți 
cetățenii județului Vaslui depun 
eforturi susținute pentru a rea
liza cincinalul cu circa 3 luni 
inainte de termen. (Aplauze, 
urale).

Am vizitat in Birlad două în
treprinderi, construite în acest 
cincinal, care au început să 
producă cu rezultate bune. La 
Vaslui am fost într-o între
prindere, construită tot in acest 
cincinal, care, de asemenea, a 
început să producă. Intrucit se 
află la început, mă abțin de 
la aprecieri, urmind ca la ur
mătoarea vizită să vedem re
zultatele activității ei. Ceea ce 
este insă pozitiv este faptul că 
județul Vaslui a cunoscut in 
acest cincinal o puternică dez
voltare. Față de 1965. de Ia o 
producție de 1 miliard 200 de 
milioane, s-a ajuns in 1970 la 
o producție de 2 miliarde 150 de 
milioane, in 1974 la 4 miliarde 
și in 1975 la aproape 5 miliarde 
de lei. Aceasta înseamnă că in 
zece ani s-a realizat o creștere 
a producției de aproape 4 ori, 
ceea ce fără indoială constituie 
un ritm ridicat. demonstrînd 
Încă o dată preocuparea partidu
lui de a asigura dezvoltarea tu
turor zonelor țării, ilustrează 
justețea politicii de industriali
zare a țării, politica de ridicare 
a bunăstării întregului nostru 
popor. (Aplauze, urale, se scan
dează : „Ceaușescu-P.C.R. !").

Pentru rezultatele bune obți
nute în acest cincinal, pentru 
perspectiva realizării cincinalu
lui cu trei luni mai devreme, 
doresc să adresez tuturor oa
menilor muncii din Vaslui, or
ganizației de partid, tuturor co
muniștilor, cele mai calde fe
licitări și urări de noi și noi 
succese. (Aplauze și urale înde
lungate).

Și în agricultură au fost ob
ținute succese importante. Aș 
dori să menționez îndeosebi re
zultatele pozitive doblndite în 
ameliorarea solului, în oprirea 
eroziunii și în punerea în va
loare a unor terenuri. La sta
țiunea pe care am vizitat-o, la 
unele cooperative pe care le-am 
putut vedea din elicopter, am 
constatat cu satisfacție rezulta
te bune in această direcție. A- 
ceasta demonstrează că sini 
mari posibilități pentru ca în 
următorii ani să punem capăt 
erodării solului, să dăm în pro
ducție, prin lucrările corespun

zătoare, mari suprafețe care 
astăzi nu produc aproape ni
mic. Fără să-mi luați in nume 
de rău, vreau să vă spun că 
venind de la stațiune — foarte 
frumoasă dealtfel — și uitindu- 
mă la dealurile din față, m-am 
gindit că in următorii doi, trei 
ani, înseși aceste dealuri să de
vină un exemplu, astfel ca să 
nu mai fie nevoie să-i ducem 
pe vizitatori la stațiune. Dealu
rile înseși să arate ce se poate 
face prin lucrări de îmbunătă
țiri funciare, de punere in va
loare a terenului degradat. (A- 
plauze, urale).

Pentru rezultatele bune obți
nute in agricultură, doresc să 
adresez tuturor lucrătorilor de la 
sate, întregii țărănimi, felicitări 
și cele mai bune urări de noi 
succese. (Aplauze puternice).

Cunoașteți prevederile urmă
torului cincinal, elaborate de 
Congresul al Xl-lea al partidu
lui. Chiar la începutul săptămi- 
nii viitoare se va ține Plenara 
Comitetului Central al Partidu
lui și a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economico-Sociale 
care va avea ca principal punct 
la ordinea de zi adoptarea pla
nului cincinal viitor și a planu
lui pe anul 1976.

Județul Vaslui, ca toate jude
țele țării, urmează să cunoască o 
creștere puternică in cadrul pro
gramului de dezvoltare intensă a 
întregii economii naționale. Con
form prevederilor din Directive, 
cuprinse și in proiectul de plan, 
producția industrială in Vaslui 
va ajunge in 1980 la circa 13 mi
liarde lei. Consider că stă in 
puterea locuitorilor județului, 
in frunte cu comuniștii, cu comi
tetul județean, să lucreze in așa 
fel incit să obțină chiar o pro
ducție mai mare de 13 miliarde 
lei. Aceasta va ridica județul 
pe o treaptă de dezvoltare su
perioară, depășind multe județe 
care vor atinge abia o producție 
de 10 miliarde lei. (Aplauze pre
lungite).

în cursul vizitei, m-am referit 
Ia unele măsuri ce trebuie luate 
pentru mai buna folosire a spa
țiilor construite, a utilajelor, 
precum și pentru o amplasare 
mai rațională a noilor obiective 
industriale în vederea con
centrării lor, astfel incit să 
nu se mai admită scoaterea din 
agricultură a unor suprafețe 
mari de teren și, totodată, inves
tițiile să se realizeze în condi- 
țiuni economice cît mai eficien
te. Chiar lă Vaslui am stabilit, 
împreună cu tovarășii de la 
ministere și cu Comitetul jude
țean, o concentrare foarte serioa
să a platformei industriale care 
va duce la economisirea a peste 
200 hectare teren și la economii 
de investiții foarte serioase.

Aș dori să atrag atenția Co
mitetului județean de partid,- 
Consiliului popular județean — 
deoarece nu vom mai face o 
ședință specială a biroului — 
ca, sfătuindu-se cu comuniștii, 
cu toți oamenii muncii, să ia 
măsuri serioase pentru ca atit 
în industrie cît și in agricultură 
noile investiții să fie realizate în 
perimetrele existente. Să se 

asigure o cît mal bună amplasa
re a investițiilor prin folosirea 
rațională a spațiilor existente, 
astfel incit să nu se mai sustragă 
agriculturii noi suprafețe de te
ren nici pentru industrie, nici 
pentru construcții agricole. Se 
va asigura în felul acesta, pen
tru producția agricolă, o supra
față mai mare decît cea prevă
zută in plan.

Iată de ce trebuie acordată o 
atenție deosebită problemelor 
investițiilor, problemelor bunei 
amplasări a construcțiilor indus
triale și agricole, problemelor 
sistematizării orașelor și satelor. 
Trebuie să acționăm pentru 
restringerea zonei construcțiilor, 
pentru construirea unor orașe și 
sate moderne, care să asigure 
condițiuni de viață corespunză
toare și, totodată, să împiedice 
scoaterea din agricultură a noi 
suprafețe. Prin măsurile pe care 
le luăm să redăm agriculturii in 
cincinalul următor noi suprafețe 
arabile și agricole. Iată una din 
sarcinile deosebit de importante 
pentru comuniști, pentru comi
tetul județean, pentru consiliile 
populare, pentru toți oamenii 
muncii și cetățenii din Vaslui. 
(Vii aplauze).

Se ridică și alte probleme le
gate de productivitatea muncii, 
de reducerea cheltuielilor de 
producție, de calitate, de care 
însă nu doresc să mă ocup a- 
cum ; ele vor face obiectul dez
baterii plenarei, in spiritul hotă- 
ririlor Congresului al Xl-lea. Am 
convingerea că și comuniștii, oa
menii muncii din Vaslui nu vor 
precupeți nimic pentru ca in 
toate domeniile activității induș- 
trial-agrieole să realizeze in 
rele mai bune condițiuni direc
tivele, orientările stabilite de 
Congresul al Xl-lea, care asi
gură dezvoltarea în ritm înalt a 
întregii economii naționale, pro
gresul științei, culturii. în- 
vățămintului, creșterea bună
stării materiale și spirituale 
a întregului nostru popor. 
(Urale, aplauze. Se scandează : 
„Ceaușescu și poporul").

In ce privește ridicarea nive
lului de trai al poporului, pre
vederile actualului cincinal, de 
creștere a veniturilor reale ale 
oamenilor muncii, se vor realiza 
în bune condițiuni, chiar cu o 
depășire. După cum știți, cu o 
săptămină in urmă a fost luată 
măsura de a se acorda un spor 
de 60 de lei lunar tuturor oame
nilor muncii din toate sectoare
le de activitate, pornindir-se de 
Ia faptul că prin mărirea retri
buției hotăriiă acum un an nu se 
asigura realizarea in întregime 
a venitului real avut în vedere, 
adică creșterea venitului real 
cu 22 la sută. Am considerat ne
cesar să acordăm încă din acest 
an un spor de 60 de lei lunar 
tuturor oamenilor muncii pentru 
a asigura realizarea hotărîrilor 
stabilite la Congresul partidului 
pentru cincinalul 1971—1975. 
Totodată, au fost luate măsuri 
de majorare a prețurilor la une
le produse care se fabricau în 
pierdere, astfel incit întreprinde
rile nu erau interesate să Ie pro

ducă. Prin rentabilizarea acestor 
produse, se asigură deci mai 
buna aprovizionare a populației. 
In condițiile acestor corectări de 
prețuri, sporul de 60 de lei lu
nar asigură un venit suplimen
tar, așa cum s-a arătat in Hotă- 
rirea Comitetului Politic Execu
tiv și in Decret, de 1 miliard 320 
milioane in acest an și de 3 mi
liarde 400 de milioane în 1976. 
în concluzie, asigurind creșterea 
cu 22 Ia sută a veniturilor reale 
pe cincinalul 1971—1975, realizăm 
și în domeniul nivelului de trai 
o depășire a hotărîrilor Con
gresului al X-Iea al partidului. 
(Aplauze, urale).

Am putut lua măsurile de su
plimentare a veniturilor datori
tă rezultatelor bune obținute in 
economie, cu toate pagubele cau
zate de calamități. Asigurăm atit 
creșterea reală corespunzătoare a 
veniturilor, cît și menținerea ni
velului prețurilor pe acest cin
cinal, inclusiv pe acest an, in 
limita stabilită. După hotăririle 
recente, numai în cursul cincina
lului următor — așa cum pre
vede Congresul al Xl-lea — pe 
măsura majorării retribuției, se 
vor mai aduce corectări de pre
țuri corespunzător prevederilor 
planului cincinal 1976—1980. 
(Aplauze, urale).

Toate acestea demonstrează cu 
putere preocuparea constantă a 
partidului de a asigura, pe mă
sura dezvoltării economiei națio
nale, a creșterii întregii bogății 
socialiste, ridicarea nivelului de 
trai al poporului — țelul suprem 
al socialismului, esența politicii 
Partidului Comunist Român, 
care își propune să asigure fău
rirea unei vieți tot mai îmbelșu
gate și civilizate pentru întreaga 
noastră națiune. (Vii aplauze).

In acest an, dragi tovarăși, ați 
sărbătorit, cu citeva săptămini 
in urmă, 500 de ani de la marea 
bătălie dusă de Ștefan cel Mare 
la Vaslui împotriva cotropitori
lor străini. După cum se știe, a- 
ceasta a fost o bătălie victorioa
să, ca dealtfel atitea altele 
purtate de Ștefan cel Mare, 
purtate de poporul nostru împo
triva asupririi, pentru eliberarea 
națională și socială, pentru drep
tul de a fi stăpin pe destinele 
sale, de a-și făuri viața in mod 
liber, așa cum dorește. (Aplauze 
puternice, prelungite. Se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“). 
Am aniversat această bătălie, 
cinstim pe Ștefan cel Mare, ca 
și pe ceilalți înaintași care au 
ținut sus steagul luptei pentru 
neatirnare, pentru independență, 
deoarece tocmai datorită acestor 
legendari eroi care au făcut to
tul ca poporul nostru să trăiască 
liber am putui. în epoca moder
nă, să dezvoltăm lupta de eli
berare națională și socială pe o 
treaptă superioară, să o împletim 
cu lupta de clasă împotriva asu
pririi burghezo-moșierești, să în
făptuim revoluția socialistă, să 
asigurăm victoria socialismului 
pe pămintul României. (Aplauze 
puternice).

Tot in acest an, peste două 
luni, Vasluiul va sărbători 600

Reportajul vizitei în județele 
Bacău, Vaslui și Iași
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de ani de existență. Deoarece 
nu văd posibilitatea să mai vin 
și cu acel prilej aici, doresc să 
vă informez că conducerea 
partidului a hotărit decorarea 
orașului Vaslui cu Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I (Aplauze pu
ternice). marcind prin aceasta 
atit existența de 600 de ani a 
Vasluiului, cinstirea bătăliei 
purtate cu 500 de ani in urmă 
de Ștefan cel Mare, cît și apre
cierea activității comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din 
Vaslui în anii construcției so
cialiste, în acest cincinal, în în
făptuirea politicii partidului 
nostru. (Aplauze puternice).

Doresc să folosesc acest prilej 
pentru a vă adresa dumnea
voastră, tuturor locuitorilor 
Vasluiului cele mai calde feli
citări și urarea de a face totul 
pentru dezvoltarea economico- 
socială a orașului și a județului, 
pentru dezvoltarea orașului in
tr-un stil modern, demn de epo
ca societății socialiste multila
teral dezvoltate, de epoca so
cietății comuniste spre care îna
intăm. (Aplauze puternice, pre
lungite). \

Nu doresc să mă refer acum 
la problemele internaționale. 
Cunoașteți politica externă a 
României. Facem totul ca odată 
cu dezvoltarea socialismului în 
țara noastră să adincim colabo
rarea și solidaritatea cu toate 
țările socialiste, cu toate statele 
in curs de dezvoltare, să extin
dem colaborarea cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, pornind de la ne
cesitatea participării active la 
realizarea unei lumi mai drepte 
și mai bune, a unei lumi a păcii 
pentru întreaga omenire. 
(Aplauze puternice).

In încheiere, doresc să exprim 
convingerea că organizațiile de 
partid, consiliile populare, co
muniștii, activul de partid și de 
stat. Comitetul județean de 
partid, toți oamenii muncii din 
industrie, din agricultură, inte
lectualitatea, toți cetățenii, băr
bați, femei, tineri vor face totul, 
într-o strinsă unitate, pentru 
înfăptuirea neabătută a politicii 
partidului, pentru realizarea cu 
succes a actualului cincinal ina
inte de termen. Sînt convins că 
vă veți pregăti cît mai bine pen
tru trecerea la noul cincinal, 
pentru realizarea sarcinilor dez
voltării viitoare în cele mai bune 
condițiuni, asigurind ridicarea 
județului pe o treaptă superioa
ră, aducind prin aceasta o con
tribuție importantă la progresul 
general al patriei noastre pe 
calea făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate, a bu
năstării și fericirii. (Aplauze și 
urale prelungite. Se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Cu această convingere, vă urez 
tuturor noi și noi succese, multă 
sănătate, multă fericire ! (Aplau
ze. urale prelungite. Mulțimea 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. 
— Ceaușescu și poporul — 
Ceaușescu luptător pentru pace 
Si popor 1").

/0 ani de la Congresul al IX-lea al P. C.R.

Etapa celor mai 
dinamice transformări 
din istoria României

ilanțul realizărilor înfăptuite 
de poporul nostru în dece
niul 1965-1975, oferă ima
ginea unei etape istorice de 
dinamice transformări în

toate domeniile de activitate, o 
etapă în care România a înregistrat 
creșteri remarcabile în ceea ce pri
vește bunăstarea materială și spiri
tuală a cetățenilor, a făcut noi pași 
spre transpunerea în viață a principii
lor orinduirii socialiste și comuniste. 
Subliniind semnificația istorică a aces
tei etape se impune a fi evidențiată 
însemnătatea Congresului al IX-lea al 
partidului care, prin obiectivele sta
bilite pentru perioada care a urmat, 
a deschis calea unei puternice ascen
siuni a patriei. Au devenit definitorii 
procesului de dezvoltare caracterul 
multilateral, ritmul înalt de desfășu
rare, efortul amplu, constant de per
fecționare generală a tuturor compar
timentelor vieții națiunii. Prin prefa
cerile calitative ce au avut loc în 
acest răstimp s-a reușit o afirmare 
deosebită a forței întregului popor, 
strins unit în jurul partidului, ener
giile tuturor cetățenilor patriei, tineri 
și vîrstnici, bărbați și femei, indiferent 
de naționalitate, s-au contopit într-o 
unică voință de gîndire și acțiune.

„SCÎNTEIA TINERETULUI"
(Continuare în pag. a IV-a)
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Analiză privind amplasarea unor noi linii tehnologice la I.R.A. Bacău In secțiile întreprinderii băcăoane de mașini unelte La noua întreprindere de elemente pneumatice și aparate de măsură din Bîrlad

VIZITA TOVARĂȘULUI nicolae ceaușescu
BACĂU: In centrul preocupărilor 

tuturor oamenilor muncii — 
onorarea exemplară a sarcinilor de planPrimul județ Înscris pe itine- făriul de lucru al secretarului general al partidului a fost Bacăul.La sosire, pe aeroportul municipiului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost intimpinat de un mare număr de locuitori care ău ținut să exprime sentimentele de înaltă prețuire și stimă față de activitatea neobosită pe care o desfășoară în fruntea partidului și statului, pentru Continua înflorire a patriei.FăCindu-se ecoul acestor sentimente, tovarășul Gheorghe ftoști. prim-secretar al Comitetului județean de partid a a- dresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, la coborîrea din a- vion, un cald bun Sosit pe meleagurile moldovene. Ca semn al ospitalității tradiționale, secretarului general i s-a oferit piine și sare, este invitat să guste dintr-o ploscă cu vin.O gardă militară formată din ostași ai forțelor noastre armate, membri ai gărzilor patriotice., și ai detașamentelor de pregătire 

a tineretului, a prezentat onorul.Infățișind tabloul general al dezvoltării județului Bacău, aflat in plină ascensiune, preocupările oarrte'nilor' muncii în direcția realizării marilor sarcini și o- biective care le revin din hotă- rîrile de partid și de stat, primul secretar al Comitetului județean prezintă cîteva din succesele de prestigiu ale industriei băcăoane.Se subliniază, printre altele, că industria județului a realizat 14 indicatorii producție marfă și export sarcinile actualului cincinal, urmînd ca pînă Iă finele anului să obțină suplimentar o producție în valoare de circa 4 miliarde lei..In acest cadru, tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să viziteze una din modernele unități ale orașului, I.R.A. Printre realizările de seamă ale muncitorilor și specialiștilor din această intreprindere se află și avionul de luptă cu reacție IAR-93, conceput și creat in cooperare cu proiectanții și constructorii iugoslavi. Calitățile a- vionului pun in evidență potențialul tehnologic și de concepție ridicat din cele două țări, realizarea ei constituind o expresie a relațiilor frățești de prietenie și colaborare existente intre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia.Noul avion duce mai departe bogatele tradiții aviatice ale poporului român, valorificînd pe un plan superior aceste tradiții, datorită capacității tehnice a Specialiștilor, cercetătorilor, pro- iectanț'ilot, tehnologilor și constructorilor români.Tovarășul Nicolae" Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, asistă la un exercițiu de zbor cu noul avion. La încheierea demonstrației, ofițerul pilot a fost felicitat pentru măiestria dovedită in stăpînirea și conducerea avionului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat că industriile constructoare de mașini, electronică și electrotehnică, metalurgică, prâcum și alte ramuri trebuie să treacă cit mai degrabă lă producerea sa in serie.Secretarul general al partidului ă felicitat pe constructori, cercetători, ingineri și tehnicieni, urindu-le noi succese.Se vizitează, în continuare, u- hele secții ale întreprinderii dotate cu mașini și utilaje de înaltă tehnicitate, cu parametri funcționali ridicați. în discuția pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o are cu Constantin lonescu, ministrul industriei Construcțiilor de mașini-unelte și electrotehnicii, cu specialiștii întreprinderii, sînt relevate posibilitățile largi existente aici în Vederea asimilării în producția curentă a unui număr important de repere și piese de schimb în vederea reducerii importului. Secretarul general al partidului Cere să se intensifice activitatea de autodotare, în vederea realizării cu forțe proprii de mașini și unelte necesare procesului de producție. Aceleași probleme Sînt reluate în discuție cu colectivul întreprinderii de mașini- unelte de pe platforma de sud â Bacăului, creată in anii actualului cincinal. Apreciind eforturile depuse pentru dotarea unității, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă să se acționeze împreună cu I.R.A. pentru a se realiza complexele mașini-unelte Solicitate de procesele tehnolo

gice. Totodată, secretarul general a indicat o mai judicioasă folosire a spațiilor industriale, prin amplasarea unor noi și moderne utilaje și linii tehnologice care să permită sporirea eficienței fabricației.Discuția cu factorii de răspundere se axează apoi asupra problemei introducerii in fabricație a unor mașini și utilaje avind un grad de complexitate mai ridicat, care sâ funcționeze la parametrii tehnico-economici de nivel mondial. Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază in acest cadru eforturile depuse în direcția modernizării producției.Rețin atenția astfel mașina- de alezat și frezat AF-85 cu comandă numerică și mașina AFP-IOO — o variantă modernizată cu masă mărită și ghidaj suplimentar. Interesindu-se de nivelul producției. tovarășul Nicolae Ceaușescu cere să se acționeze cu energie pentru a se atinge cît mai repede parametrii proiectați, in așa fel incit volumul fabricației să se situeze la cotele planificate și, in același timp, să permită o creștere a exportului. Felicitind colectivul unității, secretarul general al partidului apreciază modul cum s-a acționat pentru asimilarea în fabricație a noilor produse, pentru asigurarea cu forță de muncă calificată a întreprinderii.Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu a continuat apoi în noua zonă industrială Bacău Sud — Izvoare, unde se construiește un mare combinat chimic. Apreciind amplasarea noilor obiective pe un teren neproductiv, secretarul general ăl partidului remarcă faptul că el se situează totuși la o distanță prea mare de oraș, ceea ce necesită construirea unei șosele de acces, încărcîndu-se nejustificat partea de deviz. în consecință, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ca viitoarele fabrici ale combinatului să fie amplasate și concentrate spre oraș. Totodată, analizînd dispunerea unităților de pe platformă, secretarul general cere să se reducă suprafața construibilă, iar obiectivele să fie compactizat.e de așa manieră incit să permită un flux tehnologic cit mai rațional. Terenul rămas liber, a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, să fie fertilizat și folosit pentru producția agricolă.în ceea ce privește executarea propriu-zisă a obiectivelor, secretarul general al partidului a criticat faptul că se folosesc în mod excesiv materiale de construcție costisitoare, cărămida și cimentul, arătind că trebuie utilizate materiale mult mai ieftine și ușoare, cum ar fi plăcile de azbociment, precum și cele realizate din deșeuri de fosfo- rite. De asemenea, se indică reducerea grosimii prefabricatelor folosite la pereți și la acoperișul halelor. Trebuie să se renunțe 

In timpul intilnirii de lucru cu membrii Biroului Comitetului județean de partid Bacău.

la gigantism, arată tovarășul Nicolae Ceaușescu. să se meargă la soluții de construcție simple și ușoare, mai puțin costisitoare. Acest lucru este valabil și pentru alte combinate ce se construiesc în țară. O altă problemă care a reținut atenția secretarului general a fost aceea a termenelor de intrare in funcțiune a combinatului. Apreciind avansurile înregistrate, mai ales la fabrica de amoniac, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat tovarășilor Vasile Bumbâcea, ministrul construcțiilor industriale, și Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, precum și organelor de resort să se acționeze ferm pentru a se reduce și mai mult aceste termene astfel ca uzina să fie in măsură sâ producă la finele anului 1976 său cel tîrziu în primăvara lui 1977. A fost discutată și problema protecției mediului, arătîndu-se in acest context că s-au luat măsuri speciale pentru prevenirea poluării. în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut o intîlnire de lucru cu membrii biroului comitetului județean de partid, prilej de a- naliză în detaliu a măsurilor ce se impun pentru organizarea exemplară a activității productive atit în industrie, cit și în a- grieultură, pentru dezvoltarea economico-socială, în continuare, a județului. După ce au fost înfățișate preocupările actuale ale oamenilor muncii de pe a- ceste meleaguri, precum și perspectivele de dezvoltare în viitorul 'cincinal a întregului județ. a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a pus în evidență sarcinile ce revin organelor locale de partid și de stat în vederea realizării și depășirii prevederilor de plan, intrarea în funcțiune a noilor capacități. sporirea gradului de tehnicitate în . industrie, creșterea eficienței 'întregii activități, astfel încît Bacăul să realizeze în 1980 o producție de 12 miliarde lei, atit prin aportul noilor obiective, cît și prin folosirea mai judicioasă a spațiilor de producție existente.Subliniind necesitatea atingerii parametrilor proiectați de către unitățile vizitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a. arătat că se impune mobilizarea tuturor forțelor pentru obținerea de producții suplimentare și în indus- strie și în agricultură, pentru a se putea compensa integral pierderile cauzate de inundații.în centrul preocupărilor tuturor oamenilor va trebui să stea — a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu — problema onorării exemplare a sarcinilor de producție.în acest cadru, secretarul general a recomandat să se acționeze pentru producerea prin forțe proprii, prin cooperare cu alte întreprinderi, a utilajelor și mașinilor necesare unităților e

conomice, a indicat din nou să se ia măsuri pentru ca combinatul chimic să poată intra parțial in funcțiune pînă cel tîrziu in luna martie 1977. Ana- lizîndu-.se problema folosirii terenului de către edilii Bacăului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut sâ nu se mai permită scoaterea din circuitul agricol a unor suprafețe, să se ia măsuri pentru o densitate judicioasă a blocurilor de locuințe, iar planul de sistematizare a orașului.să fie revăzut și completat în lumina acestor necesități.Referindu-se la situația din
BÎRLAD: Spațiile de producție 

mai bine utilizate, eficiență sporită 

întregii activități economiceAl doilea moment al vizitei secretarului general al partidului l-a constituit Bîrladul, veche așezare a Moldovei, intrată în cel de-al 9-lea veac de existență. care trăiește din plin prefacerile înnoitoare ale dezvoltării socialiste.Pe Stadionul Tineretului, împodobit sărbătorește, în întîm- pinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu au venit tovarășul Gheorghe Tănase, prim-secretar al Comitetului județean de partid Vaslui, președintele Consiliului popular județean, membri ai Biroului Comitetului municipal de partid Bîrlad.Pe tot traseul parcurs pînă în oraș, secretarul general este salutat cu bucurie de mii de cetățeni ai Bîrladului.La noua intreprindere de elemente pneumatice și aparate de măsură, care se află în primul an de activitate, secretarul general al partidului este informat de către Constantin lonescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini-unelte și electrotehnicii^ și Emil Uncheșel, directorul întreprinderii, despre rezultatele obținute și preocupările pentru îmbunătățirea și diversificarea producției.în fața machetei unității, gazdele informează că în urma indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, două obiective industriale — cel de elemente pneumatice și cel de aparate de măsură — au fost comasate într-o singură întreprindere cu o eficiență economică sporită. Astfel. unitatea — profilată pe elemente pneumatice și sisteme de automatizare pentru industria chimică și petrochimică, înregistratoare. aparate de telecomandă și altele — își va dubla producția iii cursul anului viitor, urmînd ca în 1980, practic de pe aceleași spații, să se realizeze o producție de 4,6 ori mai mare.Vizitind secțiile de fabricație, secretarul general al partidului se interesează despre folosirea intensivă a spațiilor șl este informat că toate lucrările de dezvoltare a unității aU fost prevăzute a se efectua în incinta existentă, suprafața productivă 

agricultura județului, secretarul general al partidului a indicat să se intensifice lucrările de întreținere și strîngere a culturilor, pentru a se putea obține recolte maxime. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a criticat faptul că în unele locuri nu sînt mobilizate toate forțele pentru efectuarea lucrărilor agricole și a cerut ca și în aceste sectoare să fie instaurată o disciplină de producție fermă. întocmai ca în unitățile industriale, să se acționeze în spiritul Legii privind organizarea producției și a muncii în agricultură și să se stabileas-

ajungînd să reprezinte peste 80 la sută din total. - <— Mai aveți. încă spații pe Care le puteți folosi, subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu.Este prezentată în continuare activitatea tinărului colectiv al întreprinderii in domeniul au- todotării, care s-a materializat în anul trecut în realizarea unor instalații și mașini a căror valoare a ajuns la 5 milioane lei, urmînd ca în 1975 această valoare să fie depășită.Sînt înfățișate unele produse de mare finețe ale unității — greutatea medie a pieselor de automatizare nedepășind 11 grame.Secretarul general ăl partidului este informat, de asemenea, că întregul colectiv al unității este ferm hotărit să realizeze suplimentar în acest an o producție de peste, 11 milioane lei.Apreciind aceste rezultate, tovarășul Nicolae Ceaușescu spune :— Pentru primul an de activitate e un început bun. Vă felicit pentru rezultatele obținute. Trebuie depuse eforturi in continuare pentru integrarea produselor, pentru folosirea mai bună a spațiului și a Utilajelor.Următorul obiectiv este întreprinderea de rulmenți din localitate, pe care secretarul general al partidului a vizitat-o in repetate rînduri in decursul ultimilor ani. Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu este, informat de loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, și Mircea Simovici, directorul întreprinderii, că unitatea produce în prezent peste 540 de sortimente, urmînd ca în acest an să fie asimilate 62 de noi tipuri de rulmenți, dintre care 42 în vederea reducerii importurilor. în 1975, produsele noi și modernizate vor reprezenta 47,2 la sută din totalul producției.Vizita la noua secție a întreprinderii, unde se produc rulmenți radiali cu bile pentru motoare electrice. tractoare, benzi rulante, mașini agricole, marchează un moment deosebit — intrarea în funcțiune cu ci

că orare de lucru și sarcini o- bligatorii pentru toate unitățile agricole, pentru toate formele de lucru și pentru toți lucrătorii de pe ogoare.în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat, tuturor comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din județul Bacău, urări de noi succese pe calea progresului rapid al județului lor.în aplauzele miilor de locuitori aflați în fața sediului Comitetului județean de partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu a plecat apoi, la bordul unui elicopter, in județul Vaslui.

teva zile mai devreme a ultimei instalații de producție, ceea ce reprezintă o devansare cu 3 luni a intrării în funcțiune a acestui sector la întreaga capacitate. în acest fel, Valoarea producției globale în 1975 va fi de 2,5 ori mai mare decît cea realizată la sfîrșitul cincinalului trecut.Secretarul general al partidului se interesează despre preocupările colectivului întreprinderii pentru realizarea unor produse competitive pe piața externă și reducerea substanțială a importurilor.în acest context se arată că, în urma indicațiilor primite CU prilejul precedentelor vizite, s-au luat măsuri pentru crearea unei secții specializate de mașini-unelte. care în 1980 va furniza peste 70 la sută din necesarul de instalații și echipamente al întreprinderii.— Data viitoare, spune tovarășul Nicolae Ceaușescu, arătind spre marca unor utilaje în funcțiune, Să văd scris acolo Bîrlad.După ce se interesează de amplasarea viitoarei secții de
VASLUI: Prețioase indicații pentru amplasarea 

unor noi unități industriale, 
pentru valorificarea rațională a terenuluiLocuitorii Vasluiului au trăit vineri momente de înălțător entuziasm. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a venit din nou în mijlocul lor. în «cest străvechi oraș moldovenesc, care în curînd va sărbători 600 de ani de atestare documentară.Adincirea procesului de dezvoltare economică armonioasă a tuturor județelor țării a conferit și Vasluiului un dinamic ritm de viață nouă.Cu prilejul vizitelor anterioare făcute în acest județ, în 1970 și 1973, tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat indicații ce au mobilizat larg energiile și rezer-. vele existente. Multe din cele discutate atunci în fata planșelor și machetelor sînt astăzi înfăptuite. Dacă în 1970 întregul județ Vaslui realiza o producție, în valoare de numai 2 miliarde lei, la finele actualului cincinal, ea se ridică la peste 5 miliarde.Secretarul general al partidului a venit acum din nou la Vaslui pentru a analiza, la fața locului, măsurile care s-au luat pentru înfăptuirea -programului de dezvoltare ■ economică viitoare a orașului și județului, în lumina Directivelor Congresului al XI-lea al P.C.R. Este prevăzut ca pînă în 1980, economia județului Vaslui să cunoască o nouă și puternică dezvoltare, care va duce la realizarea unei producții de aproape 13 miliarde lei. Aceasta se va răsfrînge nemijlocit în ridicarea nivelului de viață al locuitorilor acestor vechi meleaguri românești.Elicopterul prezidențial a aterizat pe un stadion din apropierea centrului orașului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat cu puternice urale și aclamații de mii de cetățeni, cu onorurile adresate președintelui Republicii.Cu aceeași vibrantă manifestare de deosebită dragoste, cetățenii orașului Vaslui l-au salutat pe secretarul general ăl partidului pe întregul traseu străbătut pînă la noua platformă industrială a Orașului. Aici s-au construit și urmează să se construiască în viitorii ani puternice unități economice.

împreună cu reprezentanții 

mașini-unelte. secretarul general al partidului indică să se coreleze eforturile întreprinderii cu cele- ale altor unități de profil, pentru a se elimina paralelismele.în același cadru al discuțiilor, tovarășul Nicolae' Ceaușescu cere conducerii ministerului și întreprinderii să se acționeze cu mai multă hotârîre pentru punerea în valoare a spiritului de creație al clasei muncitoare, al specialiștilor pentru a se realiza noi produse, de înalt randament, pentru export, una dintre aceste căi fiind și standardizarea producției.Pe parcursul vizitei este abordată o altă temă prioritară : ■ mai buna utilizare a spațiilor, în diferite sectoare de fabricație, tovarășul Nicolae Ceaușescu indică in mod concret modul de reamplasare a utilajelor în așa fel, încît să se creeze posibilitatea de montare a unor linii de fabricație suplimentare.— Să se calculeze exact ce producție se mai poate obține pe aceste spații, indică tovarășul Nicolae Ceaușescu.în fața exponatelor cu produse ■ ale întreprinderii, secretarul general al partidului apreciază eforturile depuse pentru asimilarea de serii complete de rulmenți destinați unor tipuri de motoare, preocuparea pentru diversificarea producției. în același timp, atrage atenția că, parMel cu reducerea consumurilor specifice, e necesar să se întreprindă cercetări atit pentru diminuarea cantității de metale, cît și pentru înlocuirea metalului cu alte materiale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se oprește în fața unui grup de muncitori și se interesează în-' deaproape de preocupările lor, de condițiile de muncă și de viață. Cu acest prilej, mulți dintre ei își exprimă deplina satisfacție față de recentele masuri privind creșterea veniturilor, arătînd că sînt hotărîți. să muncească eu și mai multă dă- ruire pentru realizarea și depășirea sarcinilor de producție.în încheierea analizei efectuate la această întreprindere, tovarășul Nicolae Ceaușescu, apre- 

unor ministere economice și ai Comitetului județean de partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu a analizat amănunțit amplasarea cit mai rațională a noilor obiective.Se prevăzuse aici o zonă Industrială unică, unde să fie concentrate mai multe platforme, pe profil — materiale de construcție, industrie ușoară, alimentară, construcții de mașini, industrie chimică.Tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că la alcătuirea proiectelor nu s-a ținut seama că în o- raș mai sînt unități asemănătoare, in jurul cărora ar putea fi concentrate șl o serie din noile obiective.Se recomandă astfel, ca pe lingă filatura situată în partea de nord a Vasluiului să se amplaseze. pe un spațiu foarte re- strîns, și noua întreprindere integrată de bumbac. De asemenea, secretarul general ăl partidului apreciază ca- total riesatis- făcătoarA amplasarea Fabricii de prelucrare a boabelor de soia și a altor unități de industrie alimentară și cere trecerea lor în apropierea Fabricii de nutrețuri combinate, deja existentă, m altă parte a orașului. Se poate face astfel o mai bună concentrare a întreprinderilor din a- ceeași ramură și, totodată, o mare economie de' spațiu, subliniază tovarășul Ceaușescu.Problema folosirii cît mai rar ționale a terenului, concentrarea construcțiilor pe spații cit mai reduse, revine în discuție și la analizarea amplasării unităților de pe platforma construcțiilor de mașini și cea a industriei chimice.Urmează ca aici, lingă întreprinderea de ventilatoare de tip industrial, intrată parțial în funcțiune, să mai fie construite o întreprindere de apărate de măsură și control, o fabrică de cuplaje mecanice de uz general,. una de utilaj chimic și alta de șuruburi. Toate aceste unități ce aparțin industriei .constructoare de mașini trebuie să fie grupate, ca 0 singură intreprindere. să aibă o serie de servicii și secții auxiliare comune. 

ciind că există încă importante rezerve interne pentru ridicarea eficienței întregii activități economice, cadre de muncitori, ingineri și tehnicieni cu înaltă calificare, arată că unitatea își poate suplimenta producția j^nă în 1977 cu 50 milioane lei aji^al.— Am spus numai 50 de.^-u- lioane pentru ca să aveți pn- lejul de a depăși această cifră, subliniază secretarul general al partidului. xDe pe platforma industrială a Bîrladului, coloana oficială se îndreaptă spre Stațiunea centrală pentru combaterea eroziunii solului de la Perieni.Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu este intimpinat de Nicolae Giosan, președintele A- cademiei de științe agricole, de ing. Gheorghe Stoian. directorul unității, care prezintă principalele direcții de cercetare, o- rientate spre găsirea unor metode eficiente pentru o mai bună valorificare a terenurilor erodate, domeniu in care stațiunea a obținut, rezultate deosebite. în acest sens, secretarul general al partidului este informat că prin- tr-o adecvată cartare a zonelor in funcție de gradul de eroziune, prin executarea tuturor lucrărilor pe curbele de nivel, utilizarea unor benzi înierbate în vederea reducerii efectelor scurgerii apelor provenite din ploi, unitatea a reușit să obțină producții mari la hectar pentru astfel de terenuri : 4 700 kg griu, 3 500 kg porumb boabe, 3 000 kg mazăre.Secretarul general al partidului se interesează dacă această experiență bună este folosită de unitățile producătoare- și recomandă ca ea să fie extinsă. O- prindu-se la una din tarlalele experimentale de porumb, după ce apreciază calitatea lucrărilor efectuate și a culturii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, referindu-se la unitățile agricole care dispun de condiții similare, dă indicații Comitetului județean de partid să se aplice in mod obligatoriu, peste tot,- experiența stațiunii.în același timp, secretarul general al partidului, recomandă conducerii Ministerului de Mașini Grele să ia măsuri pentru realizarea în țară a unor tractoare și mașini agricole adecvate lucrărilor pe astfel de terenuri.

Aceeași indicație și pentru unitățile industriei chimice prevăzute pe această plattafrră — fabricile de fire și fibre sintetice, de prelucrare a maselor plastice și- cea de lacuri și vopsele. Prin toate aceste măsuri, arată secretarul general al partidului, se va putea obține o eficiență mult sporită a investițiilor și, totodată, menținerea in circuitul agricol, a unei suprafețe de circa 200 hectare.în continuare, a fost vizitată întreprinderea de ventilatoare de tip industrial.La intrarea în secția de prelucrări mecanice, o microexpo- zițic prezintă citeva din principalele produse realizate dfe a- cest colectiv — ventilatoare axiale de uz generai, ventilatoare pneumatice și electrice folosite în exploatările miniere, alte produse cu grad ridicat de tehnicitate — majoritatea asimilate in producție de serie în cursul acestui an.Ing. Adrian Dumitrescu, directorul întreprinderii, il informează pe secretarul general al partidului despre stadiul lucrărilor de construcție a celorlalte capacități prevăzute in planul de dezvoltare a acestei noi unități industriale.Constructorii, care au pus în funcțiune prima secție cu 4 luni mai devreme, lucrează in prezent la construcția celorlalte o- biective.Și aici, ■ tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ca toate clădirile să fie concentrate, sâ se folosească mai mult sistemul de hale monobloc, care sa conducă la realizarea unei . mari economii de teren.în drum spre oraș, se face un popas pe podul de. peste riul Birlad. Au fost executate aici o serie de lucrări de. amenajare a cursului apei și de protecție a terenurilor apropiate.Digul — arată to v a r ă ș u 1 Nicolae. Ceaușescu — se află la o distanță prea măre de albia rîultii. ceea ce duce' la pierderea unor suprafețe agric-ole. Pentru viitor, albia rîului trebuie adîn- cită și înălțate diguri, de peste trei metri, chiar- pe maluri.
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ENTUZIASTA ADUNARE 

JPOPULARĂ DE LA VASLUILa înapoierea în Vaslui, în noua piață a centrului administrativ al orașului, a avut loc o însuflețită adunare populară.Deschizind entuziasta adunare populară; tovarășul Gheorghe Tănase, prim-secretar al Comitetului. județean Vaslui al P.C.R.. a spus :Vă rog să-mi îngăduiți, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Vaslui, să vă adresez, cu toată dragostea și căldura inimilor noastre, cele mai alese urări de bun venit pe aceste meleaguri încărcate de istorie, dar și de minunatul prezent socialist, cu, strălucite perspective de viitor.împreună cu întregul nostru popor, oamenii muncii din județul Vaslui au luat cunoștință cu profund entuziasm, cu nemărginită dragoste și recunoștință, de neobosita dumneavoastră activitate din ultimele săptămini, cînd v-ați aflat permanent acolo unde era mai greu, în mijlocul oamenilor cars au avut de suferit de pe urma inundațiilor șl pe care, prin strălucitul exemplu personal, i-ați îmbărbătat și stimulat să facă totul pentru recuperarea daunelor produse de gravele calamități naturale care au avut loc.Iată de ce folosim și acest prilej pentru a exprima în numele comuniștilor, al tuturor cetățenilor județului Vaslui, atașamentul nostru profund față de întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru făurită de dumneavoastră.împreună cu întregul popor român, dăm o înaltă apreciere contribuției remarcabile și decisive aduse de dumneavoastră la elaborarea Programului partidului, a celorlalte documente a- probate de Congresul al XI-lea, a întregii politici de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a patriei spre comunism..După cum. vă este cunoscut — 
a spus în continuare vorbitorul — județul Vaslui nu a avut de suferit de pe urma recentelor revărsări de ape. Faptul se dato- îfește în bună măsură realizării unor ample acțiuni de gospodărire a apelor prevăzute în Programul Național elaborat de conducerea partidului. Pină acum s-au amenajat 5 acumulări de ape complexe și 9 

producții superioare agricole de pe terenurile erodate din zona Ferieni — Bîrlad Se prefigurează viitoarele ipostaze ale Iașilor

zonale. A fost regularizat rîul Bîrlad in zona orașului Vaslui și a municipiului Bîrlad. La a- oestea se adaugă îndiguirea în cincinalul precedent a rîului Prut pe o lungime de peste 50 km. Aceste lucrări au fost executate cu fonduri de la stat și cu aportul populației care a e- fectuat, prin muncă patriotică, lucrări în valoare de peste 100 milioane lei.în aceste zile, puternic stimulați de recentele măsuri elaborate de conducerea partidului și statului privind majorarea suplimentară a retribuției tarifare și corectarea unor prețuri și ca răspuns la înflăcărată dumneavoastră chemare, oamenii muincii din județul Vaslui, asemenea tuturor cetățenilor patriei, depun eforturi deosebite pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan in toate domeniile de activitate. In a- cest context, vă raportăm, stimate tovarășe secretar general, că la producția globală industrială planul cincinal se va îndeplini cu 3 luni mai devreme.în ultimele zile, dind dovadă de un fierbinte patriotism, oamenii muncii din județul nostru și-au majorat angajamentul asumat la începutul anului.în activitatea de investiții, pe primele 6 luni s-a realizat a- proape 50 la sută din planul a- nual și avem asigurate condiții ca la sfîrșitul acestui an să îndeplinim atît planul în expresie valorică, cit și punerea în ■funcțiune a obiectivelor planificate.De asemenea, în agricultură sîntem preocupați de strîngerea fără pierderi a recoltei de grîu. Apreciem că în cîteva zile vom putea raporta, conducerii partidului încheierea acestei campanii. Continuăm în ritm susținut însămînțarea culturilor succesive, strîngerea furajelor și efectuarea celorlalte lucrări de sezon.Cu toate rezultatele bune pe care le avem — a spus apoi vorbitorul — trebuie să recunoaștem că în activitatea noastră mai persistă unele neajunsuri. Astfel, in industrie nu se realizează în întregime ■ productivitatea muncii planificate și nici sarcinile la export. De a- ceea sintem preocupați ca împreună cu ministerele și alte organisme centrale să găsim soluții'pentru a realiza atît productivitatea muncii cit și expor

tul, inclusiv sarcina suplimentară atribuită recent.Sintem conșțienți de faptul că și in alte domenii munca noastră nu este întru totul corespunzătoare. în construcții există rezerve nevalorificate. Sînt unele defecțiuni in organizarea muncii pe șantiere, în folosirea judicioasă a utilajelor, a timpului de lucru, în aprovizionarea locurilor de muncă. De asemenea, în agricultură fondul funciar nu este peste tot valorificat la întregul său potențial.De aceea, așa cum ne învățați dumneavoastră, ne străduim să combatem rutina, inerția și delăsarea, care se mai resimt in activitatea unor oameni, insistăm pentru întronarea in toate unitățile a ordinii și disciplinei, a corectitudinii, a spiritului de dăruire și pasiune creatoare.Vă asigurăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, a spus în încheiere vorbitorul, că strins uniți in jurul partidului și al conducerii sale, ne vom spori tot mai mult contribuția la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului în patria noastră.Primit cu puternice aclamații, cu urale și ovații, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost subliniată în repetate rînduri cu vii și îndelungi aplauze.înălțătoarea dumneavoastră cuvintare, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a spus in încheierea adunării primul secretar al Comitetului județean de partid, pune in fața Organizației județene de partid, a tuturor oamenilor muncii din județul Vaslui, sarcini deosebit de importante pentru perioada care urmează.Vă așigurăm că vom depune eforturi înzecite, vom munci fără preget, cu abnegație și totală dăruire pentru a transpune în viață acest complex program de lucru, în care vedem încă o dovadă a grijii, a atenției și a sprijinului pe care le acordați dezvoltării acestor locuri.Vă rog să-mi îngăduiți să vă adresez, în numele celor pre- zenți Ia acest miting. în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul nostru, cele mai alese mulțumiri pentru aprecierile făcute la adresa muncii noastre, pentru indicațiile deosebit de prețioase ce ni 

le-ați dat și care vor sta la baza întregii noastre activități viitoare, pentru sprijinul efectiv, direct, multilateral și permanent pe care îl acordați județului Vaslui pentru continua lui dezvoltare economico-socială.Vă mulțumim din toată inima pentru acordarea orașului Vaslui a Ordinului „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, cu prilejul împlinirii a 600 de ani. Această distincție este un puternic imbold pentru activi
IAȘI: Pe marile platforme industriale 

și pe șantiere hidrotehnice — îndemn 
la intense eforturi creatoareDupă dialogul fructuos purtat cu oamenii muncii din județele Bacău și Vaslui, tovarășul Nicolae Ceaușescu a continuat, vineri după-amiază, vizita de lucru în județul Iași. încă de la intrarea pe teritoriul județului, din elicopterul prezidențial se observa munca plină de avînt pe care oamenii muncii din această parte a țării o desfășoară pentru traducerea in viață a Hotărîrii Comitetului Politic Executiv, a Decretului Prezidențial. Mii de oameni ai muncii string recolta de grîu, întrețin culturile, însămînțează noi suprafețe cu a doua cultură, consolidează și ridică noi diguri, într-un asemenea punct de maximă concentrare de forțe umane și mecanice, pe cimpurile comunei Grozești, greu lovită de inundații, tovarășul Nicolae Ceaușescu are prima întîlnire cu locuitorii de pe meleagurile ieșene.La sosire, pe platoul din marginea acestei localități, secretarul general al partidului este întîmpinat cu. bucurie de țărani cooperatori din localitate, precum și din comunele învecinate, Răducăneni, Cosmești și Gorbani, care deși nu au fost afectate de recentele calamități, sînt alături de vecinii lor la construcția unui dig in lungime de 15 kilometri care înconjoară comuna Grozești și suprafețele arabile ale unităților agricole de aici.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se îndreaptă apoi către digul înalt de peste 2 metri, unde lucrează sute de cetățeni.Primul secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R., to

tatea noastră viitoare.Ziua de astăzi va rămîne a- dînc întipărită în conștiința tuturor cetățenilor de pe aceste străvechi pămînturi românești.Dați-mi voie ca, în încheiere, exprimînd gîndurile și sentimentele tuturor cetățenilor județului Vaslui, să vă adresez urarea izvorîtă din suflet „Să ne trăiți întru mulți ani“ pentru a conduce pe mai departe partidul comunist și destinele poporului român, spre cele mai înalte 

varășul Ion Iliescu, informează că prin revărsarea apelor Jijiei care au depășit cu mult digurile existente, recoltele de pe întreaga suprafață a cooperativei agricole din Grozești au fost compromise. Pentru ca în viitor să se poată evita inundațiile, Comitetul județean de partid a hotărît ca aici să se creeze prin construcția unui dig, o incintă care să apere o suprafață de 2 000 hectare, urmind ca toată lunca din această zonă să fie ferită de inundații la terminarea lucrărilor de îndiguire ce se vor executa potrivit proiectelor.Secretarul general al partidului a analizat apoi proiectele de regularizare a rîurilor Jijia și Bahlui, de la Sculeni și pină Ia Trilești, recomandînd să se a- plice cele mai eficiente soluții în vederea creării unor mari acumulări de apă, astfel încît a- ceasta să poată fi dirijată controlat în perioadele cu mari precipitații.în . discuție s-a subliniat faptul că terenurile din Lunca Jijiei au un potențial productiv comparabil cu cel din Bărăgan și că după efectuarea lucrărilor de îndiguire ele vor putea fi valorificate la potențialul lor maxim. Gazdele .arată că organizațiile de partid, comuniștii. toți oamenii muncii din județul Iași sînt hotărîți să participe cu toate forțele Ia lucrările de amenajare astfel ca și această zonă fertilă a țării să nu mai fie amenințată de ape și să dea producții pe măsura potențialului de care dispune.De la Grozești. elicopterul survolează cimpurile pline de roade 

culmi ale progresului și civilizației socialiste și comuniste.Adunarea populară a luat sfirșit într-o atmosferă de puternic entuziasm. Miile de cetățeni au aclamat îndelung pe secretarul general al partidului, scandînd : „Ceaușescu-P.C.R. !“, „Ceaușescu-P.C.R. !“.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a luat apoi un călduros rămas bun de la cetățenii orașului. Vaslui, îndreptîndu-se spre județul Iași.

ale unităților agricole din localitățile Osoi. Prisacani, Tomești, Țutora, oprindu-se la Iași, al doilea moment al vizitei în acest județ.Locuitorii lașului au făcut secretarului general al partidului o primire deosebit de caldă. Mii și mii de locuitori au ținut să fie prezenți pe stadionul unde a aterizat elicopterul pentru a saluta, într-o atmosferă de puternic entuziasm, sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu.Mulțimea aflată pe stadionul împodobit Cu drapelele Republicii Socialiste România și Partidului Comunist Român, străjuite de inscripții de călduros bun venit scandează minute în șir „Ceaușescu-P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.O gardă alcătuită din militari ai forțelor noastre armate, luptători din gărzile patriotice și detașamentele de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei prezintă onorul. Se intonează Imnul de Stat al .Republicii Socialiste România. . , .Un grup de pionieri oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu buchete de flori.Aceeași ambianță de puternică însuflețire se regăsește și de-a lungul întregului traseu străbătut.Primul popas se face la Institutul județean de cercetări și proiectări, unde sînt examinate în fața unor machete, hărți și alte documente de lucru, proiectele lucrărilor de îmbunătățiri funciare menite să ferească pe viitor localitățile din județ de inundații, schițele de sistematizare a municipiului, amplasările propuse de specialiști pentru" obiectivele economice și dotă- 

rlle soclal-culturale care vor întregi, în perioada următorului cincinal, profilul în continuă înnoire și modernizare al Iașilor.In discuția care se poartă aici este prezentat stadiul realizării unor lucrări hidrotehnice și de îmbunătățiri funciare menite să apere localitățile ieșene de inundații, să protejeze terenurile agricole de revărsările puhoaielor. Gazdele subliniază că amenajările existente, ca de pildă barajul de la Podul Iloaiei și-au dovedit din plin utilitatea, ele atenuind sensibil viitura produsă recent pe Bahlui din cauza ploilor neobișnuit de abundente. Rolul important pe care l-a jucat această amenajare subliniază o dată în plus că sînt necesare mai multe asemenea bazine capabile să acumuleze ape in situații neobișnuite cum au fost cele din acest an, și să asigure debite constante în aval.în această idee, specialiștii au elaborat o serie de proiecte care prevăd crearea mai multor baraje pe Bahlui și Jijia, care, împreună cu lucrările de îmbunătățiri funciare preconizate, ar rezolva problema apărării împotriva inundațiilor a terenurilor agricole, asigurînd condițiile obținerii unor recolte mari și constante de pe aproape 30 000 ha și aceea a aprovizionării localităților cu apă industrială și potabilă. în felul acesta s-ar stăvili și procesul de degradare a suprafețelor agricole situate pe coastele dealurilor și colma- tarea rîurilor, ceea ce, prin micșorarea albiei, ușurează revărsarea apelor pe zone dintre cele mai fertile.Secretarul general al partidului apreciază preocuparea organelor locale pentru rezolvarea acestor probleme de o deosebită importanță pentru viitorul agriculturii ieșene și al dezvoltării localităților din județ, dar subliniază că aceste proiecte trebuie încadrate în planurile mai generale de sistematizare a lucrărilor de regularizare pe principalele bazine hidrografice din această parte a țării și că problema aflată în discuție își va putea găsi o soluționare definitivă numai în acest context mai larg. Ele vor trebui, așadar, revăzute, în spiritul acestei concepții unitare, mai cuprinzătoare care are in vedere și asigurarea întregului necesar de apă in perspectiva dezvoltării multilaterale pe care o va cunoaște județul.în cadrul discutării schiței de sistematizare a orașului, a principalelor sale obiective industriale. se subliniază că s-a avut în vedere gruparea capacităților industriale pe platforme compacte, menținerea orașului in limitele actualului său teritoriu prin îndesirea construcțiilor, dezvoltarea pe verticală. Un bun exemplu în acest sens îl oferă chiar actuala zonă industrială a Țuțorei, unde și-au găsit locul majoritatea întreprinderilor industriale ieșene.Este reluată aici. în același context, stabilirea amplasamentului pentru viitoarea întreprindere de utilaj greu, umil din principalele obiective de investiții care se va finaliza în municipiu în cursul viitorului cincinal. Primul secretar al comitetului județean de partid arată că, pe linia recomandărilor făcute cu diferite prilejuri de tovarășul Nicolae Ceaușescu, proiectul inițial a fost revăzut, astfel că perimetrul în care se va cuprinde întreprinderea va fi cu 90 ha mai mic decit cel se prevăzuse, folosindu-se, într-o concepție modernă, forma dispusă în terase a terenului din această zonă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază' soluția ingenioasă la care au. recurs aici specialiștii, in vederea asigurării unei maxime funcționalități a compartimentelor viitoarei unități și unui grad ridicat de ocupare a terenului, precizihd în același proiectele trebuie finalizate întocmai, că este necesar ca și drumurile de acces și celelalte utilități să se încadreze in suprafața de teren propusă pentru a se evita demolarea unor case încă rezistente, aflate in această zonă.în continuarea vizitei sale de lucru în municipiul Iași, tovarășul Nicolae Ceaușescu analizează, la două din modernele unități industriale ale orașului, modul în care se îndeplinesc sarcinile actualului cincinal și 

programele de modernizare în continuare a producției pe linia sporirii eficienței acesteia, a contribuției colectivelor de aici la satisfacerea necesarului economiei noastre la o serie de produse importante.Prima dintre ele o reprezintă întreprinderea metalurgică, pe care secretarul general al partidului a vizitat-o și cu trei ani în urmă.Gazdele informează că noile capacități prevăzute a se construi în anii actualului cincinal au fost integrate circuitului productiv, la parametrii preconizați, înfâptuindu-se. astfel, cu deplin succes, una din recomandările făcute harnicului colectiv ieșean de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Noile obiective au asigurat sporirea de trei ori a producției de laminate față de nivelul inregis- x trat in anul 1970, reducerea consumurilor specifice de metal și creșterea considerabilă a livrărilor la export.în scopul realizării unor instalații de laminare a fost extins atelierul de autoutilare, o bună parte din agregatele ce constituie azi zestrea tehnică a noilor laminoare fiind concepută și executată chiar aici de specialiștii întreprinderii. Pînă acum s-au realizat, pe baza unor cercetări proprii, două linii de țevi sudate, precum și cîteva șute de tone de alte utilaje0 și piese de schimb. Totodată, s-a trecut la lărgirea producției de țevi hidrofile de calitate superioară, executîn- du-se mai multe instalații care asigură protecția anticorosivă a produselor. A fost extinsă și producția de țevi și profile cu caracteristici mecanice superioare din oțeluri slab aliate, obți- nîndu-se numai pe această cale un spor de producție în valoare de 18 milioane lei și o reducere cu peste patru milioane lei valută a importurilor.Pe parcursul vizitării noilor capacități, sînt prezentate tovarășului Nicolae Ceaușescu instalațiile aflate in plină funcționare. realizate prin autoutilare-, sortimentele superioare de produse care se execută cu ajutorul lor, precum și o serie de date care ilustrează viguroasa dinamică a producției și a celorlalți indicatori de bază ai activității ce se desfășoară in a- ceastă unitate.în cursul dialogului pe care îl poartă cu Neculai Agachi, ministrul industriei metalurgice, cu cadrele de conducere din uzină, secretarul general al partidului apreciază realizările obținute de muncitorii, tehnicienii și inginerii de aici în scurtul răstimp care a trecut de la precedenta sa vizită, recomandînd, în același timp, să dovedească mai multă perseverență în realizarea unor agrega- . te pentru echiparea laminoare- lor care se vor construi în țară, pentru asimilarea unor instalații de mai mare complexitate.La întreprinderea „Tehnoton", ca și la cea metalurgică, tovarășul Nicolae Ceaușescu este întîmpinat cu deosebită căldură de muncitori și de numeroșii stu- denți care, în perioada practicii, s-au încadrat în procesul de producție.Crearea acestei noi unități industriale, pusă in funcțiune cu numai o jumătate de an in urmă, marchează momentul implantării în acest străvechi centru a unei moderne și dinamice industrii românești : electronica. în perioada care a trecut, colectivul întreprinderii a asimilat numeroase tipuri de radioreceptoare și a trecut la pregătirea introducerii în producție de serie a unui șir întreg de alte produse electronice, de o ridicată complexitate, realizate pe bază de circuite integrate. Deși foarte tînără, unitatea și-a făcut cunoscută marca și peste hotare. Felicitînd colectivul pentru succesele sale, secretarul general recomandă, totodată,, specialiștilor de aici să1 asigure în mai mare măsură necesarul de utilaje pentru noile capacități pe calea valorificării resurselor proprii, a investiției de inteligență a inginerilor și tehnicienilor.— Ceea ce ați făcut reprezintă un început bun — apreciază tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vă felicit și sper să ajungeți un colectiv model.Gazdele îl asigură pe secretarul general al partidului că vor face totul pentru a răspunde acestei cerințe. (Agerpres)
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Comitetul Central al Partidului Comunist Român a primit din 

partea Comitetului Central al Partidului Comunist din Japonia, ur
mătoarea telegramă: .Aflînd despre inundațiile care au lovit țara dumneavoastră, ca rezultat al ploilor torențiale. Comitetul Central al Partidului Comunist din Japonia vă exprimă dumneavoastră și poporului român sentimentele sale de simpatie.Vă urăm din toată inima Înlăturarea rapidă a consecințelor suferite și mare succes in continuare in opera de construire a socialismului.

Organized temeinic activitatea, 
muncind cu dăruire exemplară, 

oamenii muncii de pe ogoarele prahovene 
au raportat împlinirea 

unei înalte îndatoriri patriotice

VIZITA PRINȚULUI MOȘTENITOR
AL REGATULUI HAȘEMIT AL IORDANIEI

TELEGRAMĂ
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Populare 
Congo, Comandant MAKIEN N’GOUABI, următoarea telegramă :Poporul congolez, guvernul său și eu personal am aflat cu profundă emoție despre, calamitatea care a lovit poporul român prieten și care s-a soldat cu pierderea de vieți omenești.în aceste clipe de întristare sîntem alături de poporul român, împărtășim din plin durerea lui și totodată reinnoim expresia simpatiei noastre.V-aș fi recunoscător dacă ați binevoi să transmiteți familiilor încercate expresia condoleanțelor noastre.Cu cele mai înalte considerațiuni.

întregii suprafețe de grîu
Telegrama adresata tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU
Mult iubite și stimate tova

rășe Nicolae Ceaușescu,

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Populare 
Bangladesh, ȘEIC MUJIBUR RAHMAN, următoarea telegramă :Excelență, am aflat cu adincă' tristețe despre inundațiile devastatoare din țara dumneavoastră, care au adus vaste pagube.Guvernul și poporul Republicii Populare Bangladesh mi se alătură în a adresa Excelenței Voastre și poporului României sincera noastră simpatie.Vă rog să acceptați, Excelență, asigurările considerațiunii mele celei mai înalte.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Indone
zia, GENERAL SUHARTO, următoarea telegramă :Am aflat cu profundă mihnire despre recentele inundații. dezastruoase care au provocat mari pagube și suferințe poporului și țării dumneavoastră.în numele guvernului, poporului indonezian și al meu personal doresc să transmit Excelenței Voastre și. prin dumneavoastră, guvernului. poporului român, precum și familiilor care au avut de suferit profunda noastră simpatie și sincere condoleanțe.

Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a primit din partea președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Democrate Germane, HORST SINDER- 
MANN, următoarea telegramă :Stimate tovarășe Mănescu,în numele Consiliului de Miniștri și al poporului din Republica Democrată Germană, vă transmit dumneavoastră și tuturor cetățenilor Republicii Socialiste România, afectați de inundații, sincera noastră compasiune.Sint ferm convins că oamenii .muncii din România vor depune toate eforturile pentru a înlătura în scurt timp pagubele pricinuite de inundații economiei naționale.

Cu satisfacția implinirii unei înalte îndatoriri patriotice, vă raportăm că lucrătorii ogoarelor prahovene, în frunte cu comuniștii. avînd sprijinul frățesc al oamenilor muncii de la orașe, al militarilor, al locuitorilor comunelor de la munte, al elevilor și studenților. au reușit în cursul zilei de 18 iulie a.c. să termine recoltarea întregii suprafețe de grlu. Răspunzind chemării conducerii partidului și statului printr-o dăruire exemplară, oamenii muncii din agricultură au putut învinge greutățile și condițiile vitrege neobișnuit de mari pricinuite de inundații și să organizeze temeinic activitatea din fiecare tarla, folosind astfel la maximum fiecare oră de lucru, toate mijloacele mecanice și manuale.Aceste succese, activitatea rodnică ce se desfășoară susținut în toate unitățile de stat și cooperatiste le datorăm dumneavoastră. Prin prezenta în mijlocul nostru în acele zile de grea încercare. in care furia apelor a creat situații din cele mai grele, prin indicațiile si îndrumările deosebit de prețioase date, ați determinat cea mai amplă mobilizare a tuturor forțelor de care dispunem în județ.Vă raportăm' că. concomitent cu recoltarea griului am acționat energic, așa cum ne-ati ce- . rut, în toate domeniile, îndeosebi pentru depozitarea cerealelor in cele mai bune condiții,
Răspuns prompt sarcinilor de refacere

a căilor de comunicațiiSpecialișt.ii și ceilalți lucrători din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor răspund cu promptitudine și dăruire sarcinilor trasate acestui sector prin Decretul prezidențial. In prezent, ei' lucrează la refacerea liniei care a fost cea mai greu avariată, respectiv traseul Buzău-Nehoiași. Aici se execută, cu forțe sporite, lucrări de refacere a zidurilor de sprijin, terasamentelor și de remontare a liniilor și traverselor. Muncitorii, tehnicienii și

inginerii șantierului de resort s-au' angajat să redea în circulație această rută înainte de termenul prevăzut — 31 august. Alți ceferiști stau de veghe în zonele feroviare limitrofe Dunării unde mai poate apăfea pericolul inundațiilor, la Tulcea, Galați. Brăila. Giurgiu. Oltenița, Calafat. Drobeta-Turnu Severin și Moldova Veche, tn acest scop, ei au pregătit trenuri și utilaje speciale de intervenție și materiale de construcții.Referitor la rețeaua rutieră.

pe întreg teritoriul țării au mai rămas închise drumurile Neho- iași-întorsura Buzăului, Slobo- zia-Bărăganu și Slobozia-Țăndă- rei. După cum ne informează Direcția generală a drumurilor, unitățile sale teritoriale lucrează intens în vederea reluării cit mai grabnice a traficului de autovehicule pe aceste artere. Se apreciază că șoseaua națională București-Constanța. prin Slo- bozia-Țăndărei. va fi repusă în circulație în 2—3 zile.

diminuarea și recuperarea pierderilor în legumicultura, pentru impulsionarea activității industriale. de transporturi și din alte domenii ale econdmiei județului. în prezent, toate forțele sint mobilizate pentru terminarea însămințării culturilor succesive, suprafață care va fi cu 760 hectare mai mare decit cea planificată, pentru recoltarea furajelor, a legumelor și fructelor. întreținerea culturilor, intensificarea activității în zootehnie și în celelalte sectoare ale economiei.Ne angajăm în fata conducerii partidului și statului, a dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca prin intensitatea și calitatea lucrărilor ce vor fi efectuate, pentru creșterea producțiilor vegetale și a- nimale să facem tot ce depinde de noi pentru a contribui cit mai mult la efortul unanim al poporului nostru de a lichida grabnic urmările dureroase ale inundațiilor.învățămintele acestei perioade atit de grele din care, sub conducerea dumneavoastră, partidul. întregul popor au ieșit mai uniți și mai puternici ca oricînd, vor constitui in deplină concordanță cu indicațiile ce ni le-ați dat, jaloanele permanente pentru întărirea ordinii și disciplinei economice, a spiritului de răspundere în absolut toate domeniile vieții și activității de zi cu zi. care. împreună cu măsurile energice pe care le vom lua în scopul continuei perfecționări a organizării producției și a muncii. vor ........................................unității acțiune oameni sub conducerea organizației partid respective.Vă încredințăm și cu acest prilej, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că organizația județeană de partid, toți locuitorii plaiurilor prahovene vor depune întreaga energie și capacitate pentru Îndeplinirea întocmai a planului și a angajamentelor asumate pentru anul 1975, centru înfăptuirea cincinalului Înainte de termen și pregătirea tuturor condițiilor necesare realizării planului pe anul 1976 pentru traducerea tn viață a istoricelor hotărîri ale cehii de-al XI-lea Congres al partidului.

Alteța Sa regală Hassan Ibn Talal, prințul moștenitor al Regatului Hașemit al Iordaniei, a avut vineri dimineața o Întrevedere ci> Paul NiCulescu. vice- prim-ministru și ministrul educației și învățămîntului.în timpul discuțiilor au fost abordate aspecte ale dezvoltării învățămîntului din cele două țări.în continuare, prințul moștenitor al Regatului Hașemit al Iordaniei, însoțit de Nicolae Doi- caru, consilier al președintelui Republicii Socialiste România și de alte persoane oficiale române și iordaniene, a vizitat județul Prahova. Aici, oaspeții au fost tntîmpinați de Ion Catrinescu, președintele Consiliului popular județean Prahova și de alți reprezentanți ai organelor de stat locale.Programul vizitei a cuprins Combinatul petrochimic de la Brazi. întreprinderea de utilaj petrolier „1 Mai“-Ploiești și Cooperativa agricolă de producție din comuna Bucov. Pe par-

cursul vizitei, discuțiile purtate cu conducătorii unităților Vizitate. in fața unor machetg și grafice, la locurile de muncă, au oferit oaspetelui și persoanelor care ii însoțesc prilejul de a remarca potențialul acestor im- porrațte sectoare productive ale economiei noastre naționale, posibilitățile pe care le are România de a asigura și asistență tehnică țărilor importatoare de instalații.Oaspetele iordanian s-a interesat îndeaproape de modul de organizare și exploatare a instalațiilor petrochimice și de foraj, a făcut aprecieri elogioase la adresa colectivelor de muncă, adresîndu-le felicitări pentru realizările obținute.în cursul după-amiezii, prințul moștenitor al Regatului Hașemit al Iordaniei și persoanele care îl însoțesc au sosit în județul Constanța.Președintele Consiliului popular județean, Vasile VîlCu, a b- ferit un dineu în onoarea înaltului oaspete iordanian.

implinirii a 30 de ani de la apariția 
ziarului „Apărarea patriei"

la întărireacontribuicomuniste de gîndire și a fiecărui ai muncii. în jurulcolectiv de și 
de

BIROUL COMITETULUI JU
DEȚEAN PRAHOVA AL PAR
TIDULUI COMUNIST ROMAN

La Casa centrală a armatei a avut loc, vineri, adunarea festivă consacrată implinirii a 30 de ani de la apariția ziarului „Apărarea patriei", organ central al Ministerului Apărării Naționale. Au participat reprezentanți ai Uniunii ziariștilor și publicațiilor centrale, scriitori, publiciști, oameni de știință, artă și cultură, generali și ofițeri, redactori, colaboratori și corespondenți ai ziarului.în cadrul adunării s-a citit Ordinul de. zi al ministrului a- părării naționale al Republicii Socialiste România dat cu prilejul acestei aniversări.Redactorul șef. colonelul Radu Olaru, a înfățișat activitatea ziarului in cele trei decenii de existență. Au fost rostite apoi, cuvinte de salut din partea Uniunii ziariștilor, a ziarelor „Scîn- teia" și „Scinteia Tineretului", a gazetei Ministerului de Interne „în slujba patriei".în încheiere, generalul-maior Gheorghe Gomoiu, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului politic superior al armatei, a scos în evidență sarcinile ce revin ziarului „Apărarea patriei", presei militare în lumina hotăririlor Congresului al XI-lea al partidului.într-o atmosferă însuflețitoa- re, adunarea a adoptat o telegramă adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care se «pune : 
„Participant!! la adunarea festi
vă consacrată aniversării a trei 
decenii de Ia apariția primului 
număr al ziarului „Apărarea pa-

triei" își îndreaptă, și în aceste 
momente, simțămintele, dra
gostea lor fierbinte și recunoștin
ța nemărginită către Partidul 
Comunist Român, către dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului, președintele Republi
cii, comandantul suprem al for
țelor noastre armate.

îndrumările de o inestimabilă 
valoare pe care le-ați dat per
manent presei, întregului front 
ideologic, mult stimate tovarășe 
secretar general, ne sint călăuze 
luminoase și neprețuite în acti
vitatea de sporire a rolului zia
rului in ansamblul muncii poli
tico-educative din armată, in 
perfecționarea organismului mi
litar, in cultivarea in conștiința 
ostașilor țării a patriotismului și 
internaționalismului socialist, a 
principiilor și normelor eticii și 
echității socialiste, a răspunde
rii neabătute pentru inalta mi
siune Încredințată armatei de 
patrie, popor și partid".

(V’-marn din pag. I)

Personalitatea României contempo
rane, reușitele ți aspirațiile ei, stră
daniile mari pe care le-a depus în 
vederea ridicării pe noi culmi de 
civilizație, sînt intim legate de perso
nalitatea secretarului general al par
tidului, președintele Republicii, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU. Puterea 
sa exemplară de muncă, contribuția 
hotărîtoare pe care și-o aduce la ela
borarea și aplicarea fermă, neabă
tută a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, preocupa
rea consecventă pentru mobilizarea 
întregului popor la înfăptuirea pro
gramului de construcție socialistă a 
patriei, devotamentul total pentru 
cauza partidului și a țării s-au impri
mat adînc în conștiința și practica în
tregii națiuni, s-au impus ca un fac
tor și o garanție a creșterilor obținute 
în deceniul 1965-1975.

PE PLAN POLITIC, specificitatea pe
rioadei istorice deschisă de cel de-al 
IX-lea Congres se ilustrează în fap
tul că viața societății s-a întemeiat 
pe o concepție nouă asupra conținu
tului și structurilor procesului de adîn- 
cire a construcției socialiste. Elemen
tul caracteristic al acestei concepții 
este relevat de efortul pentru cunoaș
terea aprofundată a cerințelor o- 
biective ale realității, a posibilităților 
și resurselor de care dispunem, pre
cum și adaptarea etapelor progresu
lui în funcție de aceste coordonate. 
Pornindu-se de la nevoia imperioasă 
de studiere temeinică a realității, de 
la dezideratele intensificării ritmului 
de dezvoltare s-au afirmat cu pu
tere creșterea rolului conducător al 
partidului, formele complexe de ma
nifestare ale partidului ca forță poli
tică conducătoare în procesul făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Ca urmare, s-a lărgit conlu
crarea partidului cu masele populare, 
capacitatea sa științifică de rezol
vare a tuturor problemelor ce se pun 
în fața țării, de valorificare eficientă 
a resurselor umane și materiale ale 
țării în vederea concretizării în con
diții fot mai bune a principiilor noii 
orînduirî. în acești ani existența 
partidului s-a împletit fot mai strips 
cu viața poporului, realismul poli
ticii sale, dezbaterea publică a 
liniei sale politice, fermitatea cu care 
apără interesele națiunii,_ constituind 
elemente care au contribuit la strînsa 
unitate dintre partid și popor.

Deceniul 1965-1975, ne apare, pe 
plan politic, caracterizat și de adîn- 
cirea și perfecționarea sistemului de
mocrației socialiste. înscrisă în con
textul larg al perfecționării muncii de 
conducere și de organizare a activi
tății sociale, dezvoltarea democra
ției a cunoscut în acești ani o largă 
paletă de forme și metode con
centrate în jurul imperativului parti
cipării nemijlocite a maselor la con
ducerea treburilor obștești. Compor- 
tînd un caracter multilateral, mani- 
festîndu-se în toate domeniile de ac
tivitate ca expresie a aplicării și res-

pectării principiului conducerii co
lective, dezvoltarăți democrației so
cialiste a consacrat în ultimii ani noi 
forme de mobilizare a oamenilor la 
activitatea de conducere pe toate ni
velele societății. în 1968 a fost con
stituit Frontul Unității Socialiste, or
ganism politic larg reprezentativ care 
reunește toate forțele sociale ale na
țiunii noastre, expresie fundamen
tală a întăririi coeziunii societății 
românești. A cunoscut un amplu pro
ces de perfecționare activitatea or
ganelor puterii de stat - Marea A- 
dunare Națională și consiliile popu
lare - crescînd rolul lor activ în 
viața țării, conlucrarea nemijlocită a 
deputaților cu masele populare. A 
fost instituită adunarea generală a 
oamenilor muncii, s-au creat consi
liile și comitetele oamenilor muncii,

tării, utilizarea rațională a forței de 
muncă, așezarea activității de or
ganizare și conducere pe principii 
științifice. în politica de distribuire a 
venitului național s-au introdus prac
tici adecvate intereselor majore ale 
națiunii pentru asigurarea unui ritm 
înalt de progres.

Odată cu eforturiîe deosebit de 
mari pentru lărgirea bazei tehnico- 
materiale s-a trecut la o repartizare 
rafională, armonioasă a forțelor de 
producție, la intensificarea creșterii e- 
conomice. Marile succese înregistrate 
în domeniul economic își găsesc ex
plicația și în opțiunea politică pen
tru un raport echitabil între fondul 
de dezvoltare și fondul de consum.

PE PLAN SOCIAL, industrial izarea 
în ritm înalt, introducerea intensivă 
în agricultură a proceselor indus-

ETAPA CELOR MAI DINAMICE
TRANSFORMĂRI

DIN ISTORIA ROMÂNIEI
comisiile de control obștesc și munci
toresc. A devenit o practică obișnuită 
dezbaterea publică a tuturor proble
melor importante, a legilor tării. A 
devenit, de asemenea, o practică o- 
bișnuită contactul nemijlocit și per
manent al conducerii de partid și de 
stat cu oamenii muncii. Datorită 
cadrului larg democratic de partici
pare a maselor la conducere s-a 
creat un cimp vast de inițiativă, de 
valorificare a gindirii și energiei co
lective, de îndeplinire in mai bune 
condițiuni a sarcinilor dezvoltării 
societății. Alături de întregul popor, 
tînăra generație, organizația sa revo
luționară - Uniunea Tineretului Co
munist - se află angajată cu toată 
energia în eforturile de îndeplinire 
a obiectivelor și sarcinilor stabilite 
de partid adueîndu-și o contribu
ție activă la progresul patriei, la 
făurirea socialismului în România.

PE PLAN ECONOMIC, In această 
etapă s-au produs substanțiale mo
dificări în organizarea și conducerea 
activității economice, în structurile 
și nivelul tehnico-știintific al proce
selor productive, în ritmul realizării 
sarcinilor economice. Tncepînd cu 
Congresul al IX-lea a fost întemeiat, 
pe baze realiste, conceptul de efi
ciență economică care a fost situ
at în prim planul răspunderilor și 
sarcinilor trasate întreprinderilor. 
S-au adoptat hotărîri de o importan
ță istorică cu privire la perfecționa
rea conducerii și planificării economi
ei naționale, la folosirea judicioasă, 
deplină a resurselor materiale aie

trializate, urbanizarea, legarea mai 
strînsă a științei, cercetării și Invăță- 
mîntului de producție, creșterea nive
lului general de pregătire a oameni
lor muncii au determinat accelerarea 
procesului de omogenizare socială 
a națiunii. S-au lărgit rîndurile clasei 
muncitoare, s-a redus ponderea popu
lației rurale. Demn de subliniat este 
faptul că unul din fenomenele princi
pale care ilustrează aceste tendințe 
este conturat de integrarea unor mari 
detașamente de tineri în circuitul e- 
conomiei naționale, în colectivele de 
oameni ai muncii care-și desfășoară 
activitatea în unitățile industriale. 
Societatea socialistă românească și-a 
intărit coeziunea și unitatea.

PE PLAN EDUCATIV, perioada 
1965-1975 înscrie ca un moment is
toric elaborarea direcțiilor de edu
care comunista a maselor la plenara 
C.C. al P.C.R. din 3-5 noiembrie 1971 
și elaborarea la Conferința Națională 
a partidului din 1972 a Proiectului de 
norme și principii ale muncii șj vieții 
comuniștilor, ale eticii și echității so
cialiste, legitimat de Congresul al 
Xj-lea ca program de educare co
munistă a poporului. Aceste docu
mente de amplă rezonanță ideologică 
încununează activitatea fructuoasă 
desfășurată de partid. în toată aceas
tă etapă pentru ridicarea conștiin
ței socialiste a maselor, pentru for
marea omului nou. Expresie a ce
rințelor obiective ale prezentului și 
viitorului țării, programul de educare 
comunistă conferă o, fundamentare 
științifică, de înaltă ținută teoretică

și practică, cu profunde semnificații 
politico-ideologice, exigențelor com
plexe ale făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Avînd în ve
dere țelurile și conținutul procesului 
de ridicare a conștiinței oamenilor
- afirmarea spiritului revoluționar, 
militant, promovarea atitudinii îna
intate față de muncă, combativitatea 
și intransigența comunistă, respecta
rea in viață a principiilor eticii și 
echității socialiste - traducerea în 
practică a programului de educare 
comunistă a maselor este în măsură 
să se afirme ca un autentic factor 
de perfecționare a activității în toate 
domeniile, să contribuie în mod de
cisiv la progresul multilateral al țării.

Concepția partidului nostru, potrivit 
căreia în centrul tuturor preocupări
lor se află omul cu problematica 
sa specifică - îmbunăntățirea conti
nuă a condițiilor materiale și spi
rituale de viață, educarea și forma
rea conștiinței socialiste, valorifica
rea multilaterală a capacităților lui 
creatoare — se reflectă și în fap
tul că deceniul 1965-1975 reprezintă 
o etapă deosebit de rodnică sub as
pectul creșterii bunăstării și prosperi
tății generale a maselor.

Ca un moment de sinteză a acestei 
rodnice ți dinamice etape din istoria 
României, totodată și ca un moment 
ce a deschis perspective rrtărețe vii
torului țârii. Congresul al XI-lea al 
partidului, evaluînd succesele do- 
bîndite fn edificarea noii societăți, a 
elaborat Programul partidului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare spre 
comunism. Așezînd la baza întregii 
activități sociale o concepție teo
retică și politică unitară, menită să 
orienteze activitatea practică a co
muniștilor, a întregului popor, în toa
te sectoarele economico-sociale, Pro
gramul adoptat de cel de-al XI-lea 
Congres a trasat direcțiile principale 
ce definesc mersul ascendent al so
cietății. „în fața unei națiuni apar 
momente unice, hotăritoare - subli
nia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,
- pentru destinul și viitorul său. Is
toria dovedește că nu o dată în fața 
poporului nostru s-au ivit asemenea 
momente, dar el a știut întotdeau
na să fie la înălțimea vremurilor, să 
acționeze cu fermitate, cu hotărîre 
pentru a-și clădi viitorul". Bilanțul 
anilor 1965-1975, succesele care fac 
ca această etapă să fie cea mai fer
tilă din istoria României, realismul și 
cutezanța obiectivelor stabilite de 
Congresul al XI-lea pentru etapa care 
urmează, precum și hotărirea neabă
tută a întregului popor, a tinerei ge
nerații de a da viață acestor sar
cini, indiferent de orice greutăți ivi
te, sînt chezășia sigură că și în viitor, 
sub conducerea clarvăzătoare a par
tidului, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, națiu
nea noastră va parcurge noi trepte 
ale progresului, va desăvîrși făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea fermă a Româ
niei spre comunism.

Președintele Republicii Socialiste Românie. NICOLAE 
CEAUSESCU, a primit din partea președintelui Statelor Unite ale 
Americii, GERALD R. FORD, următoarea telegramă sStimate domnule președinte,Amabilul și atentul mesaj de felicitări pe care ni l-ați adresat cu ocazia celei de-a 199-a aniversări a independenței noastre ca națiune simbolizează prietenia și respectul reciproc care caracterizează de mult timp relațiile dintre cele două popoare ale noastre.Cu sinceritate,
RECEPȚIECu prilejul ZileiCu prilejul Zilei naționale a Republicii Columbia cea de-a 165-a aniversare a proclamării independenței, ambasadorul a- cestei țări la București, Fernando Urdaneta, a oferit, vineri seara, o recepție.Au participat Mihai Marinescu, viceprim-ministru al guvernului, președintele Comitetul»! de Stat al Planificării, Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, Gheorghe Gaston Marin, președintele Comitetului de Stat pentru Prețuri, Radu Păun, ministrul sănătății, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic.
PLECAREVineri după-amiază. delegația militară elvețiană condusă^ de generalul de corp de armată Johan Jacob Vischer, șeful Statului Major al armatei elvețiene, și-a încheiat vizita oficială în țara noastră.în timpul șederii in România, oasueții au vizitat instituții de invățămint ale armatei . și unități militare, obiective economice, culturale și turistice.La plecare, pe aeroportul Oto- peni, au fost prezenți generalul- colonel Ion Coman, prim-ad- junct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, generali și ofițeri superiori.Erau de față Pierre-Henri Au- baret, ambasadorul Elveției la București și membri ai ambasadei.
SOSIREA sosit la București S.A. Moid, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Islamice Pakistan în Republica Socialistă România.
SEARĂ CULTURALĂCu ocazia Zilei naționale a Belgiei, care se sărbătorește la

MAMAIA '75 ÎN AVANPREMIERĂ
Ce ne va oferi actuala ediție 

a Festivalului național de muzică ușoarăLa această oră, pe scena Tea
trului de -vară din Mamaia, se repetă intens pentru cea de a X-a ediție a Festivalului națio
nal de muzică ușoară, care se va desfășura intre 22 și 27 iulie. 30 de melodii (selecționate din- tr-un total de 328) își vor disputa premiile concursului, care vor fi acordate de un juriu cu următoarea componență : Ion 
Dumitrescu (președinte de onoare), Petre Codreanu (președinte), Temistocle Popa, Sile 
Dinicu, George Sbârcea, Sma- 
randa Oțeanu, Gică Petrescu, 
Nicolae Dragoș, Nicolae Costin (din partea U.T.C.), Ion Stoichici 
(U.G.S.R.). Ion Mărăcineanu (Comitetul județean Constanța al P.C.R.). Ca și în anii trecuți, piesele din concurs vor fi prezentate în dublă interpretare, atît de către reprezentanți de frunte ai muzicii noastre ușoare, care vor susține și recitaluri „horș concours" (Doina, 
Badea, Margareta Pîslaru, Ma
rina Voica, Mihaela Mihai, Cor-

nel Constantiniu, Mihai Con- 
staniinescu ș.a.), cit și de soliști 
debutanfi pe scena festivalului : 
Marieta Bratu, Clara Anton, Mo- 
nica Moldas, Radu Tozo. Dintre aceștia, ultimii trei (împreună cu Doina Limbășanu, Jeani- 
na Matei și Cezar Tătaru) vor susține in prima seară, micro- recitaluri de cite două melodii. Iată o bună șansă de afirmare acordată acestor șase tineri soliști.Acompaniamentul : TV dirijată ’ Compozitorii număr de sint: Ion se). Radu 
rius Țeicu, 
Mihai Dumbravă și 
restely (cite 2).Toți ceilalți 14 compozitori au cite un singur cintec. La repetiții am putut constata numărul mare și valoarea melodiilor cu un conținut patriotic, ce abordează o tematică angajată, de actualitate.

: orchestra 
de Sile Dinicu. cu cel mai mare melodii în finală 

Cristinoiu (5 pie- 
Șerban (3). Ma- 
George Grigoriu, 

Jolt Ke-

21 iulie. Institutul român tril relațiile, culturale cu străinătatea a organizat vineri o seară culturală.Cu această ocsătie. Stelian Turlea, redactor la revista ..Lumea", a împărtășit imoresii de călătorie din Belgia. în continuare a fost prezentat un program de filme documentare belgiene.La manifestare au participat loan Botar, secretar general al I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi- ' nisterului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de cultură și artă, un numeros public.Au fost de față Jacques Graeffe, ambasadorul Belgiei la Bucureștii și m-embri ai ambasadei.
MANIFESTĂRI„Mereu între oameni" este genericul expoziției de desene, crochiuri și schițe, deschisă la Galeriile de artă din Suceava de membri ai cenaclului din localitate al Uniunii Artiștilor Plastici.Expoziția prezintă portrete de fruntași în producție, aspecte din viața și activitatea colectivelor de muncă din întreprinderile industriale ale Țării de Sus, care și-au onorat înainte de termen prevederile actualului plan cincinal.

★în aceeași localitate, s-a deschis și expoziția școlară anuală intitulată „Mîini de aur", care reunește circa 2 000 de lucrări realizate de elevii din școlile și liceele sucevene, in atelierele de practică productivă și in cadrul cercurilor pionierești.
CURSURI DE VARĂîn aula Institutului pedagogic din Suceava s-au deschis, vineri, cursurile de vară ale profesorilor de istorie din invățămîntul de cultură generală, organizate sub egida Societății de științe istorice și Uniunii sindicatelor din invățămint, știință și cultură.Programul se de cadre București și să realizeze 6® participant, să constituie mijloc util de aprofundare metodologiei interpretării transmiterii cunoștințelor școli și licee.
SITUAȚIA

cursurilor, condu- universitare din Iași, își propune o largă informare specialitate a profesorilor 
' un 

a 
Și 
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HIDROLOGICA

PE DUNĂREîn dimineața zilei de 18 apele Dunării erau staționare în sectorul Baziaș — Drobeta-Turnu Severin. Pe porțiunea Gruia— Călărași nivelul a crescut cu 2—13 cm ca urmare a propagării viiturii. Pe cursul inferior s-a înregistrat o scădere ușoară de 1—4 cm. Cotele de inundație erau depășite la Gruia cu 39 cm, la Calafat cu 90 cm, la- Bechet cu- 70 cm, Turnu Măgu- ' rele cu 22 cm, Zimriicea cu 50 cm, Călărași cu 92 cm, Hir- șova cu 69 cm Și la Tulcea cu 
4 cm.în următoarele 24 de ore nivelul apelor va fi în creștere pe sectorul Drobeta-Turnu Severin— Cernavodă și in scădere u- șoară la intrarea în țară și in zona Hirșova — Tulcea.

iulie
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CAMPIONATELE MON 
DIALE DE SCRIMA

la Budapesta, unde e- sabie a României (Iri- Marin, Pop, Nilcă și
Scrimerii români continuă să se afirme la Campionatele mondiale de chipa de miciuc,Frunză) a urcat pe podiumul de onoare, cîștigind medalia de bronz, la capătul unei palpitante dispute cu selecționata Italiei. Scorul final a fost 8—8, victoria fiind atribuită sabrerilor români, care au avut o tușă in plus (61—60), față de partenerii de întrecere. Aceasta a fost a treia medalie cucerită de delegația României la actualele campionate ale lumii. După cum se știe, Ecaterina Iencic-Stahi a obținut medalia de aur la floretă individual, iar echipa feminină de floretă a țării noastre a cîști- gat medalia de bronz.în finală, la sabie se vor tntîl- ni echipele U.R.S.S. și Ungariei.

SEMIFINALELE „CUPEI 
EUROPEI" PE ECHIPE 

LA DECATLON Șl PEN
TATLONPe stadionul din Poiana Brașov se vor desfășura astăzi și miine întrecerile uneia din grupele semifinale ale „Cupei Europei" pe echipe la decatlon și pentatlon.La această competiție și-au a- nunțat participarea atleți și atlete din echipele Austriei, Bulgariei, R.F. Germania, României și U.R.S.S. — la decatlon și Austriei, Bulgariei, României și U.R.S.S. — la pentatlon.Primele două clasate se califică pentru finala „Cupei Europei", programată in zilele de 6 și 7 septembrie la Bydgoszcsz (Polonia),

IERI, DUPĂ PRIMA ZI DE ÎNTRECERI
In cadrul „cupei davis"

ROMÂNI A-SP ANI A 1-1
Pe terenurile arenei Real Club din Barcelona, în prezența a peste 7 000 spectatori, a început ieri meciul de tenis dintre echipele României și Spaniei, con- tînd pentru semifinalele grupei A a zonei europene. După prima zi scorul este egal : 1—1.In prima partidă de simplu Manuel Orantes l-a întrecut cu 6—2, 6—2, 3—6, 6—2 pe Toma Ovici. In continuare, Ilie Năs- tase l-a învins cu 6—0, 8—6, 4—6, 6—1 pe Jose Higueras, în- tr-o partidă ce a durat mai bine de 4 ore, spaniolul dovedindu-se destul de tenace, dar fără a putea contracara decisiv clasa incontestabilă a românului, notează corespondenții agențiilor de presă.Astăzi se joacă partida de dublu, în care, după toate proba-

bilitățile, vor evolua perechile Ilie Năstase, Ion Țiriac — Manuel Orantes, Juan Gisbert.
★în meciul de tenis pentru „Cupa Davis" (semifinalele zonei europene), ce se dispută la Iur- mala in apropiere de Riga, după prima zi, echipa Suediei conduce cu 2—0 în fața selecționatei U.R.S.S. Bjorn Borg l-a întrecut cu 7—5. 6—3, 6—3 pe Metreveli, iar Andersson l-a învins cu 6—1, 6—4, 6—4 pe Volkov.
★în aceeași competiție, la ga, formația Cehoslovaciei duce cu 2—0 in meciul cu garia : Kodes — Taroczy Pra- con- Un- g g4—6. 6—8. 7—5. 8—6 ; Hrebec — Baranyi 6—2, 3—6, 6—3, 6—3.

• IN LOCALITATEA Tou-
quet, au început întrecerile tur
neului final al competiției femi
nine de tenis „Cupa Annie Sois- 
bault". In prima zi selecționata 
României a întrecut cu scorul 
de 3—0 reprezentativa Suediei : 
Ruzicl — Anliot 6—2, 6—4 : Si- 
mionescu — Bohm 6—3, 7—5 ; 
Simionescu, Mihai — Bohm, 
Stenberg 6—4, 1—6, 6—3.
Alte rezultate : Anglia — Franța 
3—0 ; Cehoslovacia — Brazilia 
3—0 ; Italia — R. F. Germania 
2—1. In semifinale echipa Româ
niei va intilni selecționata 
Cehoslovaciei în timp ce Italia 
va juca împotriva Angliei.

• ÎN ORAȘUL columbian 
a avut loc ieri ceremonia 
deschidere a celei de-a 2-a _ 
ții a campionatelor mondiale de 
natație. Participă sportivi și 
sportive din 37 de țări printre

Caii 
de 

edi-

care și România, întrecerile 
propriu-zise au început astăzi cu 
primele meciuri ale turneului 
de polo pe abă. Echipa Româ
niei face parte din grupa B, îm
preună cu formațiile Ungariei. 
Australiei și Columbiei.

9 ÎN DECORUL pitoresc al 
insulei Rhodos au început ieri 
campionatele balcanice de ci
clism, aflate Ia cea dc-a 8-a edi
ție. Competiția a debutat cu 
proba contracronometru pe echi
pe, pe distanța olimpică de 190 
km, ciștigată de selecționata 
României (T. Vasile. I. Cosma, 
M. Ramaficanu), care, deși a ră
mas in trei alergători la jumă- 
tatea^cursei (C. Cîr.je a abando
nat), și-a adjudecat o meritată 
victorie. Iată clasamentul final : 
1. România — 2h27'10” ; 2. Gre
cia — 2h27’29” : 3. Iugoslavia —■ 
21129’42” ; 4. Bulgaria — 21134’44”,
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UN EDIFICIU MĂREȚ, FĂURIT 
DIN DRAGOSTE DE ȚARĂ 
Șl DEVOTAMENT COMUNIST

j „Viața a confirmat din plin justețea liniei j 
ț generale, marxist-leniniste, a partidului nostru, ) 
j priceperea sa de a aplica principiile socialismului J 
! la condițiile concrete din România, capacitatea sa 
j de a uni eforturile întregului popor în vederea j 
propășirii economice și sociale a țării44 j

( NICOLAE CEAUSESCU j‘------------------------ .-------------------- _---- i___ i
Partidul - nucleul vital al societății

• S-a intărit puternic legătura dintre partid și mase. S-a 
trecut la o repartizare judicioasă a activului de partid in scopul 
cuprinderii tuturor domeniilor vieții economieo-sociale. • A 
crescut răspunderea membrilor de partid privind integrarea or
ganică în viața economico-socială, participarea nemijlocită, în 
colectivele de muncă, la solutionarea concretă a problemelor 
construcției socialiste, o Sporirea exigențelor față de calitățile 
celor primiți în partid se împletește string cu creșterea gradului 
de pregătire politico-ideologică a tuturor comuniștilor. • Com
poziția partidului reflectă stadiul actual al dezvoltării noastre 
socialiste, schimbările revoluționare din structura socială. Parti
dul comunist a devenit o uriașă forță politică care unește in rin- 
durile sale aproape 2 300 000 de muncitori, țărani și intelectuali, 
fii devotați ai poporului român. • Prin primirea în rîndurile 
P.C.R. a unui mare număr de tineri se asigură împrospătarea 
permanentă a organizațiilor de partid cu noi forțe.

Dezvoltarea industriei
• Congresul al IX-lea al partidului a dezvoltat concepția po

trivit căreia industrializarea reprezintă baza progresului întregii 
societăți. • Politica de industrializare a țării în această perioa
dă vizează cu precădere reducerea decalajelor care mai despart 
România de țările dezvoltate din punct de vedere economic. 
Sporul producției industriale înregistrat intre anii 1965 și 1975 
este de 3,5 ori mai mare decît in deceniul precedent. In pers
pectivă se prevede ca producția industrială să fie în 1990 de 
6,7—7,5 ori mai mare decit în 1970. • Partidul asigură dezvol
tarea cu prioritate a ramurilor industriei moderne construcții 
de mașini, energetică, chimie, metalurgie, electrotehnică și elec
tronică. Dacă în 1965 producția industriei constructoare de mașini 
era de 13 ori mai mare față de 1950, în prezent crește de 52 ori. 
în ceea ce privește industria chimică, dacă în 1965 era de 21 de 
ori mai mare față de 1950, in anul în curs ajunge să fie de 100 
de ori mai mare.

Cotele noi ale agriculturii
• Măsurile de dezvoltare a agriculturii au fost adoptate ținîn- 

du-se seama de structura populației agrare și de structura so
cială a satului românesc. Aplicarea acestui criteriu a determinat 
creșteri substanțiale în principalele subramuri ale agriculturii, 
în actualul cincinal producția medie de cereale depășește 15 
milioane tone, față de 12.7 milioane tone in perioada 1966—1970. 
De asemenea, s-a realizat o creștere de 49% la producția de 
carne. • A sporit an de an volumul investițiilor în agricultură. 
Pe această bază s-au extins mecanizarea și chimizarea. In pre
zent, pe ogoarele țării lucrează aproape 116 000 tractoare. Prin 
aplicarea unui vast program de irigații și îmbunătățiri funciare, 
în actualul cincinal suprafața agricolă irigată s-a dublat. Munca 
în agricultură dobîndește tot mai mult caracter industrial, e 
S-au accentuat eforturile pentru apropierea ritmurilor de creș
tere in agricultură față de ritmurile de creștere în industrie, 
pentru sporirea aportului agriculturii la crearea venitului na
țional.

Bunăstarea poporului
• Veniturile totale reale pe un locuitor au crescut (in pro

cente) după cum urmează : inx1965 — 100 ; în 1970 — 123 ; în 
1975 — 183. în continuare se prevede pentru anul 1990 o creștere 
de 3,7—4,3 ori. • In actualul cincinal s-a majorat retribuția tu
turor oamenilor muncii. în 1975 retribuția reală crește cu 22 la 
sută față de 1979. o Au sporit veniturile țărănimii ; pe o per
soană activă creșterea se ridică în 1975 cu peste 35° o, față de 
1971. • Retribuția muncii a fost așezată pe o bază principială 
nouă. în 1974 a fost adoptată Legea remunerării după calitatea și 
cantitatea muncii, care stabilește o relație directă între retribuția 
fiecărui om al muncii și fondurile generale de care dispune so
cietatea. • In perioada anilor 1966—1970 au fost eonstruite 345 000 
apartamente din fondurile statului și cu sprijinul statului. Nu
mărul lor a crescut în actualul cincinal la 512 000. • Numărul de 
locuri în cămine pentru tineret crește de la 300 000 în 1975 la 
500 000 in 1980.

Creșterea economică
• S-a stabilit un raport optim intre volumul, structura și ta- 

litatea forțelor de producție, care vizează cu precădere pre
ponderența ramurilor moderne, valorificarea deplină a potenția
lului productiv, sporirea continuă a venitului național. Reaiizarea 
unui ritm înalt de creștere economică — între 1965 și 1975 ritmul 
mediu de creștere este de 10,1% Ia venitul național și 13% Ia 
producția industrială — situează România printre țările cu cea 
mai dinamică economie. • S-a asigurat un raport corespunzător 
între fondul de consum și fondul de dezvoltare. Pe această bază 
volumul de investiții a crescut vertiginos, in 1971—1975 fondurile 
alocate pentru dezvoltarea economico-socială a patriei depășind 
valorile realizate in 11 ani anteriori. • In actualul cincinal, pen
tru prima oară ritmul de creștere al venitului național a de
vansat ritmul de creștere al produsului social. ă HOH wâiife» Ș||
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Democrația socialistă
• Perioada 1965—1975 cunoaște o puternică extensiune a prin

cipiilor democrației socialiste în activitatea de stat, în viața și 
munca organizațiilor de masă și obștești, în domeniul eco- 
nomico-social, in viața spirituală. • Ca urmare a preocupării 
mereu sporite a partidului, democrația socialistă s-a afirmat în 
această etapă ca un principiu organizatoric și funcțional al în
tregului sistem social. • Partidul desfășoară o activitate rodnică 
in vederea perfecționării formelor și metodelor de conducere. 
Instituționalizarea adunărilor generale, crearea consiliilor șl co
mitetelor oamenilor muncii, dezbaterea publică a celor mai im
portante legi și hotăriri influențează pozitiv procesul participă
rii maselor la soluționarea problemelor pe care le ridică mersul 
înainte al societății. • Dialogul direct cu toate categoriile de 
oameni ai muncii a devenit stilul propriu de conducere a socie
tății. imprimat de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Pontica teritorială rațională
• S-a realizat o corelare profundă a obiectivelor politicii de 

industrializare a țării eu cele de dezvoltare in profil teritorial, 
între 1966 și 1970 jumătate din totalul investițiilor s-a alocat în 
16 județe cu un nivel mijlociu sau scăzut de dezvoltare. Numărul 
Județelor care realizează în prezent o producție industrială în 
valoare de 10 miliarde lei se ridică la 21 — față de numai 9 in 
1970. In perspectivă nu va mai exista nici un județ care să nu 
realizeze în 1980 o producție de 10 miliarde lei, iar în 1990 de 
18—20 miliarde lei. • In cadrul programului de sistematizare a 
teritoriului țării Conferința Națională din 1972 a stabilit 300 de 
comune care să devină centre urbane. • Aplicarea consecventă 
a unei politici raționale in acest domeniu a făcut posibil ca la 
Congresul al XI-lea al partidului să se elaboreze o concepție de 
perspectivă privind eliminarea decalajelor în dezvoltarea teri
torială.

Învățămînt, știință și cultură
• Partidul a inițiat un complex de măsuri privind integrarea 

invățămintului cu cercetarea și producția. • Numărul elevilor 
școlilor de cultură generală a crescut de la 3,3 milioane în 1965 
la 3,8 milioane în acest an ; numărul studenților a crescut de la 
130 614 la 152 613. In ceea ce privește invățămintul profesional, 
tehnic și liceal de specialitate, aici se Înregistrează creșterea cea 
mai spectaculoasă : de la 250 890 elevi in 1965 la 430 000 in 1975. 
• România se află printre primele țări din lume în care s-a 
trecut la invățămintul obligatoriu de 10 ani. După 1980 va fî ge
neralizată și cea de a doua treaptă a liceului. • A crescut rolul 
științei ca forță de producție nemijlocită. • S-a îmbunătățit 
radical organizarea activității de cercetare științifică, prin inte
grarea ei organică cu producția. In activitatea de cercetare și 
proiectare lucrează astăzi peste 150 000 specialiști. • în actualul 
cincinal alocațiile pentru știință sint de 5 ori mai mari decît in 
perioada 1961—1965.

Resursele de muncă
• Se intensifică politica de întinerire a națiunii ; tineretul 

sub 25 de ani reprezintă azi 42 la sută din totalul populației 
țării. • Partidul iși sporește eforturile pentru valorificarea 
plenară a resurselor umane. • Personalul care lucrează in 
intreprinderi și instituții a crescut de la 4 305 000 in 1965 la 
6 009 000 în 1975. Pentru anul 1990 se prevede creșterea forței de 
muncă active la peste 11 milioane persoane. • Pregătirea forței 
de muncă, utilizarea rațională a resurselor umane sini direct 
corelate cu diversificarea cerințelor economiei și vieții sociale, 
cu exigențele progresului tehnic, precum și cu necesitatea for
mării multilaterale a omului. • în industrie și celelalte ramuri 
neagricole lucrează în prezent peste 60% din totalul populației 
active. Forța de muncă în agricultură s-a redus la 40 Ia sută. 
• în viitorul cincinal vor fi create 1—1,2 milioane noi locuri de 
muncă. Populația ocupată în industrie va depăși pentru prima 
dată în istoria țării pe cea ocupată în agricultură.

Relații internaționale
• Niciodată in decursul istoriei sale țara noastră nu a jucat 

un rol atit de activ ca in prezent pe arena mondială, nu a parti
cipat atit de intens la dialogul extern, nu a avut relații interna
ționale atit de puternic dezvoltate. • Dacă in 1965 România în
treținea relații diplomatice cu 66 de state, astăzi numărul acestora 
se ridică la 123. • Președintele Republicii Socialiste România, 
secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a efectuat 82 de vizite oficiale și neoficiale în țări 
din întreaga lunfe. • La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în țara noastră au avut loc 65 de vizite oficiale și neoficiale la 
cel mai înalt nivel. • România este astăzi membră în 712 or
ganizații și organisme internaționale, guvernamentale și negu
vernamentale. • Dacă in 1965 țara noastră întreținea relații eco
nomice externe cu 98 de state, în prezent agenda comerțului 
exterior cuprinde peste 130 de state.Se împlinește un deceniu de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. Un deceniu este în măsură să marcheze istoria unui popor. Perioada care s-a scurs a fost plină de evenimente pentru întreaga lume. S-au intimplat — spun unii autori — mai multe lucruri semnificative in zece ani decît înainte intr-o sută : procesele istoriei au fost accelerate peste tot, harta lumii nu mai e aceeași și raportul de forțe in viata internațională s-a schimbat in mod radical. Nu a fost un deceniu de rutină pentru nici un popor. Dar spre deosebire de multe alte locuri din lume, schimbările din țara noastră au avut caracterul deliberat, gindit și voit al unui program. Acest program pe care l-a enunțat acum zece ani secretarul general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, numindu-1 „programul înfloririi multilaterale a României socialiste*1, aprobat la Congresul al IX-lea și adîncit la următoarele Congrese ale Partidului Comunist Român se bazează pe mobilizarea întregului popor pentru accelerarea progresului, intrarea României mai devreme într-o zonă avansată a dezvoltării, crearea unei baze de producție moderne și antrenarea .pe acest pivot a dinamicii tuturor sectoarelor economice. sociale și culturale.Existența unui program propriu de dezvoltare a României a ferit țara noastră în această perioadă de jocul exterior al contingențelor care au afectat âtî- tea țări ce nu au putut să-și asigure un drum constant într-o lume fluctuantă. Stabilitatea internă, ritmurile înalte de creștere și înscrierea în familia mare a țărilor ce luptă pentru justiție și egalitate sînt pentru România fapte dominante ale acestei perioade. Sînt multe indicii ca sfîrșitul secolului XX să rămină înregistrat în anale ca perioada celei mai viguroase aspirații a omenirii spre echitate, prin distribuția justă a venitului social, pe plan național, prin li

chidarea discrepantelor între țări, pe plan internațional. în această lumină țara noastră înregistrează o experiență semnificativă. Pe plan intern a îmbunătățit raportul între veniturile mici și mari, ridicînd in mod sistematic pe cele dinții. Pași mari a făcut poporul român. sub conducerea Partidului Comunist Român, pe calea omogenizării și a apropierii, a stingerii surselor de diviziune din trecut, intre sat și oraș, agricul-
Personalitatea

României 
contemporane

de MIRCEA MALIȚAtură și industrie, profesiuni și naționalități. Această omogenizare nu se produce prin reducerea performanțelor de virf care continuă să fie cinstite si încurajate in tara noastră, fie că este vorba de cuceririle științei, de virtuozitățile artei, sau de geniul creației literare și artistice. Ea se face în condițiile ridicării nivelului general, al atragerii tuturor maselor spre o viață civilizată, caracterizată de plenitudinea formației și de participarea conștientă la treburile obștești, la deciziile politice și la buna administrare a unităților de producție și a așezărilor umane. Formarea unei societăți socialiste multilateral dezvoltate este urmărită de un sistem de formare continuă. ce cuprinde o școală legată de producție și cercetare, precum și numeroasele căi de calificare, instruire și perfecționare ale tuturor generațiilor.

Pe plan internațional țara noastră și-a întărit relațiile de conlucrare cu țările socialiste, a dezvoltat legături cu țările altor sisteme și a Instaurat o colaborare rodnică cu țările mici și mijlocii, țâri în curs de dezvoiutte, țâri nealiniate, țări aparținind continentelor care s-au trezit la o viată și la o dezvoltare independentă și care formează marea majoritate a populației globului. în vizitele în care a deschis drumul acestei 

cooperări în Africa, America Latina, Asia și Orientul Mijlociu, președintele Nicolae Ceaușescu a fost intimpinat cu sentimente fraterne, cu respectul datorat unui interlocutor care reprezintă experiența reușită a unei construcții economice susținute, precum și concepția largă a edificării unui nou sistem de relații care să excludă dominația, inegalitatea și uzul forței. Prin omagiul pe care alte țări il aduc președintelui României, tovarășului Nicolae Ceaușescu, personalitate proeminentă a lumii contemporane, ele cinstesc eforturile, realizările și buna credință a poporului român în raporturile sale externe.Realizările Interne și statutul extern au fost făurite deopotrivă la școala muncii, a străduințelor răsplătite de un randament înalt. Toate rezultatele 
Civilizației sînt fructul unei 

uriașe investiții de energie materială și umană. în condițiile revoluției tehnico-științifice, marile resurse ale progresului nu se reduc la efortul mușchiular și fizic, ci fac apel Ia buna organizare, la gospodărirea chibzuită, la deciziile cintărite. Iată de ce s-a pus in acești ani accentul pe principiile conducerii științifice, a metodelor moderne, care pot înzeci randamentul muncii noastre. Conștiința justeței drumului definit de Partidul Comunist Român și a rolului activ internațional a mărit unitatea poporului român în jurul conducerii partidului Si a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Răspunsul prompt pe care l-a dat în momentele grele, cum au fost inundațiile din 1979 și cele din 1975, mobilizarea totală a resurselor, capacitatea de a da răspunsuri adecvate încercărilor naturii, neprecupețita urmare a exemplului de energie și abnegație a secretarului general al P.C.R., iată dovezi ale sănătății și vigorii organismului nostru politic și social. Numai organismele robuste se pot încorda în momentele de restriște pentru a da răspunsuri provocărilor exterioare. Constantul mesaj al României socialiste a fost acela al păcii și colaborării, al solidarității tuturor forțelor din lume care urmăresc o viață demnă și liberă, care vor să schimbe orînduirea bazată pe dominație și inegalitate cu o nouă ordine politică și economică. clădită pe o reală democrație. Vocea României s-a ridicat în acești ani în favoarea întăririi organismelor Internaționale, promovînd în același timp o diplomație a deschiderii, a sincerității, a supunerii marilor decizii voinței populare.Ultimii zece ani au făcut mai mult ca orice perioadă comparabilă din trecutul tării noastre, pentru a corectă imaginea sfî- șietoare pe care a proiectat-o România cu mai bine de trei decenii în urmă, cunoscută prin contradicțiile ei interne, prin contrastul intre geniul popular și stagnarea economică, între 
(Continuare in pag. a Vl-a)

e împlinesc zece ani de la Congresul al IX-lea al P.C.R. și este o dată intr-adevăr demnă de aducere aminte în suișul istoriei noastre contemporane. Evenimentul a marcat nu numai anul 1965, ci întreaga devenire a patriei noastre socialiste și a fiecăruia dintre noi. Pentru România, Congresul IX a însemnat un gigantic pas înainte pe calea democratizării vieții publice, a adîncirii principiilor fundamentale ale socialismului. Acel Congres a marcat începutul unui efort creator la nivelul întregii țări, efort menit să ne ridice repede și ho- tărîtor spre înalte culmi de civilizație, cultură și bunăstare. De atunci a pornit irezistibilul flux al modernizării noastre, al intrării României în zodia dezvoltării multilaterale, gîndite unitar în toate domeniile pînă in 1989 și mai departe.A fost, în 1965, un moment de judecată decisivă cu privire la destinul nostru de țară socia-
-nr»n acești ani care au trecut 
II de la Congresul al IX-lea 
II al partidului, anii unui 
ÎS deceniu de excepțională construcție, pecetluiți de sigiliul marii personalități creatoare a secretarului general al Partidului Comunist român, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, s-a precizat, în contururi mereu mai luminoase, profilul nou al omului care reprezintă plenar întreaga noastră contemporaneitate, efervescența ei multilaterală. Faptul că partidul nostru și-a pus problema construcției omului, a dezvoltării unei conștiințe umane în care să se reflecte comandamentele timpului socialist pe care-1 trăiește România, vădește grija permanentă purtată omului, formării lui multilaterale. Expresia sintetică de înaltă semnificațție politică și ideologică a acestei preocupări consecvente în care tînăra generație se regăsește ca un p- ret major de referință este conferită de „Codul principiilor 

ti normelor muncii |i vieții 

listă, un moment dintre a- celea care cumpănesc, pentru decenii, raportul dintre aspirații și posibilități și mobilizează e-
Unitatea de gîndire 

și acțiune 
a întregului popor

de ZOE DUMITRESCU-BUȘULENGAnergiile întregului popor tntru realizarea aspirațiilor sale milenare. Și un om a știut atunci să polarizeze toate energiile, să exprime dezideratele națiunii, de construcție a unei economii în- comuniștilor, ale eticii Șl e- chiităț.ii socialiste**, document a cărui elaborare în perioada deceniului 1985—1973 se înscrie ca unul din marile evenimente petrecute in această etapă.
Construcția omului

de ALEXANDRU BĂLĂCIîn anii acestui deceniu, asupra omului constructor al României socialiste s-au exercitat influențele benefice ale unei înalte e- ducații de principii și comportament. Omul acesta, modelat în arzătorul deceniu de construcție amintit, a devenit o sinteză între ginditor și realizator, un elaborator al fuziunii între teorie și practică. Și în primul rind s-a ridicat inalt conștiința de sine, conștiința demnității umane. De multe secole s-a meditat asupra condiției omului, generator al 

floritoare, de conviețuire pașnică alături de celelalte națiuni ale lumii, in respectul reciproc al înaltelor principii de suverani

tate și independență, de realizare a unei personalități umane la înălțimea cerințelor vremii. Acel om a fost și este secretarul general al Partidului Comunist Român care, de la Congresul oricăror mutații în istorie și în transformarea evolutivă a planetei pe care el o locuiește și o încarcă, prin muncă tenace, de lumini și de roade. Totdeauna, în istoria ideilor umanității, primordială a fost concepția care 

exaltă pe omul faber, pe acela care consideră acțiunea, fapta creatoare, echivalenta și justificarea prezenței sale intr-un univers aflat în permanentă mișcare. Valoarea omului este dimensionată de valoarea activității sale, revărsată nu numai a- supra propriei persoane, ci asupra umanității cu care el se consideră pe deplin solidar. în anii aceștia omul a pășit cu mai multă voință și pregătire pe vasta cale a edificării unei lumi noi, al cărui centru iradiant esle 

IX, trecînd prin congresele X și XI, veghează și participă la fiecare clipă a devenirii poporului român.Reflectam zilele acestea, In gravele împrejurări prin care am trecut din pricina calamităților natura!e la ceea ce înseamnă unitatea de gîndire și de acțiune a unui întreg popor, sub veghea neclintită și îndrumarea neobosită a unui conducător atit de încercat de decenii de luptă, atit de dăruit cauzei obștești. Văzind pe cer elicopterul președintelui Republicii, al secretarului general, gindeam la simbolul pe care-1 reprezintă, la veghea permanentă — expresie trainică a preocupării mereu sporite a partidului nostru de a cunoaște întotdeauna realitatea, de a acționa ferm pentru soluționarea tuturor problemelor pe oare le ridică viața. Este expresia voinței veșnic treze de a fi' pretutindeni în fața oricărei nevoi, a oricărei primejdii,
(Continuare în pag. a Vl-a) el însuși. Un centru dinamic, o roată in concordanță și sincronie cu milioanele de roți ale infinitului angrenaj care pune în mișcare întreaga țară, transpor- tînd-o spre zonele fericirii depline.Orice gind al acestui om nou este generat de apartenența sa la imensa activitate umană căreia i se dedică cu profund devotament patriotic, după cum orice idee a sa izvorăște direct din fluiditatea excepțională a realităților înconjurătoare. înzestrat eu cunoașterea acordată de concepția științifică a partidului despre lume și societate, el scrutează cu un ochi clarvăzător, a- nalizînd cu luciditate prezentul care ii este punct ferm de plecare spre orizonturile viitorului celui mai Îndrăzneț, celui mai uman posibil. El nu este Încercuit de dogme cenușii, doctrina vie a partidului său strivind presiunea rigidă a unor tipare unice, aplicate în serie, nedi-
(Conlinuare în pag. a Vl-a)



Imperativul instaurării 
unei noi ordini economice

TINERETUL LUMII
\

Eforturile

internaționale constructive 
ale tinerilor

ORIENTUL APROPIAT
Convorbiri egipteano-sauditeAlexandria au convorbirile început, oficiale R. A.

Comunicatul comun alegriano- mexican, publicat la încheierea vizitei la Alger a președintelui Mexicului. Luis Echeverria Alvarez, subliniază necesitatea urgentă a ..punerii in practică" a declarației și Planului de acțiune pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, adoptate de sesiunea extraordinară a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, necesitatea „continuării și lărgirii unui dialog general care să se traducă in acțiuni concrete în folosul întregii comunități internaționale, întăririi păcii și securității in lume" și „asigurării condițiilor unei veritabile cooperări internaționale, bazate pe egalitate și justiție, pe solidaritate în cadrul unei evoluții pașnice a raporturilor internaționale". în acest context, comunicatul relevă necesitatea luptei țărilor în curs de dezvoltare pentru apărarea intereselor lor și obținerea de prețuri juste și remuneratorii pentru materiile prime pe care le produc. în a-
DISCURSUL ȘEFULUI 

STATULUI IRAKIAN

Președintele Consiliului Comandamentului Revoluției al Republicii Irak. Ahmed Hassan AI-Bakr, a rostit, la posturile de radio naționale, un discurs consacrat celei de-a Vil-a aniversări a revoluției. Cu acest prilej, șeful statului a trecuit în revistă succesele obținute de poporul irakian în dezvoltarea econiomico-sooială, in perioada care s-a scurs de la revoluția din 17 iulie. Referindu-se la situația internațională actuală, vorbitorul s-a pronunțat in favoarea înlăturării inegalităților economice și politice care mai persistă intre națiunile lumii, pentru unitatea popoarelor în lupta împotriva imperialismului, pentru o nouă ordine economică și politică în lume.Șeful statului irakian și-a exprimat satisfacția in legătură cu acordurile încheiate de Irak și Iran, apreciindu-le ca o importantă contribuție pentru stabilirea unei atmosfere pășnice în regiunea golfului, și s-a pronunțat in favoarea întăririi u- nității țărilor arabe.

ceasta privință, comunicatul califică drept foarte utile inițiativele diverselor țări în curs de dezvoltare de a crea asociații de producători în care își pot apăra drepturile lor de furnizori de materii prime și pot obține condiții de schimb mai juste, corespunzător intereselor popoarelor lor.„Algeri^ și Mexicul, se mai spune în comunicat, consideră că pacea este indivizibilă, că de ea trebuie să beneficieze toate țările independent de dimensiunile și nivelul lor de dezvoltare, de regimul lor politic."
CARACAS : CAMERA DEPU- 
TAȚILOR A APROBAT PROIEC
TUL DE LEGE PRIVIND NAȚIO
NALIZAREA INDUSTRIEI 

PETROLIERE
Camera depu taților a 

Congresului venezuelean a a- 
probat, in prima lectură, proiec
tul de lege privind naționaliza
rea întreprinderilor industriei 
petroliere. Discutarea celor 27 
de articole ale documentului a 
durat trei săptămini.

După această aprobare, pro
iectul de lege va fi înaintat 
unei comisii speciale a parla
mentului, care il va analiza din 
nou, ținînd seama de propune
rile făcute în Cursul dezbateri
lor anterioare. Apoi legea va fi 
prezentată spre aprobarea defi
nitivă a Camerei Deputaților și 
Senatului. ,

algerieni

Peste 10 000 de tineri al
gerieni din școli și facultăți 
au plecat, in aceste zile de 
vacanță, să lucreze voluntar 
pe ogoarele țării, alături de 
țărani, ia stringerea recolte
lor, la vastele lucrări de fer
tilizare a solului, de introdu
cere in circuitul agricol a 
unor noi terenuri semideșer- 
tice. Studenții de la Univer
sitățile din Alger, Oran și 
Constantine au anunțat lua
rea sub patronajul lor a con
struirii unor sate agrieole-pi- 
lot din cele 1 000 prevăzute 
a se înălța pină la sfirșitul 
acestui deceniu. în această 
perioadă a reînnoirii mediu
lui rural, potrivit opțiunilor 
revoluției agrare, tineretul 
algerian se află, de aseme
nea. în fruntea acțiunilor în
treprinse de guvern pentru 
punerea in valoare a zonei 
de stepă — ținut de circa 20 
milioane de hectare —, ac
țiuni considerate de o deose
bită importanță pentru pro
pășirea întregii țări.

La acestea se mai adaugă 
și faptul că tineretul alge
rian este, astăzi, prezent pe 
cele mai importante șantiere 
ale țării — șoseaua transsa- 
hariană care avansează rapid 
spre Sahel, și „Barajul ver
de" — o perdea forestieră de 
circa 3 milioane de hectare, 
menită să pună stavilă îna
intării deșertului spre cimpii- 
le roditoare din nord.

Numeroase regiuni ale lumii 
afectate de inundații

ANGLIA
• NUMEROASE REGIUNI din 

centrul și nord-estul Marii Bri
tanii au fost serios afectate de 
inundațiile provocate de ploile 
torențiale și furtunile care au 
bintuit in noaptea de joi spre 
vineri. Au fost inundate nume
roase locuințe, iar unele por
țiuni de șosele au devenit im
practicabile din cauza apei. Cel 
mai mult de suferit a avut 
Lincolnshire. Cu unele zone ale 
localităților s-au întrerupt legă
turile electrice și telefonice.

R.S.F. IUGOSLAVIA - Imagine a orașului Zenica. Din cei 90 000 de locuitori ai. orașului 20.000 sint 
elevi și studenți. La Zenica se află, de asemenea, aproximativ 50 de instituții de invățămint, începind 

de la școlile elementare pină la Facultatea metalurgică.

■
-

-««FI

vineri, dintre președinteleEgipt, Anwar El Sadat, și regele Khalid al Arabiei Saudite, la care au luat parte membri ai guvernelor celor două țări. Potrivit agenției M.E.N., cei doi șefi de stat au examinat stadiul relațiilor bilaterale și modalitățile de extindere și diversificare a acestora. S-a procedat, de asemenea, la o trecere în revistă a unor probleme internaționale actuale. O atenție specială a fost

acordată situației din Orientul Mijlociu in contextul recentei hotărîri a Egiptului de a nu mai prelungi mandatul forțelor de observatori O.N.U. staționate in Sinai în baza acordurilor existente.Simbătă, suveranul saudit va participa, alături de șeful statului egiptean, la inaugurarea unui cartier de locuințe și construcții social-culturale construite in Suez cu sprijinul financiar al Arabiei Saudite.
..Cei nouț după Bruxelles

Conferința ministerială 
a O.U.A.

Prefaceri înnoitoare în Laos
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• CIRCULAȚIA PE CANALUL SUEZ. Numărul navelor din 
diferite țări care au trecut prin Canalul Suez de la reluarea 
navigației prin această excepțional de importantă arteră a cir
culației maritime mondiale a depășit cifra de 500. în luna iulie 
a fost permis accesul în canal al navelor cu pescaj de maxi
mum 12 metri, urmînd ca după 19 iulie să fie testată posibili
tatea trecerii vaselor cu pescajul ajungînd la 12,5 metri, limită 
tolerată înainte de evenimentele care au dus la înclliderea în 
anul 1967 a canalului. După cum a relevat conducerea admi
nistrației Canalului Suez, pe traseul acestuia au fost începute 
lucrări de adîncire a albiei pînă la o cotă de peste 13 metri 
sub nivelul apei, urmînd ca ulterior să se ajungă la o adin- 
cime de. peste 22 de metri. în aceste condiții, prin canal vor 
putea trece nave cu un deplasament de 150 000 sau chiar de 
200 000 de tone, iar fără încărcătură vor putea circula pe aici 
și petroliere de cîte 250 000 de tone ® TREN PRĂDAT. O bandă 
de hoți a pătruns în interiorul unui tren în care se afla o im
portantă sumă de bani ce trebuia să fie transferată de la o 
bancă din Sydney la filiala sa din orașul Lithgow, după ce au 
reușit să blocheze cu obiecte de metal linia ferată. In cursul 
momentului de derută creat de această situație, hoții au reu
șit să sustragă din vagonul poștal suma de 120 000 dolari austra
lieni © O ACUARELĂ SCUMPĂ. O acuarelă din secolul al 
XIX-lea, semnată de J. M. W. Turner, a fost vîndută la galeria 
„Sotheby’s*4 din Londra pentru suma record de 85 000 lire ster
line. Un purtător de cuvînt al cunoscutei galerii de artă lon
doneze a arătat că tabloul, intitulat „Lacul Lucerna4-, a fost 
cumpărat de un colecționar britanic și că suma plătită repre
zintă cel mai bun preț obținut vreodată de o acuarelă engleză 
• ÎN STATELE UNITE SE PĂSTREAZĂ 21 DIN CELE 100 COPII 
ALE DECLARAȚIEI DE INDEPENDENȚĂ emisă la 4 iulie 1776. 
Examinarea documentelor cu ajutorul tehnicilor moderne a per
mis să se tragă concluzia, între altele, că textul a fost tipărit 
pe hîrtie.de proveniență olandeză © SUCCESUL LUI HENRY 
FONDA. Henry Fonda și-a atras aprecieri elogioase din partea 
criticilor londonezi după spectacolul inaugural cu piesa „Cla
rence Darrow**, prezentat la Teatrul Piccadilly, Actorul ame
rican, acum în vîrstă de 70 de ani, interpretează unicul per
sonaj al piesei — un avocat apărător a peste 100 de persoane 
aflate în pericol de a fi condamnate la moarte, reușind perfor
manta de a evita pronunțarea sentinței capitale în fiecare caz 
în parte © NEFERICITA SOARTĂ Ă PEȘTILOR DIN. RÎUL 
MOSELLE. Timp de mai multe ore, 200 de soldați din armata 
franceză au lucrat la debarasarea malurilor rîului Moselle de 
miile de pești morți din cauza gradului ridicat de poluare a 
apei. Pe o suprafață de 40 kilometri de-a lungul coastei rîului 
amintit ,s-au descoperit concentrații puternice de cianură, ceea 
ce a dus la descompunerea a două tone de pește. Potrivit ana
lizelor efectuate, concentrația de cianură variază între 0,0078 și 
0.153 miligrame, cifre care reprezintă rate ce depășesc cu mult 
normele de poluare admise în Franța și care contribuie la dis
trugerea florei si faunei © O SUPRAVIEȚUITOARE A BOM
BARDAMENTULUI NUCLEAR DE LA NAGASAKI, doamna 
Kyoko Hayashi, în vîrstă de 44 de ani, a primit cel mai im
portant premiu literar al anului acordat în Japonia: Premiul 
Akutagawa. El a fost acordat romanului ,;Matsuri — No-Ba'*. 
(..Sediul festivalului**) scris. în cea mai mare parte, pe baza 
amintirilor păstrate de autoare din acel cumplit episod al celui 
de-al doilea război mondial. Juriul a precizat că romanul res
pectiv a fost ales nu atît pentru valoarea sa literară, cît mai 
ales pentru efectul pe care îl are asupra publicului cititor, ca 
un nou „memento-mori“ elocvent, adăugat actualelor eforturi 
pentru interzicerea oricăror experiențe cu arme atomice.
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Stațiunile de vacanță din Nor
folk au fost, de asemenea, serios 
afectate.PAKISTAN

• PESTE 300 DE COMUNE 
din nord-estul provinciei pakis
taneze, Pundjab, se află sub a- 
menințarea de a fi inundate din 
cauza revărsării unor riuri, in 
urma marilor ploi musonice. 
Pentru luarea masurilor de apă
rare contra inundațiilor au fost 
trimise unități militare. In mai 
multe sectoare, a fost întreruptă 
circulația pe șosele și căi ferate.BRAZILIA

• 1N URMA puternicelor ploi 
torențiale care s-au abătiit in ul
timele zile asupra regiunilor 
nordice ale Braziliei, guverna
torul statului Pernambuco a de
cretat starea de necesitate pe 
teritoriul capitalei statului — 
Recife, unde apele riului Ca- 
pibaribe sint in permanentă 
creștere, amenințind cu puter
nice inundații. Alte riuri mai 
mici au ieșit din matcă, lăsind 
sute de persoane fără locuință. 
Patru persoane s-au inecat.

Orașul Recife, care are un mi
lion de locuitori, a fost puternic, 
afectat de inundații in 1970, cind 
și-au pierdut viața 140 de per
soane.

In capitala statului Sergipe — 
Aracaju —, apele au inundat 
străzile, atingind înălțimea de 
un metru. Culturile de fasole 
din împrejurimi au fost complet 
distruse.

Pe de altă parte, se anunță că 
in șudul Braziliei au căzut ză
pezi abundente. La Curitiba, ca
pitala statului Parana, a nins 
pentru prima oară in ultimii 48 
de ani. Aeroportul local nu a 
putut funcționa.

In capitala Ugandei — Kampala — au început, vineri, lucrările celei de-a XXV-a conferințe ministeriale a Organizației Unității Africane (O.U.A.), care are ca principală sarcină să pregătească agenda de lucru a reuniunii la nivel înalt a organizației, programată pentru 28 iulie tot la Kampala. In ședința inaugurală participanții au aprobat cererile privind admiterea a patru noi membri din rindul statelor care și-au proclamat recent independenta : Republica Populară Mozambic, Republica Insulele Capului Verde, Republica Democratică Sao Tome și Principe și Republica Insulele Comore.Dezbaterile propriu-zise vor începe simbătă. miniștrii urmînd să studieze cele peste 40 de chestiuni incluse in agenda reuniunii la nivel inalt, între care aspectele politice. economice, financiare și administrative ale organizației și membrilor săi.

La 19 iulie poporul lao
țian sărbătorește un eve
niment memorabil in isto
ria sa — recunoașterea, in 
iulie 1949, de către Franța, 
a independenței Laosului, 
încununare a luptei de e- 
liberare națională a forțe
lor patriotice.In anii care au trecut Se a- tunci, Laosul a parcurs o cale dificilă a edificării sale pe multiple planuri, în care o etapă istorică a reprezentat-o Acordul de restabilire a păcii și înțelegere națională, semnat la 21 februarie 1973, de reprezentanții Frontului Patriotic Laoțian și ai guvernului de la Vientiane. A- cest acord a prefigurat căile de edificare a unui Laos democratic, neutru și pașnic. In perioada care s-a scurs de la semnarea acordului au fost obținute succese remarcabile în înfăptuirea prevederilor acestui document, precum și a celor, conținute in protocolul aferent. în zona aflată sub controlul părții de la Vientiane a luat naștere și

_ _ ____ ______ o amplă mișcarepopulară pentru progres social și politic. In majoritatea orașelor din această zonă au fost îndepărtate din aparatul administrativ cadrele reacționare, vinovate de multe acte de corupție și abuz de putere. In locul organelor vechi, necorespunzătoare, ale administrației locale au fost create noi comitete, în cadrul cărora au intrat, alături de alți aleși ai poporului, reprezentanți ai Frontului Patriotic Laoțian. Scopul final al a- cestei restructurări a administrației este democratizarea sistemului de conducere a treburilor țării, preluarea și exercitarea plenară a puterii, atit pe plan central cit și local, de către reprezentanții autentici ai poporului laoțian.în prezent, în Laos se află pe ordinea de zi problema unificării forțelor armate, precum și cea a creării, pe ansamblul teritoriului țării, a unui aparat administrativ comun, menit să slujească interesele fundament- tale ale poporului acestei țări.

s-a dezvoltat populară pi și politic. Ii

De-a lungul a două zile, miercuri și șefii de state și verne din cele nouă țări membre ale Pieței comune s-au unit la Bruxelles, agenda reuniunii a- aflîndu-se probleme referitoare la situația economică și monetară, posibilitatea elaborării în comun a unor măsuri menite a depăși actualele dificultăți, relansarea dialogului între țările producătoare și consumatoare de petrol, eventualitatea acordării unui ajutor economic Portugaliei.

joi, gu-
re- pe

PE SCURT • PE SCURT «PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

• NEGOCIERILE TURCO-A- 
MERICANE privind viitorul sta
tut al bazelor militare america
ne din Turcia, a căror primă re
uniune s-a desfășurat joi seara 
la Ankara, au fost suspendate 
pentru o perioadă de 
ce zile — informează 
France Presse.

șapte-ze- 
agențiaCELEI• CU PRILEJUL _____DE-A 45-A ANIVERSARI a creării Partidului Comunist din Columbia, la Bogota și in alte orașe columbiene au fost organizate festivități, la care au luat cuvintul membri ai conducerii partidului.

• IN ULTIMII ȘASE ANI, 
sistemul de invățămint din Peru 
a incorporat in rețeaua școlară 
un număr de 1 090 000 de noi e- 
levi, in majoritatea lor tineri 
pină la 14 ani. Această sporire 
considerabilă a numărului șco-

larilor reflectă grija guvernului 
față de tinăra generație și re
prezintă traducerea in viață a 
unuia din obiectivele principale 
proclamate in legea pentru re
forma invățămintului.

• GUVERNUL REPUBLI
CII FEDERALE GERMANIA 
va promova ca unul din 
obiectivele de bază ale politi
cii sale externe extinderea, 
in continuare, a relațiilor cu 
țările socialiste din Europa 
— a declarat cancelarul 
Helmut Schmidt in introdu
cerea la raportul guverna
mental pe anul 1974. Helmut 
Schmidt și-a exprimat, intre 
altele, îngrijorarea în legă
tură cu fenomenele -de criză 
din economia mondială și 
„efectele lor negative asupra 
Republicii Federale Germa
nia".

• PRODUCȚIA DE CEREALE A STATELOR UNITE va fi în acest an, conform estimărilor specialiștilor, de 983,9 milioane tone metrice. Aceasta reprezintă cea mai mare recoltă din istoria S.U.A., depășind cu 13 milioane tone recordul anterior obținut in anul 1973.
• MINISTRUL ARGENTI

NIAN AL ECONOMIEI, Celes
tino Rodrigo, și-a prezentat de
misia președintelui națiunii, 
Maria Estela Martinez de Pe
ron, s-a anunțat oficial la 
Buenos Aires.

Cea mai mare parte a 
crăcilor a fost dedicată 
cercării de concertare a „ce
lor nouă" în vederea neutra
lizării crizei care afectează 
de mai mulți ani economia 
țărilor membre. Strigătul de 
alarmă, in plen, l-a lansat 
premierul englez H. Wilson, 
care, asemuind fenomenele 
prezente cu cele din anii '30, 
a adresat un apel parteneri
lor pentru a pune la punct 
o „strategie comună" in a- 
ceastă direcție. Agenția 
FRANCE PRESSE, citind ob
servatori economici occiden
tali, nota că relansarea acti
vității economice în general, 
urmărită de o perioadă des
tul de lungă, se lasă incă aș
teptată și că abia către sfir
șitul anului ar putea să apa
ră primele simptome de nor
malizare. Procentul ridicat al 
ratei anuale a inflației, im
portantele contingente de șo
meri, reducerea cifrelor de 
afaceri, sint factori încă a- 
larmanți, care afectează toa
te statele membre ale Pieței 
comune. In documentele a- 
doptate se însărcinează mi
niștrii de finanțe și ai econo
miei să colaboreze mai strins 
cu alte state industriale (in 
special Statele Unite și Ja
ponia) pentru a înfrunta si-

lu- 
in-

tuația conjuncturală dificilă, 
numai astfel sperindu-se la 
o revenire a creșterii econo
mice — care de 12 luni, în 
medie, pentru statele vest-eu- 
ropene se situează la nivelul 
zero. Propunerea- președinte
lui Franței, Giscard d’Estaing, 
de a se organiza o intîlnire 
la nivel înalt cu caracter ne
oficial, consacrată crizei mo
netare, la care să participe 
Franța, S.U.A., Japonia, R.F. 
Germania și Marea Britanie, 
a fost in principiu acceptată 
pornind de la premisa că ho- 
tăririle politice și economice 
pentru depășirea actualei cri
ze trebuie corelate cu stabi
litatea sistemului monetar. , 

Reuniunea a ascultat o 
propunere-schemă, expusă de 
ministrul francez de externe, 
care prevede în principiu 
convocarea unei noi reuniuni 
pregătitoare a dialogului din
tre principalele țări producă
toare și consumatoare de pe
trol. Elementele noi interve
nite in această problemă se 
referă la creșterea număru
lui de participanți la întâlni
rea pregătitoare, preconizată 
pentru luna septembrie, crea
rea a trei comisii însărcinate 
cu întocmirea dosarelor ener
giei. materiilor prime și dez
voltării. O reuniune la nivel 
inalt, dedicată aceluiași su
biect, este prevăzută la Roma 
pentru mijlocul lunii noiem
brie, cind urmează a fi dez
bătute problemele de fond.

După încheierea reuniunii 
din capitala belgiană se con
stată că aceasta s-a desfășu
rat sub semnul problemelor 
de perspectivă dar că parti
cipanții s-au aflat tot timpul 
preocupați de situația pre
zentă a economiilor lor, care 
continuă să ofere destule su
biecte de ingrijorare.

IOAN TIMOFTE

Evoluția complexului spațial

Sărbătoarea

La 20 iulie, Republi
ca Columbia sărbăto
rește Ziua proclamării 
independenței.

Columbiei

TARILE OCCIDENTALE INTRE 
INFLAȚIE Șl RECESIUNE. „O revenire la creșterea economică presupune pentru țările occidentale o mare pricepere în a naviga printre Scylla inflației și Charybda recesiunii" — a declarat secretarul executiv al Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa (C.E.E./O.N.U.). Ja- nez Stanovnik. „Am depășit o perioadă de 12 luni în care, in statele respective, a fost înregistrat un ritm de creștere zero, și rezultatele acestei situații sint evidente — peste 15 milioane șomeri in regiunea C.E.E./ O.N.U. și o răsturnare a evoluției economice, care a avut e- fecte serioase asupra restului lumii. Este necesar să se revină la creșterea economică și cu cit mai repede, cu atit mai bine".Secretarul executiv al C.E.E./ O.N.U. a făcut aceste considerații cu prilejul deschiderii, la Geneva, a unor consultări în probleme demografice între statele membre.

„Soiuz -După asamblarea complexului spațial „Soiuz-Apollo" și pregătirea condițiilor de trecere a e- chipajelor dintr-o navă în alta, joi seara, la ora 21,22 (ora Bucu- reștiului), in urma deschiderii ușilor de acces în modulul de joncțiune, comandanții celor două echipaje. Alexei Leonov și Thomas Stafford, și-au strins miinile și s-au felicitat pentru reușita .acestei importante faze a experimentului spațial — cuplarea navelor „Soiuz" și „A- pollo". Astronauții , Stafford și Slăyton au' făcut o vizită la bordul lui „Soiuz", în vreme ce Valeri Kubasov și Brand se a- flau in cabina Apollo". Semnarea unor documente care atestă joncțiunea celor două nave și schimbarea de drapele naționale au fost urmate de efectuarea de experiențe științifice in comun : schimb de capsule „Ritm—1“ pentru experiența biologică „Zonele de formare a ciupercilor" și „Schimbul micro-

Apollo4bian" și experiența „Cuptorul u- niversal", începută de Kubasov și Slayton în modulul de joncțiune. Apoi, cosmonauții sovietici și astronauții americani s-au reîntors în cabinele lor, urmînd să efectueze, potrivit agenției TASS, un program comun, după un singur grafic. Echipajele și-au început programul de odihnă, în același timp, la ora 01,20 (ora Bucureștiului).Echipajele complexului spațial „Soiuz"—„Apollo" au efectuat, vineri, două treceri navă în alta, continuînd riențele științifice comune, trecut la asamblarea plachetelor comemorative cu imaginile complexului de joncțiune al celor două nave, aduse de cele două echipaje. Alexei Leonov, Stafford și Slayton au semnat la bordul lui „Apollo" alte documente, in vreme ce Kubasov și Brand se aflau în cabina navei „Soiuz". Zborul complexului „Soiuz"—„Apollo" continuă.

dintr-o expe- S-a

• Situată în partea de nord- 
vest a Americii de Sud, Co
lumbia reprezintă singura țară 
aflată la sud de Rio Grande 
ale cărei coaste sint scăldate 
și de valurile Oceanului Atlan
tic și de cele ale Pacificului. 
Aproximativ 23150 000 de oa
meni trăiesc pe o suprafață de 
1 138 924 kmp. Capitala țării, 
Bogota, numără circa 3 milioa
ne de locuitori.

• Țară care a generat le
genda El Dorado, pînă la des
coperirea de către spanioli, în 
1499, Columbia a fost locuită 
din timpuri îndepărtate. Dintre 
civilizațiile precolumbiene dez
voltate pe acest teritoriu cea 
mai strălucită a aparținut in
dienilor chibcha. Din istoria pe 
care a străbătut-o din 1718, 
cînd spaniolii au înființat colo
nia „Noua Grenadă", pînă în 
1886 cînd este adoptată denu
mirea Republica Columbia, mai

amintim perioada 1819-1830, 
răstimp în care împreună cu 
Venezuela, Peru și Ecuador, 
Columbia a format Republica 
Federativă Marea Columbie, 
operă a lui Simon Bolivar.

• Condițiile naturale prielni
ce - climă tropicală, dar dife
rențiată în funcție de altitudine, 
datorită prezenței Anzilor Cor- 
dilieri, și un sol fertil - au per
mis dezvoltarea unor întinse 
plantații de cafea. Un adevărat 
simbol al Columbiei, avînd în 
vedere faptul că țara repre
zintă, după Brazilia, a doua 
țară din lume în ceea ce pri
vește producția și exportul de 
cafea. Resurse încă neexploa
tate - petrol (bogăția nurhărul 
doi a țării) cărbune, fier, cu
pru, aur și uraniu - oferă în 
prezent premise favorabile 
pentru dezvoltarea industrială 
a țării care, reprezintă astăzi, 
cea mai pregnantă caracteris
tică a economiei columbiene. 
Abia în urmă cu două decenii 
au apărut primele obiective in
dustriale importante : comple
xul siderurgic de la Paz del 
Rio, întreprinderi alimentare, 
chimice, uzine în care se face

asamblarea de automobile. Un 
pas important spre crearea unei 
economii naționale bazate pe 
industrie l-a constituit „Legea 
naționalizării preventive", a- 
doptată în 1967, prin care se ur
mărea trecerea treptată, în pa
trimoniul statului, a celor mai 
importante întreprinderi apar- 
tinînd companiilor străine. A 
fost restabilit astfel controlul 
statului columbian în . siderur
gie, chimie, extracția auriferă, 
în același sens, al consolidării, 
independenței economice, a 
fost înființat „Comitetul pentru 
apărarea bogățiilor naționale".

• Relațiile de prietenie și 
cooperare statornicite între 
România și Columbia, pregnant 
exprimate cu prilejul vizitei to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
în septembrie 1973, în Colum
bia, ca și cu ocazia vizitei pre
ședintelui Alfonso Lopez Mi- 
chelsen, în România; în aprilie 
1974, cunosc în prezent un curs 
ascendent, în concordanță cu 
aspirațiile celor două popoare, 
în consens cu idealurile păcii 
și înțelegerii internaționale.

D. I.

CONTINUĂRI «CONȚINUĂRIeCONTINUĂRI
(Urmări din pag. a 5-a)

Personalitatea Românieisărăcia satului și risipa unei pături înguste, între înțelepciunea și bunul simț acumulate in experiențe seculare și instabilitatea cîrmuirii și capriciile regalității. în acești ani poporul român și-a conturat acel profil care-1 face cunoscut in lume, bazat pe muncă serioasă, atașamentul constant la obiective precise, capacitatea de a urmări sistematic ținte de lungă respirație și durată, înscrierea armonioasă in marile comandamente ale secolului.
Unitatea de gîndirede a găsi rapid și operativ cea mai bună soluție pentru ieșirea din impasurile inevitabile, cu care ne confruntă, din cînd în cînd. și natura, și istoria, și viața în general. In această prezență neclintită la datorie a tovarășului Nicolae Ceaușescu ne regăsim certitudinile, ne regrupăm forțele, ca să putem înfrunta necesitățile oricît de adverse. Căci după el și după exemplul lui am mers toți în îndeplinirea îndatoririlor noastre cetățenești și u- mane, după lecția lui ne-am învățat într-adevăr lecția angajării

și a implicației in cauza binelui public. Urmîndu-1, poporul român a ieșit din ultima încercare mai întărit, mai sigur de sine, de țelurile pe care trebuie să le urmărească. Dintr-o teribilă încercare, dintr-o încleștare grozavă cu stihia apelor, am ieșit mai conștienți, mai puternici, cu o experiență care nu se uită ușor, care devine in conștiința noastră istorie.In felul acesta, cu atitea a- daosuri eroice de. faptă, răsună astăzi in amintirea noastră ho- tărîrile Congresului IX, urmate de celelalte două congrese, care au dus mai departe, îmbogățin- du-ne necontenit patrimoniul cuceririlor noastre revoluționare. Și in fruntea noastră stă mereu modelul faptelor noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Construcția omuluimensionate de viață și de realitățile aflate in neîntreruptă mutație. Omul contemporaneității noastre are excepționala capacitate de a fi un sinteti^tor al datelor practicii pe care 4e folosește în dezvoltarea ulterioară, rapidă, a realităților asupra cărora acționează. în orice sferă a muncii el este conștient de facultățile sale creatoare și acționează pentru înfăptuiri durabile. Totdeauna

există la el o nobilă aspirație spre perfectibilitate, întovărășită și de neliniștea continuă de a nu fi total corespunzător în procesul viu al energiilor descă,- tușate. Munca lui rațipnală este determinată și de voința tensionată de a pătrunde dincolo de aparențe, pentru a cunoaște integral, pentru a înfăptui. Omul acesta nu este desigur un Model care își ajunge, ci, dimpotrivă, el se consideră mereu în mers spre- propria desăvîrșire. El este reprezentantul acestei doctrine, totdeauna vii. care este umanismul socialist. Iar comportamentul său este direcționat de un inalt cod moral, codul de viață al comuniștilor. în care se interferează cuceririle cele mai de preț ale trecutului umanist cu preceptele ideala ale noii concepții despre lumea noastră și despre noul timp uman care trebuie s-o desăvîrșească. Clarul îndreptar al eticii și echității socialiste este o afirmare umanistă a omului și a vieților sale plurale. Vîrstă lui este vîrstă creației.Tineretul țării noastre se pregătește în școli și în viață pentru cucerirea dimensiunilor o- mului nou care nu este numai detașamentul revoluției tehnico- științifce dar și acela care voiește să trăiască in frumusețe și adevăr. •

SÎMBATA. 19 IULIE 1975

PROGRAMUL I

11,00. Ora- .copiilor. 12,00 Studio • 
’75. 12,15 Țelecinemațeca (reluare).
14.15 Te/ex. 14,20 Preferințele dv. 
muzicale sinb și preferințele noas
tre.; 15,00 Caleidoscop cultural-ar
tistic. 15.20 Tșriis de cîmp.1 Semi
finala grupei A din zona eu- 
rop.eană< a- „Cupei Davis“, : Spa
nia — ■ România. Transmisiune 
directă de-lâ Barcelona — partida 
de dublu. 17)30 Vîrsțele -peliculei. . 
18.10iClub- T.: .19:05 înciclul Cîntare 
omului. fin-, cronica ta, ițară.' Emi
siune de versuri. 19,20 1001.de seri. 
19,30 T&ejurnal'. “20,00 Teleenciclo- 
pedia.' 20,50 Film ■‘sferial-.: Kojak.,' » 
21.40 24 7de ore. Sport. 22,00 îritîl- 
nirea de, Ja ora 10. ...Bal la Opere
tă. 23,00 închiderea programului. ‘

DUMINICA, 20 IULIE 1975

PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea programului. 
8.3,5 Avanpremiera zilei. 8,40 Crava
tele. roșii. 9,35 Film 3 serial pentru 
copii : Daktari. 10,00 Viața satului.
11.15 Aventura cunoașterii. 11.45
Bucuriile muzicii. 12.30 De strajă 
patriei. 13.00 Telex. Album dumi
nical. 14.55 în cartea naturii cu ; 
Walt Disney. 15,40 Tenis de cîmp. 
Semifinala grupei A din zona eu
ropeană a „Cupei Davis“ : Spania- 
România — transmisiune (Țireetă. 
de la. Barcelona. ,18.40 Columbia — 
reportaj. t|,QO, Melodii îndrăgite. • 
Program de ;'muzică ^ușoară. 19,20 :
1001 -,d e.; ș e șf. 19.30 T el e j u r n a 1. C o - 
mentaridl jșăpțămînii. 20,00 Film 
artistic' :/. întoarcerea acasă — cu 
Peter Fonda, Waren Oatesși. alții. 
31,35 Farădă șlagărelor. 22,00 24 de 
ore. 22,10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II
10,00—11,30 Matineu simfonic.

Concertul orchestrei „Beethoven 
Hălle“. 20,00 Desene animate pen
tru copii/ 20,20 Publicitate. 20,25 
Ora melomanului. 21,15 Telex. 21,20 
„E omul mai puternic** emisiune 
de versuri în lectura autorilor. 
21,35 Film serial (reluare) 
Kojak.

LUNI, 21 IULIE 1975 
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 
în limba maghiară. 19,00 Itinerar

copii (reluare) : Daktari. 20,25
Teatru TV : La „Colorado** aproa
pe de stele, de Doru Moțoc. 21.30 
Bucureștiul văzut de constructori. 
21,50 Portativ ’75.

MARȚI, 22 IULIE 1975

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală. 10,00 Clasicii — 

permanențe ale orizontului nostru 
cultural (reluare). 10,20 File de 
dicționar : Grigori Ciuhrai. Filmul 
artistic.: A fost ..odată un moș și o 
babă. 12,05 Telex, 16,00 Teleșcoală.

sătești. 10,45 Drumuri pe cinci 
continente. 11,35 Melodii îndrăgite. 
11,55 Telex. 16,00 Teleșcoală. 16,30 
Curs de limba rusă (recapitulare). 
17,00 Telex. 17,05 Te apăr și te 
cînt — cîntece patriotice. 17,20 La 
volan. Emisiune pentru conducă
torii auto. 17,35 Din lumea plante
lor și animalelor. 18,00 Tragerea 
pronoexpres. 18,10 Pentru sănăta
tea dvs. 18.20 Muzică populară. 
18,35 Era electricității. 19,00 Ca
dran economic. 19.20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Festivalul 
național de muzică ușoară 
„Mamaia ’75“. Ziua a Il-a de con

SĂPTÂMÎNA T. V.“
belgian. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Cel mai bun con
tinuă... concurs de cultură ge
nerală și pregătire multilaterală. 
20,55 Ore eroice. Emisiune dedicată 
curajului, și bărbăției cu .care ti-, 
nerii din diferite județe ale țării 
au acționat în aceste zile. în zonele- 
afectate de inundații. 21,15 Roman- 
foileton : Așa s-a călit' oțelul. Ul
timul . episod. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Creații ale 
jazz-ului românesc. 17,25Urii verși-' 
tatea TV. 18,00 Film artistic : 
JUANA GALLO —• producție a 
studiourilor mexicane. Premieră 
TV. 19,25 Publicitate. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Film serial pentru

16,30 Seara Televiziunii poloneze. 
19,20 1001 de seri. ,19,30 Teiețurnal. 
20,00 Festivalul riațional de muzi
că ușoară „Mamaia ’75“. Ziua I de 
concurs. 21,00 Publicitate ; Seara 
Televiziunii poloneze. 21.05 . Film 
artistic : Plinea. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Film serial : Emma. Episo

dul V. 20,45 Vă propunem o . reîn- 
tîlnire cu creații ale desenului 
animat. 21,30 Telex. 21,35 Aventura 
cunoașterii. 22,05 Tezaur de cîntec 
românesc — muzica .deceniului 
opt. 1

MIERCURI, 23 IULIE 1975

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală. 10,00 Matineu de 

vacanță. Stiletul (IV). 10,30 Coruri

25 IULIE

curs. 20,50 Țelecinemațeca : Ciclul 
„Mari actori**. Leslie Howard în 
Pygmalion. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Pagini de umor. Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea. 20,25 Or
chestre simfonice. 21,05 Telex. 21,10 
Studio ’75. Actualitate studențeas
că. 21.30 Roman foileton : Așa s-a 
călit ojelul.

JOI, 24 IULIE 1975

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limba germană (recapitulare). 
17,00 Telex. 17,05 Publicitate. 17.10 
Cabinet juridic. 17,30 Din țările

socialiste. 17,45 Cîntece patriotice. 
18.00 Enciclopedie pentru tineret. 
18,25 Publicitate. 18,30 Muzica. 
Emisiune de actualitate muzicală. 
18.45 Universitatea TV. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Fes
tivalul național de muzică ușoară 
„Mamaia ’75“. 21.00 Revista econo
mică TV. 21,30 Uniți într-o chema
re, urmînd aceeași vrere — pagini 
literare. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Inscripții pe celriloid. 20.30 

Inițiative patriotice în industria 
bucureșteană pentru compensarea 
pierderilor provocate de inundații. 
20,55 Telex. 21,00. Concertul Orches
trei simfonice ă Radioteleviziunii.

VINERI, 25 IULIE 1975

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Seara Te
leviziunii cubaneze. 17,00 Emisiune 
în limba germană. 18,45 Publicita
te. 18,50 Tragerea loto. 19,00 Seara 
Televiziunii cubaneze. 19.30 Tele
jurnal. 20,00 Festivalul național de 
muzică ușoară „Mamaia ’75“. 
Ziua a IV-a de concurs ; Seara 
Televiziunii cubaneze. 21,00 Film 
artistic : Odiseea generalului Jose. 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Seara Televiziunii cubane
ze. 18.20 Publicitate. 18.25 Univers 
științific. 18,55 Reportajul „Ano
timpul eroilor** (reluare) 19.10 
Patria, partidul, poporul — cîntece 
revoluționare. 19,30. Telejurnal. 
20,00 File de dicționar. Medalion 
Orson Welles. Filmul artistic : 
Falstaff — o producție hispano- 
elvețiană. 22,05 Treptele afirmării.
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