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ÎNȚELEGERE Șl COLABORARE

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

și Republica Arabă Egipt

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JUDEȚELE 
IAȘI, BOTOȘANI, SUCEAVA Șl NEAMȚ
• IN CENTRUL DIALOGULUI PE 
CARE SECRETARUL GENERAL AL 
PARTIDULUI L-A PURTAT CU CO
MUNIȘTII, CU TOȚI OAMENII MUN
CII S-Â AFLAT PERFECȚIONAREA ÎN

TREGII ACTIVITĂȚI ECONOMICO-
SOCIALE A JUDEȚELOR VIZITATE.
• PREȚIOASE RECOMANDĂRI PRI
VIND AMPLASAREA NOILOR OBIEC
TIVE, ORGANIZAREA JUDICIOASĂ 
A FLUXURILOR TEHNOLOGICE, VA
LORIFICAREA SUPERIOARĂ A MA
TERIEI PRIME • A FOST ACORDATĂ 
O ATENȚIE DEOSEBITĂ CREȘTERII 
EFICIENȚEI ÎN INDUSTRIE Șl AGRI
CULTURĂ, SPORIRII PRODUCȚIEI 
PENTRU SATISFACEREA CERINȚE
LOR INTERNE Șl ALE EXPORTULUI.
• ÎNTĂRIREA ORDINII Șl DISCIPLI
NEI ÎN TOATE DOMENIILE - CON
DIȚIE ESENȚIALĂ A ÎNDEPLINIRII 
INDICAȚIILOR SECRETARULUI GE

NERAL AL PARTIDULUI. La Săvinești se discută pe- larg modul cum s-au realizat și se vor realiza noile capacități prevăzute in .planul de 
investiții al Combinatului

Președintele Nicolae Ceaușescu 

a primit pe prințul moștenitor 
al Regatului Hașemit 

al Iordaniei, Hassan Ibn Talal

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la adunarea populară din municipiul Suceava
Dragi tovarăși,Voi începe prin a vă adresa dumneavoastră, tuturor locuitorilor municipiului și județului Suceava un călduros salut din partea Comitetului Central al partidului, precum și a mea personal. (Aplauze puternice, uraie).Ne aflăm în Moldova și Bucovina într-o vizită de lucru. Am dorit ca acum, spre sfîrși- tul actualului cincinal și în a- propierea începutului cincinalului viitor 1916—1980, să ne întil; nim din nou cu oamenii muncii de pe aceste meleaguri, să Putem face bilanțul a ceea ce am realizat în acest cincinal și, totodată, să discutăm împreună cum să acționăm pentru înfăp; tuirea în cele mai bune condiții a sarcinilor și directivelor trasate de Congresul al XI-lea al partidului nostru. (Vii aplauze).Aș dori să folosesc acset prilej pentru a vă adresa încă o dată calde felicitări dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii din județul Suceava pentru

realizarea cincinalului in patru ani și jumătate. (Aplauze puternice, prelungite ; uraie).In acest cincinal, industria su- ceveană s-a dezvoltat puternic. In ultimii 10 ani, din 1965 pină in 1915, producția industrială a crescut de aproape trei ori. Realizați, in industrie, o producție de aproape 10 miliarde lei. Prin înfăptuirea cincinalului cu 6 luni mai devreme ați adus o contribuție însemnată la dezvoltarea generală a patriei, la ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor. (A- plauze puternice. îndelungate).Ați obținut, de asemenea, linele succese importante în agricultură. Deci, Suceava a progresat mult în acești ani. însăși înfățișarea municipiului dumneavoastră atestă cu putere justețea politicii partidului nostru de aplicare creatoare a adevărurilor generale ale marxism- leninismului la condițiile concrete ale României socialiste, de a uni eforturile întregului popor pentru a face ca pe pămin-

tul patriei noastre să se ridice puternică societatea socialistă multilateral dezvoltată, să înaintăm ferm spre comunism. (A- plauze puternice, prelungite ; se scandează: „Ceaușescu—P.C.R.").In cursul vizitei in două întreprinderi din orașul dumneavoastră am discutat despre unele măsuri privind mai buna organizare a muncii, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al întregii activități, trecerea Ia o producție superioară, astfel incit experiența ciștigată pină acum de oamenii muncii din Suceava să se materializeze in următorii ani într-o producție de nivel tehnic și calitativ tot mai înalt, să contribuie și mai mult la dezvoltarea și industrializarea județului, a Patriei noastre in general. (Aplauze puternice ; uraie).Cunoașteți sarcinile ce revin Sucevei in următorul cincinal. Județul va depăși cu mult Producția de 10 miliarde lei, va a- junge’ la peste 14 miliarde lei. Fără nici o îndoială că 5 ani reprezintă un timp destul de lung în care se Va putea depăși cu mult ceea ce s-a stabilit de Congresul al XI-lea, în așa fel incit și Suceava să se prezinte cu succese remarcabile în anul 1980, cu o contribuție de seamă la dezvoltarea generală a țării, la

înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. (Aplauze puternice ; uraie).Odată cu dezvoltarea generală a economiei naționale, a avuției întregului popor, s-au înfăptuit și prevederile actualului cincinal cu privire la creșterea nivelului de trai al poporului. După cum Știți, în plan se avea in vedere o creștere a retribuției reale a oamenilor muncii cu circa 20 la sută. Pe baza progresului realizat, îndeosebi în industrie, dar și în agricultură, a sporirii in; tr-un ritm mai înalt a venitului național s-au creat condiții pentru o creștere mai accentuată a veniturilor tuturor categoriilor de oameni ai muncii. Tocmai pe această bază s-au realizat majorările de retribuție începute anul trecut și s-a putut hotărî recent de a mai adăuga tuturor oamenilor muncii o retribuție suplimentară de 60 de lei ; aceasta asigură realizarea unei retribuții reale de 22 la sută, față de 20 la sută cit era prevăzut în plan. S-a avut în vedere și acoperirea în întregime a cheltuielilor, ca urmare a majorării recente a unor prețuri, astfel ca pe total, nivelul de trai, bunăstarea poporului nostru să crească intr-un ritm mai înalt. Aceasta demonstrează încă o dată juste-

tea politicii partidului nostru, grija și preocuparea sa de a face totul pentru ca, pe măsura dezvoltării economiei, să asigure bunăstarea și fericirea poporului — țelul suprem al întregii activități a partidului, esența societății socialiste pe care o edifjaăm pe pămintul României. (Aplauze puternice, prelungite ; uraie ; se scandează : „Ceaușescu și poporul").Cu atît mai mult trebuie să subliniem importanța acestor măsuri cu cit ele sint luate, după cum se știe, în condițiile calamităților provocate de inundațiile cunoscute. Faptul că — cu toate aceste grele calamități pe care le-am suferit — putem asigura realizarea tuturor măsurilor de creștere a veniturilor și de dezvoltare continuă a întregii activități economice demonstrează forța și capacitatea ’ organizatorică a partidului și statului nostru, forța clasei noastre muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, care, intr-o strînsă unitate, înfăptuiesc neabătut politica Partidului Comunist Român, știind că aceasta corespunde pe deplin intereselor vitale, de bunăstare, fericire și independență ale națiunii noastre socialiste. (Uraie puternice : aplauze prelungite : se scandează : ..Ceaușescu—P.C.R.", „Ceaușescu și poporul").Este adevărat, am suferit pa; gube mari ; dar oamenii muncii sint ferm hotărîți ca, în următoarele cîteva luni, să recupereze în întregime aceste pagube. De pe acum multe întreprinderi au reușit, în ciuda pierderilor pe care le-au suferit, să recupereze pagubele, lucrînd zi _ și noapte pentru a asigura ca in; dustria noastră socialistă să stea în primele rînduri ale dezvoltării întregii economii naționale. (Aplauze puternice, uraie).Am citit comentariile unor

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, duminică dimineața, pe prințul moștenitor al Regatului Hașemit al Iordaniei, Hassan Ibn Talal.Cu acest prilej, oaspetele a adresat președintelui Nicolae Ceaușescu călduroase mulțumiri pentru posibilitatea oferită de a vizita România, pentru cordialitatea și ospitalitatea deosebită de care s-a bucurat. împărtășind din impresiile sale, prințul moștenitor al Iordaniei a dat o înaltă apreciere realizărilor remarcabile obținute de țara noastră în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei și culturii, și-a exprimat arjmirația pentru hotă- rîrea și abnegația de care dă dovadă poporul român in munca sa neobosită consacrată depășirii momentelor grele provocate de inundații.A fost exprimată de ambele părți satisfacția pentru măsurile convenite, cu prilejul vizitei oaspetelui, în spiritul înțelegerilor realizate în cadrul convorbirilor dintre președintele Nicolae Ceaușescu și regele Hussein, privind dezvoltarea in multiple domenii a colaborării prietenești dintre țările și popoarele noastre, a conlucrării lor in viața internațională, pentru sporirea contribuției celor două state la rezolvarea marilor probleme ale lumii contemporane, în interesul cauzei păcii, securității și cooperării internaționale.în încheierea întrevederii; președintele Nicolae Ceaușescu a reînnoit dorința ca, la înapoierea în patrie, oaspetele să transmită din partea sa un călduros salut regelui Hussein, precum și reginei Alia din partea tovarășei Elena Ceaușescu, împreună cu urări de fericire, bunăstare și pace poporului iordanian prieten.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate.

ÎNCHEIEREA VIZITEI PRINȚULUI MOȘTENITOR 
AL REGATULUI HAȘEMIT AL IORDANIEI

COMUNICAT
cu privire la vizita oficialâ în Republica Socialistă 
România a Alteței Sale regale Hassan Ibn Talal, 
prințul moștenitor al regatului Hașemit al Iordaniei
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SCRISOAREA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV Al C.C. AL P.C.R. 

adresată tovarășului Gheorghe Stoica

(Continuare In pag. a lll-a)

Dialog de lucru, fructuos, in întreprinderile sucevene Pretutindeni, in.Botoșani ca și in celelalte județe primire entuziastă din partea populației

eu prilejul împlinirii
Dragă tovarășe Gheorghe Stoica,La împlinirea vîrstei de 75 de ani, Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român îți adresează cele mai calde felicitări și urările noastre tovărășești de sănătate și fericire.Ne face plăcere să exprimăm încă o dată — și cu acest prilej — stima și prețuirea noastră, a întregului partid pentru îndelungata activitate pe care ai desfășurat-o și o desfâșori in slujba nobilelor idealuri ale libertății și independenței patriei, ale dezvoltării României pe calea socialismului. Intrind încă din anii tinereții în rindu- rile mișcării muncitorești, revoluționare, ai luat parte, in condițiile grele ale ilegalității, la marile bătălii sociale purtate de clasa muncitoare, de masele populare împotriva exploatării burghezo- moșierești, a fascismului, ai contribuit activ, alături de ceilalți tovarăși, la întărirea continuă a partidului, la creșterea influenței sale in mase.

vîrstei de 75 de ani
în funcțiile de răspundere ce ți-au fost încredințate după eliberarea țării ai muncit cu devotament și pasiune comunistă pentru transpunerea cu succes în viață a politicii partidului și statului nostru de edificare a orînduirii noi, socialiste, pe pămintul României, de solidaritate activă cu toate forțele revoluționare și progresiste ale omenirii.îți dorim cu toții, dragă tovarășe Gheorghe Stoica, viață lungă, sănătate și multă putere de muncă, pentru ca, împreună cu noi, cu întregul partid, să-ți aduci în continuare contribuția la înfăptuirea mărețului Program al partidului, a istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al XI- lea, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism, pentru ridicarea nivelului general de civilizație și bunăstare a poporului.îți adresăm din toată inima, cu prilejul acestei aniversări, un călduros „La mulți ani !“. .

COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

MIERCURI, 23 IULIE In PAGINA a 3 a

Reluarea' lucrărilor in plen ‘ 
ale sesiunii 

Marii Adunări Naționale
Biroul Marii Adunări Naționale a hotărît ca 
lucrările în plen ale primei sesiuni a celei de-a 
Vll-a legislaturi a Marii Adunări Naționale să 
fie reluate miercuri, 23 iulie 1975, ora 10 

dimineața.

FIECARE LOCUITOR 
AL SATULUI - PRE
ZENT PE OGOARE!

• Acesta este princi
piul bunului gos
podar.

• Dar sînt toți gospo
dari ?

• Corespondenții 
noștri transmit din

județele Argeș, Dolj 
și Timiș.
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
IAȘIîn continuarea vizitei pe care 

a intreprins-o în județele din nordul Moldovei, secretarul general al partidului a avut sîm- bătă dimineața o întîlnire de lucru cu membrii Biroului Comitetului județean Iași al P.C.R. Cu acest prilej a fost analizat atît modul in care se îndeplinesc sarcinile actualului cincinal, cit și pregătirea realizării în cele mai bune condiții a marilor o- biective înscrise în planurile de dezvoltare ale perioadei 1976 — 1980.Relevînd faptul că această zonă s-a înscris printre județele care au cunoscut un avint economic deosebit, sporindu-și de circa cinci ori producția industrială în numai zece ani, primul secretar al comitetului județean de partid, tovarășul Ion Iliescu, a arătat că oamenii muncii, în frunte cu comuniștii, acționează cu fermitate pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului. S-a relevat că există toate condițiile pentru ca prevederile actualului cincinal să fie onorate cu trei luni mai devreme la producția globală și cu patru luni la indicatorii livrărilor la export.In ceea ce privește agricultura. se estimează că în următoarele zece zile secerișul griului va putea fi încheiat.în cadrul dialogului de lucru, secretarul general al partidului a arătat că în industria județului există încă mari rezerve de sporire a productivității muncii și a cerut ca rămînerile în urmă în acest domeniu, ca și la reducerea prețului de cost, să fie recuperate în cursul lunilor care au mai rămas pînă la sfîr- șitul anului. Arătind că. în cursul vizitei făcute vineri, a remarcat că o parte din suprafețele destinate producției sînt folosite pentru păstrarea materiilor prime și a produselor finite, tovarășul Nicolae Ceaușescu a criticat tendința de a se transforma uzinele în depozite. Pentru aceasta trebuie să fie folosite amenajări în aer liber, care se pot executa cu mijloace simple și economicoase.Referindu-se la propunerile prezentate în cursul vizitei sale de lucru din ziua precedentă cu privire la amplasarea unor o- biective industriale, secretarul general al partidului a făcut observația că ele nu țin seama în suficientă măsură de necesitatea dezvoltării echilibrate a tuturor localităților. în județul Iași, spre deosebire de multe altele, industria este concentrată în principal în municipiul reședință de județ.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut organelor locale de partid ca, împreună cu ministerele răspunzătoare de înfăptuirea amplului plan de investiții prevăzut pentru viitorul cincinal, șă studieze modalitățile și să găsească soluțiile potrivite pentru amplasarea unora dintre obiective, care vor spori potențialul Industrial al județului, și în alte localități, citind in acest sens Pașcanii, Tirgu-Frumos.și Hîrlău. Alături de Iași și de localitățile rurale aflate în proces de urbanizare, unde se vor construi noi unități industriale, a- ceste orașe vor trebui să cunoască o puternică dezvoltare. Viitoarele fabrici și uzine vor trebui grupate în platforme compacte, care permit realizarea unui indice ridicat de ocupare a terenului și oferă avantajul economic al utilizării în comun a dotărilor anexe.S-a subliniat, de asemenea, ideea ca întreprinderile care necesită un mare consum de apă să fie amplasate în apropierea rîurilor cu debit mare, în cazul județului Iași la Pașcani, unde se vor executa o serie de lucrări de regularizare a Șiretului.Secretarul general al partidului a cerut organelor locale să acționeze în direcția realizării, pe baza cercetării specialiștilor de aici, a principalelor utilaje menite să echipeze noile capacități de producție. lașul dispune in această privință de mari posibilități, beneficiază de aportul unor specialiști de înaltă calificare, al cadrelor didactice universitare din facultățile de profil, care trebuie antrenate la această activitate de cercetare 
și proiectare subordonată direct cerințelor actuale ale producției. Totodată, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că trebuie acordată o deosebită atenție creșterii calității producției, asimilării unor sortimente cu valoare economică ridicată, solicitate atît de beneficiarii interni, cit și de cei din străinătate. Pe această cale, se pot obține importante sporuri de producție. Pentru ca lașul să ajungă la sfîrșitul viitorului cincinal la un potențial industrial mult mai mare decît cel prevăzut este necesar să se acționeze mai energic pentru scurtarea perioadei de construcție a noilor obiective și pentru atingerea Înainte de termen a parametrilor maximi, reducerea consumurilor specifice de materii prime și materiale.— lașul are o industrie modernă, dispune de rezerve mari în această privință, a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu. Trebuie să concentrați toate eforturile pentru a elabora un program care să asigure îmbunătățirea substanțială a activității.Abordînd problemele agriculturii, secretarul general al partidului a relevat că deși inundațiile au constituit o frînă în dezvoltarea acestui sector, ele nu justifică Insă rămînerea în urmă a agriculturii Moldovei față de alte zone ale țării. Experiența ciștigată de o serie de unități dovedește că și aici, pe terenurile deluroase, se pot obține recolte comparabile cu cele din Bărăgan. Se așteaptă din partea specialiștilor ieșeni o contribuție mult mai mare la dezvoltarea agriculturii, nu numai din județ, ci și din toată Moldova. Pe baza unor cercetări 

aplicative, solurile pot fi ameliorate, coastele dealurilor pot fi transformate în terenuri mult mai fertile prin lucrări de îmbunătățiri funciare. Trebuie întocmit un program care să asigure o cotitură radicală în agricultura Moldovei în perioada viitorului cincinal.în ceea ce privește problemele actualei campanii agricole, secretarul general al partidului a insistat asupra necesității de a se grăbi ritmul secerișului și al insămințării culturilor duble, in special de porumb și de legume, în așa fel incit să se respecte perioada optimă pentru aceste lucrări, iar producțiile de pe aceste terenuri să compenseze pagubele provocate de inundații. In acest context, arătind că în unele locuri se constată un oarecare spirit de delăsare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reluat indicația dată cu prilejul recentei vizite de lucru în județul Galați, insistînd asupra necesității unei mai bune organizări a muncii în agricultură, a- semănătoare cu cea existentă in fabrici. Trebuie stabilit temeinic orarul de muncă în perioada de campanie, iar la lucrări să participe tot satul, în frunte cu primarul și soția sa. Dacă nu vom intări ordinea și disciplina nu vom obține recolte mari — a subliniat secretarul general al partidului.în legătură cu lucrările de îmbunătățiri funciare care urmează să se execute în județul Iași, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat ca planurile să fie revizuite împreună cu specialiștii de la Consiliul Național al Apelor în vederea i- dentificării celor mai avantajoase soluții din punct de vedere economic.într-o primă etapă trebuie să ne gîndim la amenajarea unor lacuri mari, care să rezolve definitiv problema apărării localităților de inundații și cea a aprovizionării cu apă industrială și potabilă, urmind ca într-o fază ulterioară să se treacă la regularizarea sistematică a riu- rilor prin corectarea cursului lor, adîncirea și lărgirea albiei, înălțarea unor diguri suficient de puternice ca să reziste la. viituri oricit de mari. Ele vor trebui inălțate chiar pe mal, pentru a nu mai lăsa pradă apelor terenuri acum inundabile, care micșorează suprafața agricolă a țării.Planurile de Îmbunătățiri funciare trebuie corelate cu _ cele de sistematizare a localităților, și în acest cadru este necesar să se întocmească un program de modernizare a localităților situate de-a lungul Prutului, în vederea ridicării nivelului de trai al locuitorilor. Aceasta va conduce și la schimbări in mentalitate.Referindu-se la necesitatea ridicării continue a nivelului conștiinței socialiste a oamenilor muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că se impune, în același timp, îmbunătățirea stilului de muncă al organizațiilor de partid.— S-a constatat că unii activiști manifestă un oarecare spirit funcționăresc în îndeplinirea sarcinilor Încredințate. Trebuie să tragem concluziile cuvenite pentru îmbunătățirea activității de partid în sensul sporirii responsabilității tuturor comuniștilor in munca pe care o desfășoară în diferite domenii — a spus secretarul general al partidului.Abordînd apoi unele probleme X ideologice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că tradițiile culturale ale Iașilor, cu tot ce au mai bun și mai dinamic, trebuie valorificate. Secretarul general al partidului a apreciat preocuparea organelor locale pentru păstrarea și restaurarea monumentelor istorice și culturale ale trecutului, arătind în același timp că orașul de la poalele Copoului este totodată și o veche citadelă muncitorească.— Trebuie reînnoită tradiția cluburilor muncitorești, spiritul lor revoluționar, să facem din ele cercuri de studiu și învăță- mînt comunist, centre de luptă împotriva mentalității patriarhale a Iașilor, a atmosferei mic burgheze care se mai face simțită pe alocuri. Să nu luăm drept o jignire aceste cuvinte, jignitor ar fi să tolerăm asemenea stări de lucruri. La Iași, ca și în alte orașe, se construiesc mari uzine. Or, acolo unde e uzina se forjează și omul nou, cu conștiință înaintată. Aceasta este valabil nu numai la noi, ci peste tot în lume.în încheierea întîlnirii de lucru cu biroul comitetului județean de partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că la Iași există o puternică organizație de partid, care dispune de cadre valoroase, cu multă experiență, de la care se așteaptă propuneri privind îmbunătățirea activității în domeniile discutate. Trebuie să se treacă cu mai multă hotărîre la acțiune în direcțiile indicate de partid, pentru a obține rezultate mai bune în toate sectoarele de muncă.Primul secretar al comitetului județean de partid a mulțumit tovarășului Nicolae Ceaușescu, în numele tuturor comuniștilor, al oamenilor muncii din județul Iași, pentru vizita făcută, asi- gurind că indicațiile sale vor fi urmate întocmai și îndeplinite neabătut, cu convingerea că traducerea lor în viață va aduce o îmbunătățire simțitoare a muncii în toate domeniile de activitate, o sporire a contribuției județului la progresul multilateral al patriei.
BOTOȘANIDe la Iași, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășul Manea Mănescu, ipembru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului, continuă vizita de lucru în județul Botoșani.La sosire, pe stadionul orașului. secretarul general al parti

dului a fost întimpinat cu deosebită căldură de un mare număr de oameni ai muncii.în numele populației din a- ceastă parte a țării, tovarășul Petre Duminică, prim-secretar al Comitetului județean Botoșani al P.C.R., a adresat un călduros bun venit. Potrivit da- tinei, secretarului general al partidului i s-au oferit pline și sare.La sosire, ca și pe întregul traseu străbătut pînă la noua platformă industrială situată în nordul orașului, unde s-au construit și se vor construi noi și puternice unități economice, cetățenii aclamă și scandează „Ceaușescu—P.C.R.". „Ceaușescu și poporul". La platforma industrială se analizează. în fața unei machete, modul de amplasare a noilor obiective, concepția de sistematizare a orașului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă să se studieze mai atent amplasamentele, să se realizeze întreprinderi de profil unice. Prin schimbarea amplasării unor unități ce se vor construi aici se pot cîștiga importante suprafețe de teren, iar zona industrială a orașului nu trebuie să depășească limitele existente în prezent.în cadrul discutării schiței de sistematizarea orașului s-a arătat că s-a avut in vedere folosirea actualului perimetru prin asigurarea densității optime, în concordanță cu perspectivele de dezvoltare economică a orașului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- trage atenția edililor și specialiștilor ca sistematizarea să se facă pomindu-se de la aliniamentele existente, ca în cadrul lucrărilor de construcție să fie păstrate parcurile și spațiile verzi, să fie conservate toate clădirile bune, iar prin noile construcții să se asigure o densitate de 10 000—12 000 locuitori ne ha. Este necesar să se creeze în preaima orașului zone de recreare pentru oamenii muncii.Tema centrală a dialogului de lucru la cele două noi întreprinderi vizitate pe platforma industrială a municipiului Botoșani o constituie folosirea spatiilor de producție, amplasarea judicioasă a utilaielor.încă de la început, tovarășul Nicolae Ceaușescu remarcă, la întreprinderea „Electrocontact", intrată în funcțiune cu trei luni înainte, nefolosirea integrală a suprafețelor halelor. Secretarul general al partidului, în discuția cu Constantin Ionescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini-unelte și electrotehnicii, Dumitru Ciocan, directorul unității, cu ceilalți factori de răspundere, atrage serios atenția că trebuiau judicios organizate suprafețele din incinta halelor :— Ce fel de organizare științifică și inginerească este asta ? — spune tovarășul Nicolae Ceaușescu. Punem mașinile la distante mari și apoi trebuie deplasate mereu. Facem cheltuieli inutile și mașinile se degradează. Deși discutăm, continuă a- celași stil de. muncă. Trebuie pus capăt acestei situații. Să se vadă încă din proiect amplasarea fiecărei mașini. Trebuie mai multă disciplină, mai multă ordine, o mai bună utilizare a specialiștilor.în același context este abordată problema amplasării viitoarei fabrici de electroizolatori, care, în concepția inițială, urma să se construiască în vecinătatea întreprinderii vizitate. Cu acest prilej, tovarășul' Nicolae Ceaușescu subliniază necesitatea unei priviri de ansamblu, unitare, la construirea noilor capacități de producție, la dezvoltarea celor existente.— Nu e destul să punem întreprinderile una lingă alta — arată secretarul general al partidului. Asta e numai o latură a sistematizării. De ce să revenim și să cîrpim, cînd se poate construi de la început după o concepție unică ?în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu dă indicația ca unitățile cu același profil de ramură, aflate în cadrul aceleiași platforme industriale, să fie organizate pe baza concepției întreprinderii unice, cu sectoare comune de utilități, sculărie, mecanic-șef etc, și cere să i se prezinte în cel mai scurt timp proiectele conform acestor indicații.Apreciind modul de organizare a fluxurilor tehnologice la întreprinderea de utilaje și piese de schimb pentru industria ușoară — a doua unitate vizitată la Botoșani — tovarășul Nicolae Ceaușescu se oprește in fața unor linii de strunguri și recomandă o mai bună gospodărire a locului de muncă, folosirea unor mijloace mecanizate care să permită colectarea, transportarea și captarea șpanu- lui. în secția de turnătorie a unității, secretarul general al partidului remarcă eficienta soluțiilor tehnice adoptate pentru reducerea consumului de metal încă din această fază și cere ministrului industriei construcțiilor de mașini grele, Ioan Avram, aflat de față, ca și unitățile acestui minister să folosească experiența bună a întreprinderii botoșănene aparținind Ministerului Industriei Ușoare.Subliniind necesitatea folosirii întregii capacități a instalațiilor, secretarul general al partidului dă indicația ca producția întreprinderii să fie profilată. în primul rind. pe piese de serie — în acest sens impunîndu-se o mai largă cooperare cu celelalte întreprinderi constructoare de mașini — și numai în al doilea rînd pe fabricarea de unicate.întîlnirea de lucru cu membrii biroului comitetului județean de partid prilejuiește o analiză a rezultatelor obținute pînă în prezent, a măsurilor ce se impun pentru dezvoltarea economico-socială a acestor meleaguri.Tovarășul Petre Duminică, primul secretar al comitetului județean de partid, subliniază că ridicarea economică a județului, în special în cei 10 ani 

care au trecut de la al IX-lea Congres, sînt o dovadă grăitoare a însuflețirii cu care oamenii muncii, toți cetățenii din această parte a țării dau viață hotărîrilor partidului, indicațiilor secretarului general, prezent în numeroase ocazii în mijlocul lor.Sintetizînd esența dialogurilor purtate cu prilejul acestei noi vizite în județul Botoșani, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază sarcinile care revin organelor locale de partid și de stat în vederea unei mai judicioase organizări a activității productive atît în industrie, cit și în agricultură.Revenind la discuțiile anterioare, secretarul general al partidului recomandă încheier rea sistematizării municipiului, definitivarea proiectelor de dezvoltare a platformei industriale în așa fel încît să nu se piardă nimic din suprafața cultivabilă. în ceea ce privește agricultura, tovarășul Nicolae Ceaușescu a- rată că și aici trebuie introdusă mai multă ordine și disciplină, ca și în industrie, la lucrările agricole din sat fiind necesară antrenarea tuturor cetățenilor.— Toată lumea trebuie să lucreze. Și primarul, și medicul, și profesorul să participe la activitatea de producție din comună — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu.Exprimîndu-și convingerea că oameni imuncii, toți cetățenii acestor meleaguri își vor îndeplini și depăși sarcinile ce le revin în acest an. în urmă

Întreprinderea de utilaje și pieseIn fața machetei liniei tehnologice de prelucrare a mucavalei de la 
de schimb Suceava

In mijlocul metalurgicilor din municipiul Roman

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCUDragi tovarăși,Vă adresez tuturor celor pre- zenți aici și tuturor locuitorilor orașului și județului Botoșani un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului și a mea personal. (Aplauze puternice, urale).Folosesc acest prilej pentru a adresa calde felicitări oamenilor muncii din Botoșani — muncitori, ingineri, tehnicieni — care au realizat planul cincinal in industrie in patru ani și jumătate. (Aplauze puternice, urale ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.").Stnt rezultate minunate, care au cerut eforturi susținute, și doresc să apreciez in mod deosebit felul în care comuniștii, organizațiile de partid, comitetul județean au unit eforturile tuturor oamenilor muncii pentru a obține aceste succese. Vă urez să obțineți in continuare realizări tot mai mari in întreaga activitate. (Vii și puternice a- plauze).în ceea ce privește cincinalul viitor, după cum cunoașteți, Botoșanii vor trebui să realizeze o producție industrială de peste 10 miliarde lei. Anul acesta veți avea o producție de circa 3 miliarde lei. Va trebui deci să realizați o creștere de peste trei ori. Pentru îndeplinirea tuturor a- cestor sarcini se cer eforturi serioase. Dar faptul că in acest cincinal ați obținut rezultate bune, că s-au pus bazele unor noi întreprinderi industriale, iar de pe acum sînt stabilite Între

torul cincinal, tovarășul Nicolae Ceaușescu arată in încheiere că se impune mobilizarea întregului potențial al județului pentru obținerea unor producții sporite în toate compartimentele economice.Ținînd să-și exprime bucuria de a avea din nou în mijlocul lor pe secretarul general al partidului, un grup de muncitori înmînează tovarășului Nicolae Ceaușescu angajamentul solemn al muncitorimii botoșănene de a nu precupeți nici un efort pentru a răspunde apelului adresat întregii națiuni de a contribui la refacerea cit mai grabnică a economiei, la recuperarea pierderilor provocate de inundații, de a face, totodată, din fiecare zi o zi-record de producție.La rîndul lor. și reprezentanți ai lucrătorilor ogoarelor înmînează tovarășului Nicolae Ceaușescu. în numele țărănimii cooperatiste, mecanizatorilor, tuturor lucrătorilor din agricultura județului, angajamentul prin care încredințează Comitetul Central al partidului, pe secretarul general că vor contribui cu toate forțele la obținerea unor recolte tot mai bogate.O mare mulțime de cetățeni, adunați în piața din fața sediului comitetului județean de partid, ține să salute din nou prezenta pe meleagurile Botoșanilor a secretarului general al partidului.In uralele și ovațiile mulțimii, ia cuvintul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

prinderile ce urmează a fi construite creează toate condițiile de a putea realiza in bune condiții sarcinile trasate de Congresul al XI-lea, de a face ca Botoșanii să devină un puternic centru industrial in Moldova. (Aplauze puternice).Concomitent vor trebui depuse eforturi pentru dezvoltarea și a producției agricole, pentru a asigura o creștere mai substanțială a producției de cereale, de legume și in zootehnie, in așa fel ca și agricultura județului Botoșani să-și aducă contribuția la dezvoltarea generală a județului, a agriculturii din România socialistă. (Vii aplauze).Aveți, deci, dragi tovarăși, un program minunat de înfăptuit in cincinalul următor. Doresc să exprim convingerea că organizațiile de partid, comuniștii, comitetul județean de partid, consiliul popular vor lua toate măsurile pentru a asigura realizarea in cele mai bune condiții a tuturor acestor sarcini.Exprim, de asemenea, convingerea că toți oamenii muncii de la orașe și sate vor face totul pentru a acționa intr-o strinsă unitate, sub conducerea comuniștilor, pentru realizarea cu succes a acestor mărețe sarcini (Aplauze).In încheiere vă urez succese tot mai mari in întreaga activitate, vă doresc multă sănătate și multă fericire ! (Vii și puternice aplauze, se scandează „Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu fi poporul").

SUCEA 164Suceava a fost cel de-al cincilea județ pe itinerarul vizitei de lucru în Moldova a secretarului general al partidului.Pe stadionul orașului, împodobit sărbătorește, mii de cetățeni ai municipiului și din localitățile învecinate au făcut secretarului general al partidului o entuziastă primire.în întîmpinare au venit primul secretar al Comitetului județean Suceava al P.C.R., Miu Dobrescu, alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.După ceremonia oficială a primirii, coloana oficială se îndreaptă spre platforma industrială „Zona de est" a municipiului, unde au luat ființă și s-au dezvoltat in ultimul deceniu unități economice moderne.Pe întregul traseu străbătut, un mare număr de locuitori fac tovarășului Nicolae Ceaușescu o vibrantă manifestare de dragoste și stimă.Primul obiectiv vizitat în lunca Sucevei a fost întreprinderea de utilaje și- piese de schimb, unde tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întimpinat de tovarășul Vasile Patilineț. ministrul economiei forestiere și industriei materialelor de construcții, de reprezentanți ai conducerii întreprinderii.Evidențiind încă de la început faptul că, traducind în viață indicațiile secretarului general al partidului date cu prilejul ultimei vizite efectuate aici, colectivul acestei unități a reușit să dubleze capacitatea de producție, directorul întreprinderii.

inginer loan Nemțișor, a arătat că, prin asimilarea, intr-un timp relativ scurt, a unor utilaje complexe pentru industria materialelor de construcții, care dețin în prezent 40 la sută din totalul producției, s-a ajuns la un grad superior de modernizare a structurii fabricației. în continuare, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost prezentată, sub formă de machetă, linia tehnologică de producere a mucavalei, cea mai recentă creație a acestui colectiv.în încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat acest harnic colectiv pentru realizările obținute, a recomandat conducerii întreprinderii să-și intensifice preocupările pentru dezvoltarea producției de utilaje complexe, în vederea,do- tării corespunzătoare a noilor capacități de producție.Vizita pe platforma industrială suceveana a continuat la combinatul de celuloză și hîrtie. Și aici a reieșit pregnant că aplicarea consecventă a indicațiilor și recomandărilor secretarului general al partidului au avut rezultate dintre cele mai bune. Se remarcă, in acest context, dezvoltarea capacităților de producție, care asigură in prezent un spor valoric de 100 milioane lei, modernizarea și diversificarea nomenclatorului de produse. Elocvent in acest sens este faptul că in momentul de față combinatul sucevean furnizează 22,6 la sută din producția de celuloză și 26,3 din cea de hirtie realizată în țara noastră.Apreciind strădaniile și rezultatele obținute în acest cincinal de colectivul combinatului, de grupul de cercetători care lucrează aici, secretarul general al partidului a arătat că pe baza unei experiențe acumulate trebuie să se treacă la sporirea masivă a producției de hîrtie de calitate superioară. în felul acesta se vor putea diminua corespunzător >i importurile. Sint 

create toate condițiile ca în viitor aceste sortimente, care asigură o valorificare superioară a materiei prime, să aibă o pondere tot mai însemnată. Ministerul de resort, a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu. trebuie să aibă în vedere să corecteze planul în această direcție.Luindu-și rămas bun de la membrii colectivului combinatului, secretarul general al partidului îi felicită din nou, le urează noi și importante succese.în Piața 23 August, in noul centru al Sucevei, a avut loc un însuflețit miting consacrat vizitei in acest județ a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Deschizînd mitingul, tovarășul Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Comitetului județean Suceava al P.C.R., a spus :în aceste clipe, sucevenii, toți locuitorii acestui străvechi și legendar plai românesc vă transmit fierbintea urare pornită din adincul inimii de bun venit in județul nostru, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu.Vă aflați în mijlocul sucevenilor, în momente eroice ale neamului. în momente în care întreaga națiune, toată suflarea acestui colț al patriei, la_ îndemnul partidului. Ia înflăcărată dumneavoastră chemare, într-o impresionantă unitate de voință, și-au închinat vrednicia și puterile vindecării rănilor grele pricinuite de inundații, recuperării marilor pierderi datorate dezlănțuirii apelor.înțelesurile multiple și emoționante ale momentului sînt însă împlinite de o fericită coincidență: astăzi, cînd vă aflați alături de noi — și, ca întotdeauna, în inimile noastre — se împlinesc 10 ani de la Congresul al IX-lea al partidului, care a generat dinamismul fără precedent al ultimului nostru deceniu de construcție socialistă, „deceniul Ceaușescu". Este dinamismul ce întruchipează strălucirea și forța ideilor dumneavoastră, tovarășe secretar general, care au fundamentat documentele congresului, caracterul profund creator și novator al patosului revoluționar ce vă caracterizează viața și munca uriașă, pe care le dăruiți fericirii poporului, înălțării destinelor sale.îngăduiți-mi ca succintul raport comunist, muncitoresc, pe care vi-1 prezint în acest cadru, să-1 încep prin menționarea unui fapt care, deși cunoscut, ne este plăcut să-1 amintim : sucevenii și-au onorat angajamentul asumat in fața dumneavoastră — realizarea actualului cincinal în patru ani și jumătate — fiindu-vă adine recunoscători pentru ajutorul multilateral, permanent, pe care l-ați acordat județului nostru, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru cuvintele de caldă și aleasă apreciere și îmbărbătare pe care ni le-ați adresat în legătură cu acest succes.Noi înțelegem că repurtarea unei asemenea victorii in competiția cu timpul este un argument de referință, o platformă trainică pentru împlinirile viitoare. Ca urmare a înfăptuirii cincinalului cu două anotimpuri mai devreme, vom putea realiza o importantă producție suplimentară, depășindu-ne angajamentele luate. Locuitorii Țării de Sus sînt hoțăriți să pună viguros umărul la recuperarea pierderilor provocate de inundații. în aceeași ordine de idei, vă raportez că, în ultima perioadă, am angajat mai larg resursele județului, suplimentînd și volumul exportului.Pe aceleași coordonate ale muncii avîntate, responsabile se înscriu și preocupările lucrătorilor ogoarelor, care. în aceste zile, duc o bătălie decisivă pe „frontul piinii", conștienți fiind de datoria patriotică de a nu pierde nimic din roadele pă- mîntului.Știm însă că activitatea din economia județului este aptă de noi perfecționări. Avem datoria ca, așa cum ne învățați prin permanenta și pilduitoarea dumneavoastră activitate, cum a reieșit și din prețioasele indicații ce ni le-ați dat în cursul acestei vizite, să analizăm permanent, cu exigență, mersul muncii, să prospectăm mai bine eforturile și resursele, să folosim din plin baza materială de care dispunem, potentele creatoare ale oamenilor.Mă fac și în acest cadru mesagerul sentimentelor sincere ale bucovinenilor, transmițîn- du-vă întreaga noastră gratitudine pentru grija ce o purtați destinelor Țării de Sus. fericirii și bunăstării întregului nostru popor, mărturie fiind și recenta măsură privind majorarea suplimentară a retribuției oamenilor muncii.Există pe aceste meleaguri un fond uman sănătos, un climat moral pe aceeași măsură. Avem o organizație de partid puternică. Sintem trup și suflet legați de ființa partidului nostru, de idealurile sale, ne facem din cuvintul dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, un crez de muncă și luptă, o chezășie a biruințelor în edificările socialiste din acest minunat plai. Asemenea întregului popor, nu avem nimic mai soump decît înfăptuirea Programului partidului, a politicii noastre interne și internaționale spre binele și demnitatea patriei, al progresului și păcii în lume.în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor acestor meleaguri, ne exprimăm nestrămutata hotărîre că, acționînd în spiritul documentelor Congresului al XI-lea al partidului, în- vățînd din exemplul dumneavoastră de totală dăruire comunistă, de neobosit și ilustru luptător pe tărîmul progresului și omeniei, vom munci așa cum ne-o cer comandamentele politice și sociale ale evului nostru socialist, astfel încît meleagurile bucovinene, scumpa noastră patrie să prospere necontenit, sâ fie așa cum au visat-o dintot- deauna străbunii, așa cum o vrea și o înalță talentatul nostru popor, condus cu strălucire de Partidul Comunist Român, de cel mai vrednic fiu al neamului românesc, secretarul ge

neral al partidului nostru, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.întimpinat cu nestăvilit entuziasm, cu urale și aclamații, la miting a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.în repetate rinduri, cuvintele secretarului general al partidului au fost subliniate cu îndelungi aplauze.în încheierea mitingului, tovarășul Miu Dobrescu a spus :Cu aceeași nemărginită dragoste, vă mulțumim din nou, cu toată căldura inimilor noastre, pentru onoarea deosebită și marea cinste ce ne-ați făcut-o vi- zitind județul nostru. Ne exprimăm, totodată, adinca gratitudine pentru indicațiile ce ni le-ați dat și observațiile pe care le-ați făcut pe parcursul vizitei. Acestea reprezintă pentru noi, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, un puternic element de imbold, un adevărat program de acțiune rodnică pentru traducerea în fapt a sarcinilor complexe ce stau în fața județului nostru.Primiți, vă rog, angajamentul nostru comunist, hotărirea fermă a tuturor locuitorilor Tării de Sus de a face totul pentru transpunerea neabătută in viață a Programului de prosperitate a României socialiste adoptat de cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român.Bucovinenii, într-o vibrantă unitate de gind și simțire, vă urează : Să ne trăiți, iubite tovarășe secretar general, cit țara și poporul !Pe stadionul orașului, înainte de plecare, adresîndu-se mulțimii, tovarășul Nicolae Ceaușescu își ia un călduros rămas bun. w 
NEAMȚ *Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu a continuat apoi în județul Neamț. Și aici, secretarul general al partidului a analizat, cu factorii de răspundere locali, cu oamenii muncii din industrie și agricultură, modul cum se îndeplinesc sarcinile actualului cincinal, posibilitățile și rezervele existente pentru realizarea de producții suplimentare cerute de piața internă și externă, astfel ca și județul Neamț să contribuie. în lumina recentei Hotărîri a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., cu toată energia la recuperarea pagubelor materiale suferite de economia națională de pe urma inundațiilor ce s-au abătut asupra unor mari regiuni ale tării, inclusiv asupra unor localități și zone de aici.Pe parcursul Întregii vizite, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întimpinat, ca pretutindeni în județele vizitate, cu multă dragoste și stimă.La sosirea elicopterului, pe stadionul municipiului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat de Ștefan Boboș, prim-secretar al Comitetului județean Neamț al P.C.R., de mii de localnici, care au ovaționat minute în șir.în discuția care are Ioc apoi, gazdele raportează cu mindrie că industria județului și-a depășit sarcinile de plan revenite pe primul semestru al anului, reali- zindu-se o producție suplimentară de peste 165 milioane lei. Acționînd in spiritul indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, în întregul județ au fost analizate cu atenție rezervele existente încă în unele sectoare economice, oamenii muncii hotărînd să-și suplimenteze angajamentele pe acest an.Apreciind aceste succese, secretarul general al partidului a recomandat organelor locale de partid și de stat, colectivelor de muncă să se preocupe cu maî multă stăruință de sporirea productivității muncii, de reducerea cheltuielilor materiale, creșterea eficientei economice în întreaga activitate, grăbirea termenelor de dare în funcțiune a obiectiv velor prevăzute în planurile de investiții, de atingerea în avans a parametrilor la capacitățile intrate în circuitul productiv, astfel ca județul Neamț să obțină în viitorul cincinal o producție care să depășească'24 miliarde lei. S-a subliniat că atingerea acestui nivel implică organizarea științifică a întregii activități economice, punerea în valoare a tuturor rezervelor și posibilităților materiale și umane de care dispune județul.Dezbaterea acestor probleme a continuat apoi în unele unități economice vizitate în cursul zilei.La Săvinești, tovarășul Nicolae Ceaușescu a analizat în cadrul vizitei la fabrica de melană și atelierul de mecanică fină — unități aliniate recent la startul producției — problemele legate de organizarea mai bună a fluxurilor tehnologice și încărcarea corespunzătoare a mașinilor, precum și aspecte legate de îmbunătățirea calității producției.S-a relevat, totodată, necesitatea valorificării superioare a materiilor prime prin obținerea de fibre cu o calitate mult Îmbunătățită, ceea ce va influența pozitiv creșterea eficientei economice a întreprinderilor.în fata machetei combinatului, unde se discută pe larg modul cum s-au realizat și se vor realiza noile capacități prevăzute în planul de investiții al combinatului, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă specialiștilor ca noile dezvoltări să fie cuprinse in actualul perimetru al unității, indicind o serie de spații existente pe această platformă și care oferă condiții pentru construirea viitoarelor obiective. Toate spațiile libere, a arătat secretarul general al partidului, să fie ocupate de capacități de producție, să se a- jungă la un grad de folosire a terenului de cel puțin 90 la sută.La Melana IV, tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază faptul că această instalație, intrată în funcțiune în anul trecut, a fost construită cu un volum de investiții mult mai redus față de capacitățile similare realizate pe această platformă. Se recomandă ca experiența ciștigată in acest domeniu să fie împărtășită și altor colective

(Continuare in pag. a Iil-a)
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)Ziare străine ; se intrebau cum de-ar mai putea România să-și realizeze planul. Doresc ca de aici, din cetatea de scaun a lui Ștefan cei Mare, să le răspund acestora că gravele calamități nu ne vor abate cu nimic de Ia înfăptuirea programului nostru. Cincinalul actual va fi realizat înainte de termen ! Ritmul de creștere a producției industriale va depăși 14 Ia sută. Sîntem ferm hotăriți ca, și în agricultură, să recuperăm pierderile prin culturi suplimentare, astfel incit să asigurăm pe deplin aprovizionarea populației în cele mai bune condiții. (Aplauze prelungite ; se scandează : „Ceaușescu—P.C.R.").Desigur, apreciem preocuparea ziariștilor și ziarelor de peste hotare pentru problemele dezvoltării României. Credem însă că aceștia nu cunosc încă bine poporul român, constructor al socialismului : ei nu Știu că, de-a lungul secolelor, nimic nu a putut împiedica poporul nostru să înfringă toate greutățile— inclusiv pe cele provocate de natură sau de cotropirea străină — să-și apere ființa națională, să asigure mersul înainte spre bunăstare și fericire. Cu

- _i mai mult, in condițiile construcției socialiste, cînd Partidul Comunist Român — forța politică conducătoare a societății noastre — călăuzește întreaga națiune pe culmile înalte ale societății comuniste, nu not exista nici un fel de greutăți, nici o piedică care să ne abată de ia drumul socialismului și comunismului ! (Aplauze puternice ; urale : se scandează: „Ceaușescu și poporul").La Începutul săntămînii viitoare va avea loc Plenara Comitetului Central al partidului și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economico-Sociale. care va analiza, in primul rînd, proiectul nlanului de dezvoltare eco- nomico-socială pe cincinalul 19'6—1980. Prevederile acestui proiect corespund pe deDlin Directivelor trasate de Congresul al XI-lea, iar în unele domenii, chiar accentuează dezvoltarea spre a asigura o bună armonie și progresul proporțional a! tuturor sectoarelor de activitate. Greutățile pe care !e-au provocat calamitățile nu vor influența In nici un fel ! Vom face totul pentru a realiza în bune condiții Directivele Congresului al XI-lea. programul dezvoltării ne noi trepte a societății noastre socialiste, in toate domeniile. (Anianze puternice, prelungite).Fără îndoială că, pentru a- eeasia, trebuie să muncim mai bine, să organizăm mai temeinic activitatea în fiecare sector, să intărim disciplina, ordinea, spiritul de răspundere al fiecărui cetățean Ia locul său de muncă, de Ia președintele republicii pină la ultimul muncitor, și de la ultimul muncitor și țăran, pină ia președintele republicii ! Numai 

așa, acționind cu spirit de răspundere, cu disciplină și ordine, într-o deplină unitate, vom asigura victoria societății socialiste multilateral dezvoltate, vom crea condiții pentru creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor ! (Aplauze puternice, urale).Dragi tovarăși.Nu aveam de gînd să mă refer la problemele internaționale ; dar avînd în vedere că la Geneva s-a hotărit ca, la 30 iulie, să aibă loc Conferința gene- ral-europeană la nivel înalt, care va adopta documentele cu privire Ia securitatea și cooperarea în Europa, doresc să subliniez că România a fost printre țările care au acționat cu cea mai mare fermitate pentru succesul acestei conferințe. Salutăm hotărirea pentru convocarea acestei conferințe. Sperăm că ea va deschide o eră nouă de pace și cooperare in Europa, o eră nouă pentru cursul destinderii, pentru o nouă ordine economică și politică internațională, pentru pace și colaborare in intreaga lume. (Aplauze puternice, urale).Știm că problemele ce mai sint incă de soluționat in Europa și în lume sint complexe. Conferința nu înseamnă sfirșitul lucrărilor pentru securitatea Europei, ci începutul luptei pentru realizarea in viață a celor stabilite, pentru a se ajunge la eliminarea cu desăvîrșire a vechii politici imperialiste de forță și dictat, pentru a se asigura așezarea relațiilor dintre state pe principiile deplinei egalități in drepturi, ale respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, pentru a face din continentul nostru un continent a! păcii și colaborării, pentru a ne aduce contribuția la o lume mai dreaptă și mai bună, în care fiecare națiune să se poată bucura de cuceririle științei și culturii, să-și poată făuri viața in mod liber și independent, așa cum dorește, fără nici un amestec din afară. (Aplauze puternice. prelungite).Contlnuind infăptuirea programului de dezvoltare a patriei noastre, ne aducem, totodată, o contribuție activă la cauza socialismului, a păcii și colaborării internaționale. Sintem ferm hotăriți să ducem in continuare aceeași politică internațională de dezvoltare a colaborării cu toate statele socialiste, cu țările in curs de dezvoltare, cu țările capitaliste dezvoltate, in spiritul principiilor egalității și respectului reciproc. Știm că numai colaborind strins pe baza egalității, numai realizind o politică de pace avem siguranța mersului ferm înainte, avem garanția 

că fiecare națiune va obține progrese tot mai mari pe calea bunăstării și fericirii. (Aplauze puternice).Dragi tovarăși,Deoarece acesta este ultimul miting din cursul acestei vizite in Moldova — pe care nu o încheiem, e drept, aici la Suceava, ci la Piatra Neamț, — aș dori să mulțumesc tuturor oamenilor muncii din toate județele pe unde am trecut pentru primirea și manifestările călduroase cu care ne-au intimpinat. Vă mulțumim dumneavoastră pentru aceste calde manifestări, in care vedem expresia încrederii depline in partidul nostru comunist, hotărirea fermă a voastră, a celor din Moldova, ca și a întregului nostru popor, de a înfăptui neabătut politica Internă și externă a partidului și statului nostru socialist. (Aplauze puternice ; urale ; se scandează: „Ceaușescu — P.C.R.").în încheiere, doresc să-mi exprim convingerea că oamenii muncii din Suceava — în frunte cu comuniștii, organizațiile de partid, comitetul județean de partid — așa cum au știut să organizeze munca pentru îndeplinirea cincinalului in patru ani și jumătate, vor ști și în continuare — în ultima jumătate a 

Secretarul general al partidului, intimpinat cu căldură la întreprin
derea de piese de schimb pentru industria ușoară din Botoșani

anului și in anii următori — să-și organizeze și mai bine întreaga activitate, acționind cu spirit de răspundere și combativitate comunistă, revoluționară, pentru unirea eforturilor tuturor cetățenilor din județul Suceava, în munca și lupta pentru realizarea mărețelor sarcini ce vă revin din Programul elaborat de Congresul al XI-lea al partidului. (Aplauze puternice, urale).Vă urez tuturor succese tot mai mari în toate domeniile de activitate ! Spunind tuturor, am în vedere și organizațiile de partid, comitetul județean și consiliile populare, pentru că, in fond, forța partidului constă tocmai in legătura sa indestructibilă cu masele, cu poporul, in felul in care el va ști să unească și mai mult eforturile tuturor celor ce muncesc pentru a asigura mersul tot mai ferm înainte al patriei. De aceea, tuturor vă urez noi și noi succese, multă sănătate și multă fericire !(Aplauze puternice, prelungite. Se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu și poporul". Participanții la adunarea populară ovaționează îndelung pentru partid, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

(Urmare din pag. a Il-a)din județ și din tară. In acest cadru se relevă că o instalație asemănătoare urmează a fi construită, cu asistenta specialiștilor români in R.P.D. Coreeană, ceea ce reflectă elocvent potențialul și capacitatea industriilor chimică și constructoare de mașini românești.Străbătind secțiile unității, tovarășul Nicolae Ceaușescu este salutat cu deosebită căldură și stimă de numeroși muncitori și tehnicieni coreeni aflati aici la specializare, care îi oferă flori, exprimindu-i sentimentele de gratitudine pentru ocazia ce o au de a se perfecționa in România.Se vizîîtează apoi atelierul de mecanică fină — creat aici la indicațiile secretarului general — care iși aduce o importantă contribuție la fabricarea unor repere și piese de schimb necesare industriei chimice. Numai în acest an, prin producerea unor asemenea piese care se a- duceau din import — între care multe de complexitate ridicată și de mare precizie — au fost economisite importante rezerve valutare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciind rezultatele obținute in domeniul autoutilărilor, cere să se treacă la realizarea de mașini și piese de schimb cu o complexitate și mai mare, care să acopere și necesitățile altor combinate de profil. Problema folosirii mai raționale a spatiilor de producție este abordată și aici, cu specialiștii uzinei, in- dieîndu-se ca pe suprafața nefo- losită să fie amplasate noi mașini, astfel ca pină la anul aici să poată fi obținută o producție dublă.Interesîndu-se de realizările altor unități — în șuetă de întreprinderea mecanică din Piatra Neamț, care produce în prezent semănători — tovarășul Nicolae Ceaușescu dă indicația ca aici să fie diversificată fabricația.In încheierea vizitei, secretarul general al partidului felicită călduros colectivul de pe platforma Săvinești. urîndu-i noi succese în muncă.
ROMANUltima etapă a vizitei de lucru întreprinse vineri și simbă- tă de secretarul general al partidului in județele din nordul Moldovei a constituit-o municipiul Roman.Unitate de prim rang a industriei noastre siderurgice, întreprinderea de țevi pe care o vizitează aici tovarășul Nicolae Ceaușescu a cunoscut în ultimii ani un puternic proces de extindere și modernizare. Gazdele raportează că indicațiile primite cu prilejul 'precedentei vizite a secretarului general al partidului au fost concretizate în realizări de prestigiu. In cursul actualului cincinal au fost puse in funcțiune importante capacități de producție, dotate, în bună parte, cu utilaje dintre cele mai moderne furnizate de întreprinderile noastre constructoare de mașini grele, care au făcut ca cea mai importantă sarcină trasată metalurgiștilor de aici să devină fapt împlinit. Odată cu sporirea considerabilă a producției a fost îmbunătățită și structura sortimentală. S-au asimilat intr-o perioadă relativ scurtă burlane pentru forajul la mari 

adincimi, conducte de transportat fluide, țevi pentru cazane și alte importante produse necesare diferitelor ramuri economice. Ele au devenit prin însușirile lor superioare bine cunoscute în mai mult de 20 de țări ale lumii, ponderea livrărilor la export reprezentind în prezent jumătate din totalul producției.In cadrul dialogului pe care il poartă secretarul general al partidului cu ministrul industriei metalurgice, Neculai Aga- chi, cu reprezentanții centralei de resort și specialiștii întreprinderii, atit in fața machetei acestei unități, cit și pe parcursul vizitării laminorului și trăgătoriei la rece — realizată la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu. și pusă in funcțiune cu o lună de zile in urmă — au fost abordate probleme privind sporirea eficienței economice și modernizarea producției in acest important sector de activitate. După întreprinderea „Republica" din Capitală, cele metalurgice din Aiud și din Iași, unitatea din Roman este cea de-a 4-a uzină din cadrul Centralei industriale de prelucrări metalurgice pe care a vizitat-o in acest an tovarășul Nicolae Ceaușescu. Indicațiile date de secretarul general al partidului au vizat și aici, ca și la celelalte întreprinderi cu acest profil, ridicarea pe o nouă treaptă a activității economice din sectorul de prelucrare a metalelor, sporirea contribuției sale la acoperirea cererilor interne și a solicitărilor firmelor de peste hotare.In acest context, apreciind succesele obținute de colectivul din Roman pe linia sporirii producției și a introducerii în fabricație a unor produse noi, competitive pe plan internațional, secretarul general al partidului recomandă specialiștilor de aici să persevereze în asimilarea unor produse de și mai mare complexitate, cum ar fi țevile de peste 60 de țoii și burlanele de foraj pentru adincimi pină la 10 000 metri necesare pentru explorări submarine, a unor sortimente care să satisfacă toată gama de produse solicitate de industriile chimică și constructoare de mașini, renunțin- du-se complet la import.Informat despre faptul că în noua secție de tras țevi la rece, utilajele au fost reamplasate pentru montarea a cinci noi a- gregate de mare capacitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază că in această direcție, a ridicării indicelui de utilizare a spațiilor construite, trebuie acționat și in viitor. In aceeași ordine de idei, secretarul general al partidului cere organelor locale ca la amplasarea noilor obiective prevăzute a se ridica aici în anii viitorului cincinal să se aibă în vedere folosirea completă a actualului perimetru al întreprinderii.In numele tuturor oamenilor muncii de la întreprinderea de țevi, directorul unității îl asigură pe secretarul general al partidului că indicațiile sale vor fi îndeplinite întocmai, întregul colectiv fiind hotărît să-și sporească contribuția la progresul acestei importante ramuri industriale.La plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu adresează un salut călduros oamenilor muncii de aici și le urează succese tot mai mari in realizarea planului cincinal și a sarcinilor prevăzute pentru anii 1976—1980, perioadă în care Romanului industrial ii revin importante sarcini.

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu in județul Neamț s-a incheiat cu o intîlnire cu biroul comitetului județean de partid, in cadrul căreia au fost examinate sarcinile actuale și de perspectivă ce revin comuniștilor in dezvoltarea economico-socia- lă din această parte a țării.în cursul discuției de lucru care are loc cu acest prilej, primul secretar al comitetului județean de partid arată că planul pe acest an se înfăptuiește în condiții bune, industria județului încheind bilanțul primului semestru cu o importantă depășire la producția globală, că e- xistă toate condițiile pentru realizarea cincinalului înainte de termen și adresează vii mulțumiri conducerii partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru grija pe care o poartă dezvoltării armonioase a tuturor județelor țării. Aceasta se va materializa, la nivelul județului, prin finalizarea în perioada a- nilor 1976—1980. a unui volum mult mai mare de investiții de- cit în cincinalul precedent. Sint pregătite toate condițiile pentru înfăptuirea cu succes a acestui amplu program care va însemna sporirea considerabilă a potențialului economic al județului și ridicarea nivelului de trai al populației.Secretarul general al partidului insistă, în cursul acestei discuții. asupra necesității creșterii rolului factorilor intensivi in sporirea producției. Subliniind că în județul Neamț există puternice unități industriale ale căror colective au cîștigat o a- preciat-ă experiență, tovarășul Nicolae Ceaușescu relevă necesitatea ca specialiștii de aici să treacă neintirziat la valorificarea tuturor rezervelor existente de sporire a productivității muncii, de reducere a cheltuielilor de fabricație și de ridicare a nivelului calitativ al produselor. în această direcție trebuie acționat, in principal, arată tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru a se atinge potențialul industrial planificat pentru sfirșitul viitorului cincinal.In acest context, secretarul general al partidului trasează ca sarcină comuniștilor din județ să asimileze in producție, în continuare, produse de cea mai înaltă complexitate tehnică, la nivelul celor mai bune existente in lume, care să asigure integral necesitățile interne. Va- lorificînd investiția de inteligentă tehnică a specialiștilor noștri. unități de talia combinatului de la Săvinești sau a întreprinderii de țevi de la Roman sint in măsură să îndeplinească această cerință.In ceea ce privește noile capacități de producție, secretarul general al partidului cere să se accelereze ritmul de execuție a acestora, în așa fel incit ele să poată contribui cit mai devreme la sporirea avuției noastre naționale. Noile obiective vor trebui utilate — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — cu instalații și agregate de concepție proprie, renunțindu-se în acest fel la importuri costisitoare în condițiile în care muncitorii noștri le pot executa foarte bine.— S-a demonstrat cu atitea exemple că putem face utilaje foarte bune, uneori mai bune decit cele din străinătate. Să trecem acum de la aceste exemple frumoase la valorificarea lor, la producerea lor potrivit necesităților. Acesta trebuie să devină un factor hotăritor în dezvoltarea industriei noastre — 

subliniază tovarășul Nicolaa Ceaușescu.Exemplificlnd această idee, secretarul general al partidului arată că la intreprinerile siderurgice din Iași și Roman pe care le-a vizitat acum trebuie să se extindă atelierele de cercetare și autoutilare, pentru a se putea realiza, în cooperare, principalele agregate necesare echipării laminoarelor care se vor construi in anii următori In țară.Abordind problemele agriculturii, tovarășul Nicolae Ceaușescu face observația că zootehnia județului nu se dezvoltă la nivelul posibilităților de care dispune această zonă a țării.— Aveți pășuni multe, dispuneți de toate condițiile pentru a obține rezultate mai bune in acest slctor — subliniază secretarul general al partidului. Industrializarea nu înseamnă să renunți la agricultură, ci dimpotrivă. In noile condiții, oamenii cîștigă mai mult, se hrănesc mai bine, cumpără mai mult, trebuie asigurată aprovizionarea lor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu trasează ca sarcini organelor locale să întocmească în cel mai scurt timp schițele de sistematizare a orașelor din județ, inclusiv a celor care au beneficiat mai puțin de prezența unor noi unități industriale, cum este, de pildă, municipiul Neamț. Ele trebuie întocmite in spiritul hotărîrilor adoptate de partidul nostru în această privință ; să se prevadă amplasarea exactă a zonelor industriale, gruparea obiectivelor economice într-o singură platformă compactă, potrivit rațiunilor eficienței economice. In aceeași ordine de idei, secretarul general al partidului subliniază necesitatea întocmirii unor asemenea lucrări și pentru localitățile rurale, care cunosc, la rindul lor, o dezvoltare economică rapidă.In încheierea intilnirlf cu biroul comitetului județean de partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a exprimat convingerea că oamenii muncii din județul Neamț vor putea să îndeplinească, sub conducerea comuniștilor, marile sarcini care le revin in actuala etapă de dezvoltare pe care o parcurge tara, subliniind că este necesar, pentru aceasta, să se acționeze cu spirit de răspundere pentru întărirea ordinii și disciplinei atit în munca de partid, a organelor sale locale, cit și în intreaga activitate industrială, agricolă și social-culturală.în numele tuturor comuniștilor. al oamenilor muncii din județul Neamț, tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit asigurări că sarcinile trasate de partid vor fi duse Ia bun sflrșit, că indicațiile sale vor fi traduse neabătut în viață. în scopul accelerării dezvoltării multilaterale a județului și a țării.
★Seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a revenit în Capitală.La sosire, pe aeroportul Băneasa, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost intimpinat de tovarășii Emil Bobu. Cornel Burtică, Janos Fazekas. Gheorghe Oprea, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Iosif Uglar. Ștefan Andrei, Mihai Gere, precum și Mihai Marinescu și Angelo Mi- culescu, viceprim-miniștri.

IN ACESTE ZILE 
DECISIVE 

r E>!i I nU .nfitWVUIM

IN JUDEȚUL ARGEȘ:

PRIORITARĂ - STRÎNGEREA GRÎULUI, 
DAR NICI CELELALTE LUCRĂRI

NU SÎNT NEGLIJATE

Fiecare locuitor al satului-prezent pe ogoare!

Pentru încheierea recoltării în cel mai scurt timp a culturilor de vară și, îndeosebi, a păioaselor, ieri în județul Argeș mii de cooperatori și mecanizatori ajutați' de elevi, muncitori, funcționari au ieșit pe ogoare. Duminică dimineață, în lanurile de griu ale Cooperativei agricole din Slobozia veniseră sute de cooperatori, virstnici și tineri, mecanizatori care au dat continuitate recoltării păioaselor. Aurel Cojocaru. primarul comunei, Petre Niță, președintele unității cooperatiste, Sergiu Costache inginer șef, precum și plutonierul Gheorghe Popescu aveau sarcini precise. Era in jurul orei 9, spre baza de recepție plecaseră deja 52 tone de griu. Șoferii Ion Căpraru, Gheorghe Tănăsoiu, Constantin Rizon erau la al doilea transport. „Pină diseară fiecare vom transporta cite 20 tone de griu", ne spunea unul dintre ei. In a- cest ritm s-a transportat spre depozit 922 tone recoltă. La început, din cauza terenului moale nu s-a putut recolta mecanizat Dar oamenii din comună nu au stat cu brațele încrucișate. Zilnic peste 1 200 cooperatori, e- levi, muncitori, funcționari au ieșit cu secerile în cîmp, reușind să strîngă spicele de pe 200 hectare. Acum in cimp 4 combine „Gloria" și 17 C-l, C-3 înghit cu lăcomie din lanurile de griu. în ajutorul lor au mai venit 5 combine „Gloria" de la S.M.A. Bogdana, județul Ialomița. Cu aceste forțe mecanice ritmul de lucru a crescut simțitor. Numai ieri griul a fost strins de pe suprafața de 120 hectare, ajungîndu-se astfel la 1 000 hectare recoltate. Combi- nieri din județe diferite se Întrec în realizări. Dacă Marin 

Bobiță și Dumitru Mușat de la S.M.A. Bogdana adună zilnic în buncherele combinelor cite 37 și respectiv 32 tone de griu. cei de la S.M.A. Slobozia, ’ printre care Marin Căpraru, Alexandru I.azăr, Gheorghe Ciocmată și Tudor Ciocmată string cite 35 tone fiecare. Dar și combinele C-l, C-3, conduse de mecanizatorii Gheorghe Saru, Gheorghe Cucu, Alexandru Ungureanu, funcționează fără întrerupere. Fiecare recoltează între 3.5—4 hectare cu griu, adică norma zilnică prevăzută. Cu ce s-a recoltat ieri la C.A.P. Slobozia a mai rămas de strins griul de pe 350 hectare. Păstrind același ritm de lucru și aici în 3 zile se va încheia recoltarea păioaselor.Lucrătorii ogoarelor trec a- cum printr-o perioadă aglome- merată, cind trebuie, în același timp, să execute m.ai multe munci de sezon. Urgența întii o constituie recoltatul griului, dar nici eliberatul terenului și pregătirea lui în vederea insâmin- țării nu trebuie uitat. Printr-o bună organizare, prin-tr-un orar de muncă riguros respectat, toate lucrările se pot face la un nivel calitativ corespunzător. Un exemplu în acest'sens ni-1 oferă Cooperativa agricolă Mo- zăceni Deal. Ieri lâ Ferma nr. 1 Babaraga. in timp ce 3 combine „Gloria" reduceau simțitor din ultima tarla de 50 hectare cu griu, mecanizatorii Gheorghe Ștefan Manea, Marin Zincă și Dumitru Dinu balotau paiele în urma combinelor. Baloții erau descărcați direct pe sănii de unde elevii Nicolae Tunaru, Stelian Oprea. Ștefan Vlaicu și Aurel Oprea îi stivuiau la drumul de acces. în urma lor 10 tractoare pregăteau terenul în

• Acesta este principiul bunului
• Corespondenții noștri transmit

1N JUDEȚUL DOLJ:

Secerișul se apropie 
de sfîrșit

vederea însămințării celei de a doua culturi.Pe tovarășul Virgil Georgescu, inginerul șef al Consiliului in- tercooperatist Slobozia, il intîl- nim la C.A.P. „Ștefan cel Mare". „Azi la unitatea cooperatistă de aici se va încheia recoltatul griului pe întreaga suprafață de 1 100 hectare. Deja cele 7 combine „Gloria" au fost repartizate unităților vecine rămase în urmă. La noapte se vor deplasa spre noi puncte de lucru. De mîine vom continua aici cu forțe sporite semănatul celei de a doua culturi. Pină azi am semănat 20 hectare cu legume și 75 hectare cu porumb. Vom continua cu semănatul pină la acoperirea suprafeței de 450 hectare".
O. MARIAN

în paralel cu recoltările continuă lucrările 
de refacere și prevenire a inundațiilorPe șantierele de la Drăghici, Mălureni, Valea Mărului, Valea Mare, Ștefănești, Leordeni și altele se execută lucrări de regularizare și adincire a albiei riurilor pentru apărarea localităților și unităților economice împotriva inundațiilor. Pe șantierul de la Drăghici o echipă de 60 oameni, printre care tinerii Cornel Gherase, Constantin Stăncuțu, Marian Drăguț, sub conducerea șefului de lot, Ion Micudâ, lărgesc albia văii Drăghici, consolidează pragurile și grinzile din beton. Prin aceste lucrări vor fi apărate de inundații satele Jugur și Drăghici, suprafețe agricole, cit și drumurile comunale.Sistemul de irigații Ștefănești- Topoloveni. Printr-o rețea de canale principale în lungime de 2,4 km și prin 2 stații de re- pompare apa este distribuită Unităților agricole din Ștefâ- nești, Golești, Văleni, Topolo- veni, Leordeni. Pe inginerul Marin Preda îl întilnim in punctul de lucru Ștefănești-Golești

In județul Dolj, campania a- 
gricolă continuă cu celelalte lu
crări de sezon : întreținerea pră
sitoarelor, semănatul culturilor 
succesive și recoltatul fructelor 
și legumelor. Prin întărirea dis
ciplinei muncii in multe locuri 
sint asigurate condițiile execu
tării la timp a lucrărilor, potri
vit tehnologiilor de producție, 
pentru obținerea unor recolte 
bogate. La Dunăre alarma nu a 
încetat. La Dăbuleni, griul a fost 
secerat de pe cele 1 900 hectare.

alături de alți 50 oameni. în timp ce ei decolmatau canalele de mîlurile râmase în urma apelor o echipă de 15 muncitori între care Stoenici Veronica, Cornel Ștefan, Sandu Manea și Victor Alexandru, remediau unele avarii la sistemul de irigații provocate de riul Argeș. „Trebuie ca in scurt timp sistemul să funcționeze la capacitatea proiectată, ne preciza inginerul Marin Preda. Aceasta cu atit mai mult cu cit in unitățile amintite se vor insămința cu a doua cultură aproape 3 000 hectare. Este adevărat că acum pămintul are umiditatea necesară incolțirii plantelor, dar pentru ca porumbul și, mai ales, legumele să se dezvolte cit mai bine noi le vom asigura la momentul potrivit ploaia artificială. Prin suprafețele cultivate aici, cit și pe alte întinderi ale județului vom recupera din pierderile provocate de furia apelor.
M. OVIDIU 

Din cele 17 combine Gloria care 
și-au incheiat misiunea, 6 au 
plecat spre Zănoaga. Toma Stan- ciu, vicepreședintele consiliului 
popular comunal, ne vorbește 
despre ultima parcelă de griu : 
„Au participat peste 1100 mem
bri cooperatori la secerat, care 
in 10 zile, au recoltat aproape 
700 de hectare.

Acum, cei 6 000 cooperatort 
din Dăbuleni sint de găsit in la
nurile de porumb, la soia, in 
podgorii, in grădinile de legume 
și in livezi. Spiritul de echipă, 
organizarea muncii pe principiile 
acordului global, ca formă sti
mulativă pentru obținerea de 
producții tot mai mari, determi
nă ca pe parcelele lucrate astfel 
recoltele să se anunțe foarte 
bune.

Cooperativa agricolă Glod, 
comuna Țugui. Pe șeful de fer
mă, ing. Ion Ghindeanu, il găsim 
pe cimp cu un pumn de boabe 
proaspete din noua recol.fi de 
griu. „Mai avem de recoltat nu
mai 50 hectare, dar pentru că 
nu putem intra cu combinele, 
din cauza terenului moale, am 
mobilizat 120 de cooperatori, din 
cei 150 ai fermei". Aflăm, și aici 
că combinele care au mers din 
plin,, conduse de mecanizatori 
destoinici ca Dumitru Iliescu, 
Stefan Hirșie, Ion Stoian, au 
fost dirijate spre alte unități ră
mase in urmă. Discutăm cu Gheorghița Ungureanu care ne 
spune : „Miine vom încheia de 
secerat și apoi vom trece la în
treținerea culturilor prășitoare".

Se impune însă o observație. 
Cu toate că recoltatul griului 
s-a desfășurat cu rapiditate, in
teresul pentru cea de a doua 
cultură este mai slab. De aceea 
este necesar să se treacă de ur
gență la semănat și repartizarea 
culturilor pentru întreținere in 
acord global, pe echipe.

ȘTEFAN DORGOȘAN

gospodar • Dar sint tofi gospodari? 
din
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judefele Argeș, Dolj și Timiș
JUDEȚUL TIMIȘ:

Exemplul cooperatorilor din SinmartiniiI sirbesc 
trebuie să-l urmeze neintirziat și cei din ParțaLa Sinmartinul sirbesc recoltatul griului s-a terminat duminică (ieri — n.n.) de pe toată suprafața de 535 hectare. S-au însămînțat și cele 115 hectare cu porumb boabe în cultura a doua. Intre Miloș Jivanov, președintele C.A.P. și inginerul Hort Becker de la I.A.S., venit cu cele 3 C-12, în ajutor, discuția este dacă vor realiza sau nu un vagon de porumb știuleți la hectar. Președintele și soția sa Jivana Jivanov au prășit două hectare de porumb, de fapt întregului personal din conducere, din sat, care lucrează în alte părți decit in C.A.P. i-au fost repartizate loturi spre întreținere. Și in timp ce mecanicii Liubomir Ruzici. Alexandru Bartha, Iosif Schneider și ceilalți grăbeau recoltatul de pe 

Și în județul Teleorman atenția principală a fost îndreptată spre 
recoltatul griului

ultimele hectare cu griu, alți colegi ii concurau la cea de a treia coasă a lucernei. Același mod de organizare a lucrărilor agricole de sezon explică vigoarea recoltelor de la C.A.P. Pe- ciul Nou. Pe președintele Ion Lehardt ne-a fost greu să-1 găsim, dar l-am aflat pe primar, tovarășul Petre Obradov. Insă- mînțarea culturilor duble pentru siloz este pe terminate. Porumbul boabe de pe cele 115 hectare semănate după cartofii timpurii a ajuns să-și arate spicul. Se prășesc acum cele semănate pentru furaje, după griu și orz. La grădină peste 100 de oameni culegeau castraveți. Aici suprafețe intregi au fost preluate în acord global de tinerii din secțiile unor întreprinderi ce funcționează în co

mună. 20 hectare de castraveți sint îngrijite de cei de la Arta populară bănățeană și secția de mobilă. Numai secretarul organizației U.T.C. de la aceasta din urmă. împreună cu soția sa, Nedelcu și Maria Bocin, au un hectar, plus, 0,30 hectare de sfeclă cu care pină la toamnă nu mai au treabă. Liceul din localitate a luat in acord global 15 hectare de fasole insămințată recent după mazăre. „Practic, ne spune primarul comunei, nici unul din comuna noastră, fie că-i navetist ori nu, n-a rămas in afara lucrărilor agricole și n-am în-tîmpinat cu nimeni greutăți. Repartizind toate culturile in acord global toți au fost convinși de posibilitatea unui cîștig suplimentar". în favoarea afirmației sale și de data aceasta pledează culturile bine întreținute.Nu la fel stau lucrurile în C.A.P. Parța. Fînul și lucerna lăsate în brazdă, doar ici-colo strinse în căpițe și în curind ar trebui luată și coasa a doua. Sfecla abia de se bănuiește dintre ierburi. Porumbul din cultura a doua, crescut la 30 cm, a făcut cunoștință doar cu prașila mecanică și așa după cum merg lucrurile va avea soarta celui semănat în .primăvară, sufocat de ierburi. vNe-a trebuit mult pină să găsim pe cineva care să lucreze. Viorel Bujdei, loan Se- coșan și Andrei Iuhasz balotau paiele în ferma nr. 1 gospodărită de inginerul Alexandru Nan. Toți băieți tineri. Opinia primului, atunci cînd se referă la modul de organizare a muncii in C.A.P., este edificatoare : „La Parța fiecare din conducere lucrează cum il taie capul". înfățișarea lanurilor de porumb și sfeclă îl susțin pe deplin.
ION DANCEA

recol.fi


TELEGRAMEPreședintele Republicii Socialiste România, NICOL A E CEAUȘESCU, a trimis Maiestății Sale BOUDOUIN, REGELE BELGIENILOR, următoarea telegramă :Sărbătoarea națională a Belgiei imi oferă plăcutul prilej de a adresa Maiestății Voastre, in numele poporului român și al meu personal, cele mai cordiale felicitări, impreună cu urări de fericire personală, de prosperitate și progres poporului belgian prieten.Am .ferma convingere qă bunele relații existente intre România și Belgia vor cunoaște o evoluție ascendentă in interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și colaborării în Europa și în lumea intreagă.Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, MANEA MANESCU, a trimis primului ministru al Belgiei, LEO TINDEMANS, următoarea telegramă :Sărbătoarea națională a Belgiei imi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cordiale felicitări, iar poporului belgian prieten, urări de pace și prosperitate.
încheierea vizitei prințului moștenitor 

al Regatului Hașemit al Iordaniei
Duminică după-amiază a avut loc semnarea Programului de lucru romăno-iordanian referitor la realizarea proiectelor și obiectivelor înscrise in înțelegerile existente intre Republica Socialistă România și Regatul Hașemit al Iordaniei.Documentul a fost semnat din partea română de tovarășul E- mil Bobu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, iar din partea iordaniană de Alteța Sa regală Hassan Ibn Talal, prințul moștenitor al Regatului Hașemit al Iordaniei, care, in scurte a- locuțiuni, au subliniat însemnătatea acestui program menit să contribuie la stringerea în continuare a relațiilor de cooperare și prietenie dintre România și Iordania.

COMUNICAT
cu privire la vizita oficială în Republica Socialistă 
România a Alteței Sale regale Hassan Ibn Talal, 
prințul moștenitor al Regatului Hașemit al IordanieiLa invitația tovarășului Emil Bobu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Alteța Sa regală Hassan Ibn Talal. prințul moștenitor al Iordaniei, a făcut o vizită oficială in Republica Socialistă România, în perioada 15—20 iulie 1975.Alteța Sa regală Hassan Ibn Talal, prințul moștenitor al Iordaniei, a fost primit de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, căruia i-a transmis un mesaj cordial de prietenie, din partea Maiestății Sale Hussein Ibn, Talal, regele Regatului Hașemit al Iordaniei, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului român prieten urări de noi succese și progres.Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a mulțumit pentru mesaj și a transmis salutul său călduros, aceleași urări de succes, de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul iordanian prieten.Cu acest prilej, s-au purtat discuții asupra stadiului și perspectivelor relațiilor dintre România și Iordania și s-a procedat la un schimb de vederi asupra unor probleme internaționale actuale. în cursul discuțiilor., au fost subliniate mutațiile profunde care au avut loc in lume, necesitatea instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale, care să așeze relațiile dintre state pe baze noi. echitabile, de cooperare și respect reciproc, in deplină conformitate cu principiile universal valabile ale dreptului internațional : respectarea suveranității și independenței naționale, deplina egalitate in drepturi a tuturor statelor, neamestecul în treburile interne ale altor state, integritatea teritorială, obligația de a nu se recurge la forță sau la amenințarea cu forța în relațiile internaționale, avantajul.reciproc. Sub-: Iiniindu-se că in lume mai există încă focare de tensiune, precum și multe probleme nerezolvate, a fost scos în relief faptul că trebuie să fie create condițiile care să permită participarea tuturor statelor, mari, mijlocii sau mici, la soluționarea
SPORT • SPORT

„CUPAMeciul de tenis pentru semifinalele grupei A a zonei europene a „Cupei Davis“. desfășurat la Barcelona intre echipele României și Spaniei, s-a încheiat cu scorul de 3—2 in favoarea gazdelor.In ultimele două partide de simplu, Ilie Năstase l-a întrecut
• CEA DE-A OPTA EDIȚIE 

a Campionatelor balcanice de 
ciclism s-a încheiat in Insula 
Rhoclos, cu o frumoasă victorie 
a rutierului român Mircea Ra- 
mașcanu, care a ciștigat cursa de 
fond. Mircea Ramașcanu a par
curs 128 km in 3hl6’41”. fiind 
urmat de Kuvelia (Iugoslavia) — 
3hl7’30’’ si Vaskos (Grecia) — 
3h.l7’40’’. Teodor Vasile s-a clasat 
pe locul cinci, cu timpul de 
31117’41".

Actuala ediție a Balcaniadei a 
prilejuit afirmarea cicliștilor ro
mâni, învingători in cele două 
probe care au figurat in pro
gramul concursului. Reamintim 
că in proba contracronometru 
pe echipe, pe distanta olimpică 
de 100 km, formația României 
(Teodor Vasily Ion Cosma si 
Mircea Ramașcanu) s-a clasat pe 
primul loc, cu timpul de 2h27’10’’.• IN „SALA SPORTURILOR” 
DIN GALAȚI au luat sfirșit 
ieri, întrecerile celei de-a 14-a

După vizita oficială întreprinsă în țara noastră la invitația vicepreședintelui Consiliului de Stat, Emil Bobu, duminică după-amiază a părăsit Capitala Alteța Sa regală Hassan Ibn Talal, prințul moștenitor al Regatului Hașemit al Iordaniei, împreună cu persoanele oficiale care l-au însoțit.Pe aeroportul Otopeni erau arborate drapelele de stat ale celor două țări. O gardă militară a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile de stat ale României și Iordaniei.Alteța Sa regală Hassan Ibn Talal a fost salutat de Emil Bobu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, de Constantin Stătes- cu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat, Florea Du

acestor probleme in interesul tuturor popoarelor, al păcii și înțelegerii internaționale. S-a evidențiat, de asemenea, necesitatea realizării unui sistem trainic de securitate și cooperare in Europa, care să garanteze dezvoltarea nestingherită a țărilor și popoarelor de pe continent, contribuind, in a- celași timp, la consolidarea păcii și securității în întreaga lume.Abordîndu-se problema Orientului Apropiat, in cursul discuțiilor a fost exprimată îngrijorarea față de menținerea situației grave din această parte a lumii. Cu această ocazie au fost reafirmate pozițiile României și Iordaniei privind necesitatea realizării unei păci juste și durabile în Orientul Apropiat, care să asigure retragerea ‘■rupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate in urma războiului din 1967, restabilirea drepturilor naționale legitime ale poporului palestinian, inclusiv dreptul său la autodeterminare. precum și garantarea integrității teritoriale, independenței și suveranității tuturor statelor din zonă, în conformitate cu rezoluțiile adoptate de Adunarea generală și Consiliul de Securitate al O.N.U. în acest domeniu.Alteța Sa regală Hassan Ibn Talal, prinț moștenitor, impreună cu persoanele care l-au însoțit/ au vizitat unele' obiective industriale și unități agricole din București, județele Ilfov, Prahova și Constanța, oaspeții exprimindu-și aprecierile lor față de realizările poporului român în construcția economică a țării.în cursul vizitei in România oaspeții s-au bucurat pretutindeni de o primire călduroasă și ospitalieră, mărturie • a ■ relațiilor bune existente intre popoarele român și iordanian.Cu prilejul vizitei înaltului oaspete iordanian, au .avut, loc convorbiri cu o delegație română. condusă de tovarășul Emil Bobu, vicepreședinte al Consiliului de Stat.în cadrul convorbirilor s-a exprimat satisfacția deplină față de evoluția favorabilă a relațiilor româno-iordaniene, scoțîn-

D A V I S“cu 6—2, 6—2, 6—4 pe Manuel Orantes, iar Jose Higueras a cistigat in cinci seturi, cu 6—0, 2—6, 6—1, 5—7. 6—3, intilnirea cu Toma Ovici.în urma acestei victorii, echipa Spaniei s-a calificat pentru finala grupei, in care va intilni formația Suediei.
ediții a Turneului internațional 
de lupte al României, compe
tiție care a reunit 262 de spor
tivi din 17 țări.

Concursul a fost dominat de 
luptătorii români, care au termi
nat învingători la 12 categorii.

• FINALA PROBEI DE SPA
DA PE ECHIPE, ultima proba 
din cadrul campionatelor mon
diale de scrimă de la Budapesta, 
se va disputa intre formațiile 
Suediei și R. F. Germania.

In sferturile de finală, echipa 
României a fost eliminată, cu 
scorul de 8—2, de selecționata 
Ungariei, deținătoarea titlului 
olimpic.

• CEA DE-A 62-A EDIȚIE A 
TURULUI CICLIST AL FRAN
ȚEI s-a încheiat ieri după-a
miază la Paris cu victoria rutie
rului francez Bernard Theyenet, 
care a reușit să termine învin
gător in pasionanta întrecere 
susținută cu belgianul Eddy 
Merckx.

CUVINTARECu prilejul Zilei naționale a Columbiei, ambasadorul acestei țări la București, Fernando Urdaneta, a rostit, duminică seara, o cuvintare Ia posturile de radio și televiziune.
TELEGRAMĂMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Belgiei, Renaat Van Elslande, cu prilejul Zilei naționale a acestei țări.(Agerpres)

mitrescu, ministrul finanțelor, Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, generalcolonel Ion Coman, prim-ad- junct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major. Nicolae Doicaru, consilier al președintelui Republicii Socialiste România, Cornel Pacoste. adjunct al ministrului a- fa.cerilor externe, alte persoane oficiale.Erau prezenți Vasile Gindilă, ambasadorul României Ia Amman, precum și Hani Khasaw- neh, ambasadorul Iordaniei la București.Au fost, de asemenea, de față șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București.

du-se în evidență importanța deosebită a contactelor directe avute intre șefii celor două state pentru promovarea unor raporturi bilaterale de cooperare reciproc avantajoase. în cursul convorbirilor a fost subliniată însemnătatea deosebită a Declarației solemne comune a Republicii Socialiste România și Regatului Hașemit al Iordaniei, semnată la Amman, la 16 aprilie 1975, de șefii celor două țări cu ocazia vizitei oficiale de prietenie efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document care așează relațiile dintre România și Iordania pe temelia trainică a principiilor universal valabile ale dreptului v internațional. constituind, in același timp, o importantă contribuție la cauza păcii și cooperării pe plan mondial.A fost făcută o trecere în revistă a înțelegerilor convenite între cele două țări, cu care o- cazie tovarășul Emil Bobu. vicepreședinte al Consiliului de Stat și Alteța Sa regală Prințul Hassan au semnat un Program de lucru referitor la realizarea proiectelor și programelor înscrise în documentele menționate.în cursul discuțiilor au fost examinate unele probleme majore internaționale actuale de interes comun, subliniindu-se cu satisfacție similitudinea punctelor de vedere ale celor două părți asupra chestiunilor abordate.Alteța Sa regală Hassan Ibn Talal, prinț moștenitor al Regatului Hașemit al Iordaniei, a exprimat călduroase mulțumiri pentru primirea prietenească și atenția deosebită de care s-a bucurat personal, precum și oficialitățile care l-au însoțit în cursul vizitei în România.Alteța Sa regală Hassan Ibn Talal -a invitat pe tovarășul E- mil Bobu. vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, precum și pe tovarășul Manea Mănescu, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, să efectueze vizite oficiale în Iordania. Invitațiile au fost acceptate cu plăcere, data vizitelor urmînd a fi stabilită ulteriori
SITUAȚIA 

HIDROLOGICĂDeși in scădere, cotele de inundație ale Dunării erau depășite, duminică dimineața, cu 27 cm la Gruia, 34 la Cetate, 91 la Calafat, 77 la Bistreț, 81 la Bechet și 74 la Corabia.O situație deosebită s-a creat în zona Cetate unde digul, in punctul numit Plopii lui Birzan, era amenințat de ape. Lucrin- du-se continuu la consolidarea digului, cu eforturi deosebite, Dunărea a fost domolită. însemnate forțe umane și mijloace tehnice s-au concentrat, de a- semenea, pe un sector de 2 km din incinta indiguită Rast-Bis- treț unde, la un moment dat, s-a ivit pericolul ruperii digului. Muncind cu eroism, populația, ajutată de militari, de gărzile patriotice, a reușit să preintim- pine o infiltrație de amploare. La kilometrii 12 și 13 lupta împotriva infiltrațiilor continuă. Un fenomen neașteptat a survenit în nordul șoselei Gali- ciuica-Băilești, unde a apărut un izvor cu un debit cuprins intre 150 și 200 litri pe secundă, provocînd inundarea a circa 20 hectare teren arabil. în frunte cu primarii, numeroși . țărani cooperatori au trecut la recoltarea culturilor din zona inundată, iar specialiștii au hotărît crearea, pentru început, a unui canal special de evacuare a apei, canal care, în viitor, urmează să fie folosit la irigații.

„Scînteia tineretului**

• FURTUNI PUTERNICE, în
soțite de grindină, s-au abătut a- supra departamentelor d|n sud- estul Franței. Vîntul și precipitațiile abundente au adus pagube importante agriculturii și, in

pag. 4

„SOIUZ-19“ SE PREGĂTEȘTE PENTRU 
REÎNTOARCEREA PE PĂMÎNT

Cabina spațială „Apollo" își continuă zborul separat• ECHIPAJUL NAVEI COSMICE SOVIETICE „Soiuz-19" se pregătește pentru reîntoarcerea pe Pămint, aterizarea ur- mind să se facă luni. Cosmonau- ții au efectuat manevre imitind operațiunile de conectare a motoarelor de frînare. Comandantul navei, Alexei Leonov, a orientat manual nava, după care a trecut-o pe sistemul de orientare și stabilizare automată.în cursul zilei de duminică a fost realizată și fotografierea răsăritului de Soare în vederea măsurării gradului de absorbție a luminii solare de către atmosfera terestră.• DUPĂ DECUPLAREA de nava sovietică „Soiuz". cabina spațială americană „Apollo" cu cei trei astronauți la bord și-a continuat zborul separat. înainte de a se despărți definitiv de „Soiuz", astronauții au realizat diferite fotografii .ale navei sovietice în spațiu și au cerut ca „Soiuz" să mai execute o manevră în vederea, continuării experienței cu reflectorul unghiular.Apoi „Apollo" a început executarea programului propriu de explorări în Cosmos. Printre altele au fost făcute fotografii
Plantații de cafea distruse de frig

• Recolta de cafea a Braziliei afectatăPotrivit unui bilanț provizoriu . dat publicității la Rio de Janeiro, plantațiile braziliene de cafea ar fi fost distruse in proporție de 70 la sută, ca urmare a puternicului val de frig care s-a abătut în ultimele trei zile asupra acestei țări.Cele mai mari pagube s-au înregistrat în regiunea Parana, in sudul țării, unde, după aprecierile experților trimiși Ia fața locului,' toată recolta din 

campania 1976—77, estimată la 12 milioane de saci, a cite 60 kg fiecare, ar fi fost compromisă.Efectele acestui val de frig ar putea fi resimțite și în următorii doi ani. Astfel, potrivit unor prime evaluări ale experților, stocurile, care se ridică în prezent la aproape 22 milioane de saci, ar putea fi reduse la circa 5 milioane de saci in campania 1977—78.începind de vineri,
note ile drum

PEISAJ BELGIAN
Mă reîntorc, după ani, cu gindul la Bruxelles poposind in 

Grand Place. Nu-i un tribut plătit obișnuinței. Fără Grand 
Place nu-mi pot imagina capitala belgiană. O piață vegheată 
de citeva zeci de clădiri și dominată de dantelăria in piatră 
a primăriei. Victor Hugo nu a ezitat să scrie despre „bijute
ria celei mai frumoase piețe din lume“.

O capitală nu izbutește, totdeauna, să realizeze sinteza tră
săturilor unei țări. Istoria poate fi uneori generoasă cu o așe
zare mai modestă, devenită in timp scenă a evenimentelor. 
Dar, oricum, o țară nu .poate fi cunoscută doar din secvențe. 
La Bruxelles, la Anvers ca și la Brugge, urmele secolelor se 
amestecă iar granița dintre ziua de ieri și cea de azi este tre
cută, citeodată, pe nesimțite. A înțelege prezentul este cel pu
țin la fel de important ca și a investiga trecutul. La Bruxel
les ești captat de Grand Place. Istoria te fascinează, te soli
cită intr-un dialog tulburător. Chiar și blazarea călătorului 
care a contemplat, celebrități in piatră, marmură, cărămidă și 
metal ale continentului se risipește după citeva minute petre
cute in acest perimetru erupt din imaginația secolului al 
XV-lea. Bruxelles-ul nu s-a născut, totuși, odată cu Grand 
Place. Am citit despre un document care ii atestă existența și

care provine din anul... 706. Și, de asemenea, se poate afirma 
că Bruxelles-ul nu se reduce la Grand Place. Clădirile cu de- 
corațiuni in piatră, cu statui ce împodobesc exterioarele, cu 
heraldica corporațiilor ca și figura populară a impudicului 
Manneken Pis aparțin unor epoci de care ne despart sute 
de ani.

Dincolo de piața cu frumusețile ei încremenite, te întimpi- 
nă orașul prezentului cu agitația lui nestăvilită. Este un oraș 
fără o specificitate lesne descifrabilă : construcțiile ultimelor 
decenii s-au aglomerat lipsite de o unitate a stilului. Acestui 
Bruxelles al secolului nostru i s-a atribuit drept simbol Ato- 
mium-ul — construcția din sfere de aluminiu care dorește 
să exprime era nucleară. Dar Belgia poate fi înțeleasă numai 
prin aceste efigii simbolice — Grand Place și Atomium ? A- 
ceastă țară cu o mare densitate a populației (aproape zece 
milioane de locuitori pe 30 513 km.p.) înfățișează vizitatorului, 
prin intermediul așezărilor sale de austeră noblețe, o istorie 
zbuciumată — războaie, cuceriri, devastări, renașteri intr-un 
ciclu al incercăritof aspre care s-a prelungit prin veacuri. 
Orașele belgiene nu sint numai muzee in aer liber. Tabloul 
belgian trebuie privit in întregul său. Bruxelles trebuie aso
ciat cu Brugge, cu Gând, cu Namur, cu Anvers și cu Liege. 
Orașele acestea și altele mai puțin cunoscute sint cea mai 
convingătoare pledoarie despre vitalitatea unui popor care l-a 
înfruntat pe Cezar, care a luptat cu demnitate împotriva ocu
pației spaniole, care a rezistat invadatorilor din secole mat 
apropiate și mai depărtate, lăsind umanității admirabile do
vezi ale forței sale creatoare. Iar acest popor a găsit resur
sele necesare pentru a asigura țării sale o importantă dez
voltare economică, chiar dacă a fost nevoit să importe cele 
mai multe dintre materiile prime trebuincioase. Șlefuitorii de 
diamante și harnicele dantelărese au cedat intiietatea de odi
nioară celor ce lucrează in sectoarele ultramoderne ale in
dustriei. Un belgian din doi produce pentru export. Comer
țul exterior este vital pentru economia țării — afirmația a- 
ceasta am ascultat-o, în mai multe ocazii, la Bruxelles. Ea 
mărturisea o preocupare generată de poziția Belgiei aflată în 
vecinătatea unei zone puternic‘industrializate a Europei. Vo
cația cooperării nu trebuie corelată doar cu sfera economică. 
Popor care a cunoscut cortegiul suferințelor pricinuite de in
vazii și distrugeri, belgienii năzuiesc să trăiască ocrotiți de 
furtunile războiului, într-o Europă a păcii.

M. RAMURA

asupra unor regiuni survolate ale Pămîntului.Astronauții - au raportat că starea sănătății lor este bună.
NOI INCIDENTE ÎN 

IRLANDA DE NORD

• IN IRLANDA DE NORD 
au continuat incidentele pro
vocate de elementele extre
miste. Simbătă, mai multe 
persoane — între care o fe
tiță de dan am — au fost 
rănite de explozia unei bom
be plasate la intrarea unui 
bar din localitatea Porta- 
down.

Deflagrația — de o neobiș
nuită intensitate — a distrus 
complet localul, rănind per
soane aflate in trecere pe 
stradă in acel moment. Cei 
cițiva clienți și personalul de 
serviciu au reușit să pără
sească in grabă clădirea, 
după ce atentatorul i-a anun
țat asupra producerii imi
nente a exploziei.

guvernul brazilian a suspendat exporturile de cafea și președintele republicii, Ernesto Gei- sel, a adoptat o primă serie de măsuri pentru a veni în a- jutorul producătorilor care au avut de suferit.Brazilia furnizează aproximativ 33 la sută din producția mondială de cafea, exportînd anual în jur de .19 milioane de saci și afectînd consumului intern alte 7 milioane.

Moment de importanță majoră 
în procesul făuririi securității 

europene
în desfășurarea dialogului european s-a încheiat o etapă de majoră însemnătate : comitetul de coordonare, la capătul unor dezbateri prelungite, după o negociere care a solicitat un veritabil examen al spiritului constructiv, a decis în mod definitiv ca deschiderea reuniunii la nivel înalt de la Helsinki să aibă loc la 30 iulie și, totodată, a adoptat „Actul final" al conferinv.i.După aproape doi ani de intense activități, in care reprezentanții celor 35 de state și-au confruntat punctele de vedere și au căutat soluții unanim acceptabile, capabile să faciliteze un limbaj comun in problemele esențiale ale continentului, după o muncă migăloasă care a cerut răbdare, bunăvoință, receptivitate, hotărîre de a depăși dificultățile, după sute și sute de ore de lucru la masa negocierilor, cea de a doua fază a Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa a luat practic, sfîrșit. Este un moment bogat in semnificații, de natură să impulsioneze în continuare eforturile pentru făurirea securității europene, pentru un curs nou al relațiilor dintre statele continentului. Ampla dezbatere de la Geneva — continuare a celei începute în etapa pregătitoare la Helsinki încă din noiembrie 1972 și apoi, în faza primă, la nivelul miniștrilor de externe, tot la Helsinki, in iulie 1973 — a reprezentat o reuniune fără precedent în istoria continentului, prin dimensiunile ei, prin tematica abordată, prin desfășurare ca și prin perspectivele pe care Ie deschide Europei. Adoptarea unor reguli de procedură bazate pe consensul tuturor partlcipanților a îngăduit să se ajungă la hotă- rîri capabile să întrunească a- deziunea cea mai largă. La Geneva, ca și Ia Helsinki, s-a demonstrat in modul cel mai concludent că o reală securitate europeană nu poate fi decît o- pera comună a tuturor statelor continentului — indiferent de dimensiunile lor, că la soluții viabile se poate ajunge numai luindu-se în considerare toate pozițiile, manifestindu-se înțelegere față de părerile exprimate.Informațiile provenite din Geneva arată că „Actul final" al conferinței — document cu o
PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

• GUVERNUL Republicii Democrate Vietnam și Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud l-au informat pe secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, de dorința lor de a-și trimite imediat observatori la sediul Națiunilor Unite din New York, a comunicat un purtător de cu- vint al organizației.După cum s-a anunțat, R.D.V. și R.V.S. au cerut în mod oficial, săptămina trecută, să devină membre ale O.N.U.
Efectivul Partidului Comunist

Italian• PARTIDUL COMUNIST I- TALIAN numără, în prezent, 1 702 652 de aderenți, dintre care aproximativ 400 000 de femei, arată datele comunicate la Roma de Biroul de presă al P.C.I. Această cifră reprezintă o creștere cu 44 667 a numărului membrilor de partid, față de 1974.
Situația din Argentina• UN COMUNICAT OFICIAL dat publicității la Buenos Aires informează că fostul ministru al bunăstării sociale, Lopez Rega, a primit din partea președintelui Maria Estela Martinez de Peron misiunea de a întreprinde un turneu intr-o serie de țări vest-europene, in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar. Un purtător de cuvint al guvernului a precizat că Lopez Rega a părăsit deja Argentina, urmînd să facă o scurtă escală in Brazilia, înaintea începerii turneului său vest- european.

★Râul Lastiri și Ferdinando Pedrini, președintele Camerei Deputaților din Argentina, și, respectiv, al Blocului parlamentar justițialist, au demisionat din funcțiile lor, a anunțat ziarul ..La Prensa", reluat de a- genția France Presse.
Inundații în Pakistan : 600 loca

lități se află sub apă• SURSE GUVERNAMENTALE pakistaneze reluate- de agenția Associated Press* au făcut cunoscut că cel puțin 600 de localități se află sub apă, iar numeroase zone sint izolate ca urmare a revărsării apelor fluviilor Ravi și Chenab, la numai 180 km de Islamabad, capitala Pakistanului. Inundațiile au provocat moartea a cel puțin 12 persoane, precum și însemnate pierderi materiale. Unități ale armatei au fost trimise în re

structură unitară — este compus din următoarele secțiuni : probleme privind securitatea în JAiropa ; cooperarea in domeniile economiei, științei și tehnicii, mediului înconjurător ; probleme referitoare la securitatea și cooperarea in Meditera- na ; cooperarea in domeniile u- manitare și in alte domenii ; urmările conferinței. Elementul fundamental al documentului definitivat il reprezintă consacrarea solemnă a principiilor u- nor relații noi între statele continentului întemeiate pe egalitate și respect reciproc, principii cu valabilitate universală, aplicabile de către toți și față de toți, menite să asigure fiecărei națiuni europene perspectiva unei dezvoltări de sine stătătoare, potrivit voinței suverane. Documentul final abordează o multitudine de aspecte ale cooperării intre statele europene, reliefind căi și modalități pentru a da o deosebită profunzime conlucrării pașnice a popoarelor continentului. Firește, documentul se referă și Ia aspectele de ordin militar ale securității europene, inseparabile de cele politice, economice, tehni- co-științifice și culturale. Un e- lement esențial pentru reușita finală a procesului securității europene îl reprezintă asigurarea continuității eforturilor consacrate nobilului țel ce animă popoarele Europei. Desigur, a- supra acestui document vom mai avea prilejul să revenim. Trebuie, însă, subliniat că problema vitală este cea a realizării practice, consecvente, a prevederilor sale. Semnăturile șefilor de state și guverne — momentul culminant al celei de a treia faze a conferinței — vor avea semnificația indiscutabilă a unui angajament precis al celor 35 de țări participante la conferință.Opinia publică din țara noastră salută cu satisfacție bilanțul pozitiv al lucrărilor de la Geneva. Tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia, în cuvin- tarea rostită Ia Suceava, in legătură cu adoptarea hotăririi privind desfășurarea Ia 30 iulie a etapei a treia, la nivel înalt, a Conferinței general-europene : „Salutăm hotărîrea pentru convocarea acestei conferințe. Sperăm că ea va deschide o eră nouă de pace și cooperare in Europa, o eră nouă pentru cursul destinderii, pentru o nouă ordine economică și politică internațională, pentru pace și colaborare in întreaga lume".Țara noastră, militantă statornică pentru înfăptuirea securității europene, a adus o contribuție substanțială in toate fazele dialogului de la Helsinki și Ge

giunea sinistrată, unde cotele apelor celor două riuri sint in continuă creștere datorită ploilor torențiale care continuă să cadă.
• DUMINICA, în cadrul Festivalului cinematografic internațional de la Moscova a fost prezentat filmul „Actorul și sălbaticii" in regia lui Manole Marcus, cu care cinematografia românească participă la cea de-a IX-a ediție a acestei confruntări bianuale. 

• POPULAȚIA U.R.S.S. La 1 iulie 1975, populația Uniunii 
Sovietice era de 254 300 000 de locuitori • ATENȚIE LA HEPA
RIN ! Enzima denumită heparin ar putea preveni formarea 
cheagurilor de singe în artere șl vene dacă ar fi administrată 
pacienților în doze mici, apreciază chirurgul Vijay Kakkar de 
la spitalul King’s College din Londra. Cheagurile de singe, 
a arătat medicul britanic, determină producerea atacurilor de 
cord. care*constituie  în Marea Britanie și S.U.A. cauza celui mai 

• mare număr de decese. In cazul în care unui pacient care a avut 
un atac de cord i s-ar putea face zilnic o injecție cu heparin, 
probabilitatea producerii unui al doilea atac de cord s-ar reduce 
de șapte ori — consideră dr. Vijay Kakkar. El a propus fabri
carea unor comprimate pe bază de heparin, care să fie pre
scrise pacienților pentru a fi luate o dată pe zi. Medicul britanic 
a subliniat, totodată,. că heparinul fiind un produs natural al or
ganismului, va crea puține reacții negative celor care-1 vor 
utiliza « BILANȚ NEGATIV LA „FIAT“. Compania producă
toare de automobile „Flat" a anunțat că în primele șase luni ale 
acestui an a fabricat 651 000 mașini, ceea ce reprezintă o scădere 
de producție față de aceeași perioadă a anului trecut, cînd a 
realizat 780 000 automobile • „MISS UNIVERS — 1975“. Repre
zentanta Finlandei, Anne Pohtamo, în vîrstă de 19 ani, a fost 
aleasă, sîmbătă seara, „Miss Univers 1975“. Cea de-a 24-a ediție 
a Concursului de frumusețe s-a desfășurat la San Salvador, cu 
participarea reprezentantelor a 70 de țâri « INSULA MISTERIOA
SA. Comandantul unei nave care a ancorat în portul chilian 
Valparaiso a semnalat autorităților navale portuare descoperirea 
unei mici Insule stîncoase, în largul Oceanului Pacific. Insula, 
care nu figurează pe hărțile marine — foarte detaliate și exacte 
— ar putea fi cauza a numeroase naufragii în zona respectivă 
Situată la 31 grade 58 de minute latitudine sudică și la 85 grade 
și 40 minute longitudine estică, ea este vizibilă numai în perioa
dele de maree joasă, înălțimea sa depășind foarte puțin nivelul 
mării. Experții reamintesc că mica insulă mai fusese semnalată 
în urmă cu 72 de ani de o altă navă, poziția sa geografică fiind 
însă calculată eronat. Din această cauză s-a crezut că este vorba 
de o simplă Iluzie optică --------- --------- '
rîndul „legendelor mării" 
de 41 de persoane au fost 
culațle survenit sîmbătă 
Potrivit celor anunțate de . ___ _________ _
asigura legătura Atena—Londra, căutînd să evite un 'grupI*de^opt  
vehicule aflate într-o busculadă, a derapat și s-a izbit de un 
parapet.

a marinarilor, existența sa intrind in 
• UN GRAV ACCIDENT. Un număr 
rănite în cursul unui accident de cir- 

seara pe o autostradă lingă Bonn, 
poliția vest-germană, un autocar care

neva. Pe baza orientărilor stabilite de conducerea partidului și statului nostru, personal de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, delegația română a acționat ferm pentru soluționarea constructivă a problemelor esențiale aflate in dezbatere, pentru reglementări de natură să asigure așezarea relațiilor dintre statele Europei pe principiile deplinei egalități în drepturi, ale respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne. eliminarea definitivă a practicilor imperialiste de forță și dictat, garantarea dezvoltării libere a fiecărei națiuni, la adăpost de orice ingerințe din afară. Prin numeroasele sale propuneri, prin inițiativele sale constante, România a făcut dovada realismului, clarviziunii și principialității politicii sale. Datorită eforturilor țării noastre, in document au fost incluse prevederi de mare importanță pentru asigurarea unui caracter cit mai angajant și pentru o eficacitate reală.Fără îndoială, rezultatele ob-*  nute pînă in prezent sint pozitive și ele trebuie evaluate ca atare. Dar, totodată, trebuie să se țină seama de complexitatea procesului securității europene. Acest proces nu poate fi considerat încheiat odată cu reuniunea europeană la nivel înalt. Dimpotrivă, adoptarea „Actului final" și angajamentul solemn al celor 35 de state trebuie apreciate, ca începutul unei etape noi a eforturilor pentru realizarea practică a prevederilor asupra cărora s-a căzut de acord, pentru soluționarea numeroaselor probleme cu care continentul continuă a fi confruntat. Existența bazelor militare și a trupelor străine pe teritoriul altor state, aglomerarea de armate și de arsenale pe continent, împărțirea lui în blocuri militare generează probleme pe care nu le putem ignora. De aceea, chiar și după Conferința general-euro- peană, lupta pentru o adevărată securitate a statelor continentului trebuie continuată cu energie. în ceea ce o privește. România este hotărită să-și consacre și în viitor, ca șl pînă acum, eforturile pentru înălțarea edificiului securității europene. Acționind viguros pentru succesul apropiatei reuniuni de la Helsinki, țara noastră va milita și în continuare pentru ca Europa să se transforme într-un continent al conlucrării fertile, al păcii trainice și al securității, în concordanță cu aspirațiile popoarelor sale.
EUGENIU OBREA

special, plantațiilor de viță de vie din renumita regiune viticolă Beaujolais, unde, pe alocuri, grindina a distrus pină la 40 la sută din recoltă. Au fost distruse aproape în întregime culturile din unele zone ale departamentului Ardeche.• ÎN COMUNICATUL privind vizita la Cairo a regelui Arablei Saudite, Khalid, se arată că in cursul convorbirilor părțile au evidențiat necesitatea unirii eforturilor țărilor arabe pentru soluționarea problemelor Orientului Mijlociu. Președintele Anwar Sadat și regele Khalid și-au exprimat speranța în succesul conferinței africane la nivel inalt care urmează să înceapă la 28 iulie. Arabia Saudită a acordat Egiptului un credit de 600 milioane de dolari pentru consolidarea economiei Republicii Arabe Egipt. t*
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