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Întîmpinat cu calde manifestări de dragoste și recunoștință pentru 

contribuția determinantă, inestimabilă la marile înfăptuiri din perioada

anilor de la Congresul al IX-lea, cei mai bogați din istoria patriei

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

Ministrul afacerilor externe al Republicii Turcia

Pretutindeni, expresii calde ale sentimentelor de dragoste și înalt respect din partea tuturor oamenilor muncii

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a primit, ioi. în stațiunea 
Neptun, pe Hayrettin Erkmen, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Turcia, care efectuează o vi
zită oficială în tara noastră.

La primire a luat parte Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

Au participat, de asemenea, Vasile 
Patilinet, ambasadorul României la 
Ankara, si Nahit Ozgiir. ambasado
rul Turciei la Buourești.

Ministrul turc a adresat președin
telui Nicolae Ceaușescu un cordial 
salut din partea primului ministru al 
Republicii Turcia. Suleyman Demirel. 
și a președintelui interimar al Turciei, 
Ihsan Sabri Caglayangil. împreună cu 
cele mai bune urări, pentru poporul 
român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit si a rugat pe oaspete să 
transmită salutul său și cele mai 
bune urări primului ministru, De- 
mirel. președintelui Interimar. Ca
glayangil, iar poporului turc prieten 
urări de bunăstare și fericire.

în cadrul convorbirii s-a subliniat 
că în ultimii ani, și în special in 
urma vizitei făcute de președintele 
Nicolae Ceaușescu în Turcia și a 
convorbirilor avute cu acest prilej 
cu Suleyman Demirel, s-a dat un 
puternic Impuls bunelor raporturi 
româno*  turce, care se dezvoltă con
tinuu pe multiple planuri. Totodată, 
s-a manifestat dorința de a extinde 
și a aprofunda cooperarea româno- 
turcă, folosind mai bine posibilită
țile pe care le oferă economiile celor

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit joi pe Mi

două țări, de a iniția noi acțiuni de 
conlucrare, ceea ce corespunde inte
reselor ambelor state, cauzei colabo
rării și păcii în Balcani, in Europa 
și în întreaga lume.

Schimbul de vederi in problemele 
actuale ale situației internaționale a 
relevat hotărîrea celor două țări de 
a concentra pe mal departe, alături 
de celelalte state, eforturile în di
recția reluării și continuării politicii 
de destindere, pace, colaborare și 
respect al independentei naționale.

O atenție deosebită a fost acordată 
înfăptuirii securității europene si. în 
acest sens, s-a subliniat necesitatea 
bunei pregătiri a reuniunii de la 
Madrid, pentru ca aceasta să dea un 
nou impuls luptei popoarelor pentru 
înfăptuirea, ca un tot unitar, a pre
vederilor Actului final de la Hel
sinki, să ducă la măsuri practice de 
dezangajare militară, de dezarmare.

în timpul convorbirii a fost ex
primată hotărîrea României si Turciei 
de a acționa pentru intensificarea 
raporturilor bilaterale intre statele 
balcanice. S-a evidențiat Însemnăta
tea găsirii de. forme de colaborare 
multilaterală intre țările din Balcani 
în domeniul economic, al energiei, 
transporturilor, mediului Înconjurător 
si în alte domenii, subliniindu-se în 
acest context importanta soluționării 
pe cale pașnică, prin tratative a 
problemelor din raporturile greco- 
turce. a rezolvării problemei ciprio
te ne calea negocierilor dintre cele 
două comunități care să asigure in
dependenta. suveranitatea națională 
Si integritatea teritorială a Ciprului, 
pentru a contribui si în acest fel ca 

Ambasadorul Australiei
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

chael Wilson, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare ■ în ca
litate de ambasador extraordinar 

zona Balcanilor să devină tot mai 
mult o zonă a păcii, prieteniei, bu
nei vecinătăți si colaborării nasnice.

Ținînd seama de problemele Inter
nationale foarte complexe ale lumii 
contemporane, de ambele oărti s-a 
subliniat necesitatea de a se găsi căi 
de colaborare între toate statele. In
diferent de orînduirea lor socială. în 
probleme legate de destindere, coope
rare. independentă națională, de 
apărare a păcii, de înfăptuire a dez
armării generale, si în primul rind a 
dezarmării nucleare, pentru instau
rarea unei noi ordini economice In
ternationale.

în cursul convorbirii s-a relevat că 
trebuie să se acționeze cu mal multă 
fermitate pentru rezolvarea cît mai 
rapidă si exclusiv pe cale politică, 
prin negocieri a stărilor conflictuale 
dintre state, pentru solutionarea pro
blemelor care au accentuat încor
darea în relațiile Internationale. De 
asemenea, s-a subliniat că eveni
mentele din prima parte a anului au 
evidențiat rolul foarte important ne 
care l-au avut în împrejurări grave 
popoarele, opinia publică, numeroase 
țări care au acționat pentru oprirea 
înrăutățirii situației internaționale, 
pentru diminuarea încordării dintre 
state, care s-au pronunțat pentru so
luții politice, pentru apărarea inde
pendentei. împotriva amestecului si 
recurgerii la forță împotriva orică
ror acțiuni orientate spre creșterea 
tensiunii, militând si actionînd pentru 
destindere si securitate în lume.

întrevederea a decurs intr-o at
mosferă cordială prietenească 

și plenipotențiar a! Australiei în 
țara noastră (Continuare în pa
gina a V-a).

Pe șantierele 
Canalului Du
năre - Marea 
Neagră, Centra
lei nuclearo- 
electrice Cerna
voda, la alte 
obiective impor
tante ale econo
miei naționale - 
analiză con
cretă, exigentă 
a stadiului de 
realizare, amplu 
și rodnic dialog 
cu specialiștii și 
muncitorii, în 
spiritul practicii 
democratice 
specifice stilu
lui de lucru al 
secretarului ge
neral al parti
dului nostru

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Ea adunarea populară de la Medgidia

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să încep prin a vă adresa 

dumneavoastră, tuturor locuitori
lor județului Constanța, un salut 
călduros din partea Comitetului 
Central al Partidului, a Consiliu
lui de Stat și a guvernului, pre
cum și a mea personal, împreună 
cu cele mai bune urări. (Aplauze 
și urale puternice, prelungite. Se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R, !“).

Sîntem bucuroși să ne întîlnim 
din nou cu minunății constructori 
ai socialismului din județul Con
stanța, cu prilejul vizitei de lucru 
pe care am făcut-o astăzi. (Urale 
și aplauze puternice). Am vizitat 
lucrările Canalului Dunăre — Ma
rea Neagră. Am constatat, la obiec
tivele vizitate, rezultate mai bune 
față de cele de acum un an, o mai 
bună organizare a activității, tre

cerea la aplicarea unor tehnologii 
avansate, ceea ce dă garanția că 
se va putea asigura realizarea la 
timp a canalului, astfel încît în cea 
de-a doua parte a anului 1982 să 
se poată circula pe el. (Urale și 
aplauze puternice, îndelungate). 
Mai sînt, desigur, încă multe lu
cruri de făcut. Se cere o concen
trare și mai puternică a forțelor, 
o mai bună organizare a muncii, 
mai multă disciplină, introducerea 
unor metode tehnologice mai 
avansate pentru a grăbi lucrările 
și a avea deplina garanție că în 
1982 se va putea circula pe canal. 
Eu sînt convins că minunății con
structori ai canalului — muncito
rii, tineretul, armata — își vor face 
datoria cu cinste față de partid, 
față de patrie ! (Urale și aplauze 
puternice, îndelungate. Se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Am vizitat, de asemenea, șantie
rul Centralei electrice nucleare de 
lă Cernavoda, care și-a început în 
acest an lucrările. Desigur, activi
tatea este la început, dar — după 
cum se știe — avem în vedere ca 
la sfîrșitul anului 1985 să obținem 
energie electrică din această cen
trală nucleară. (Aplauze și urale 
prelungite). De aceea se impun 
măsuri hotărîte pentru buna or
ganizare a lucrărilor, pentru in
tensificarea ritmului de construc
ție, astfel încît în 1985 județul 
Constanța să se înscrie, în istoria 
României moderne, ca primul ju
deț cu centrală nucleară. (Aplauze 
și urale puternice, îndelungate. Se 
scandează: „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mîndria !“).

Am vizitat, de asemenea, din 
nou, întreprinderea mecanică din 
Medgidia. Am constatat progrese 

și rezultate bune față de anul tre
cut. Dar trebuie să declar aici, la 
această mare adunare populară, că 
mai sînt încă lucruri de îmbunătă
țit pentru ca întreprinderea să se 
poată măsura cu oricare alta simi
lară din România sau din alte țări. 
Desigur, se merge pe un drum 
bun ; dar, pe lîngă mai buna or
ganizare a muncii, pe lîngă tehno
logiile modeme care trebuie in
troduse, este necesar să se asigure 
modernizarea produselor care se 
execută, mașinile pe care le reali
zează această unitate și care sînt 
destinate dotării agriculturii noas
tre, să fie competitive cu cele pro
duse în alte țări, asigtirînd o creș
tere puternică a productivității 
muncii agricole. (Aplauze și urale 
puternice, prelungite).

în general, în toate întreprinde
rile județului Constanța s-au ob

ținut ■ rezultate bune. Ne aflăm în 
ultima parte a acestui an și a cin
cinalului actual — și județul Con
stanța va obține o producție de 
aproape 2 ori mai mare față de 
1975. S-au dezvoltat noi unități de 
producție, cum sînt Combinatul 
petrochimic și noul șantier naval 
din Mangalia. Acesta, prin moder
nizare, a devenit, de fapt, un ade
vărat șantier modem, în stare să 
producă nave de mare tonaj, să 
asigure dotarea flotei românești cu 
ce este necesar, putîndu-se măsu
ra cu oricare șantier din punct de 
vedere al capacității constructive. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R. !“).

Doresc ca, de la această mare 
adunare populară, să adresez tu
turor oamenilor muncii din indus
tria constănțeană felicitări pentru 
rezultatele obținute și urarea de 

succese și mai mari în toate dome
niile. (Urale și aplauze îndelunga
te ; se scandează: „Ceaușescu și 
poporul!“).

Am vizitat, cu circa zece zile în 
urmă, mai multe unități agricole. 
Am constatat, de asemenea, rezul
tate bune, preocuparea oamenilor 
muncii din agricultură — a coope
ratorilor, a mecanizatorilor și spe
cialiștilor — de a obține recolte tot 
mai mari, atît la cereale, cît și la 
celelalte culturi, precum și de a 
dezvolta creșterea animalelor. Sînt, 
într-adevăr, rezultate bune, deși 
mai sînt încă multe de făcut pen
tru folosirea eficientă a dotării și 
a însemnatelor suprafețe irigate, în 
scopul obținerii unor recolte mai 
mari decît în prezent
(Continuare in pag. a IlI-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
m JUDEȚUL CONSTANȚA

In cursul dimineții de joi, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a făcut o vizită de lucru pe 
șantierele unor mari obiective ale economiei noastre națio
nale — Canalul Dunăre-Marea Neagră, șantierul Centralei 
nuclearo-electrice de la Cernavoda — precum și la întreprin
derea mecanică de utilaje de la Medgidia, unitate industrială 
in plină dezvoltare a județului Constanța.

Secretarul general al partidului a fost însoțit in această 
vizită de tovarășa Elena Ceaușescu, de tovarășii llie Verdeț, 
Cornel Burtică, Nicolae Constantin, Constantin Dăscălescu, 
Gheorghe Oprea, Ion Pățan, Ion loniță.

Desfășurată în climatul de puterni
că angajare a tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră pentru în
deplinirea prevederilor actualului cin
cinal. a 
XII-lea 
din nou 
profund 
secretarul general al partidului, per
manenta dialogului său cu făuritorii 
de bunuri materiale de pe întreg cu
prinsul patriei în vederea stabilirii 
căilor si mijloacelor celor mai adec
vate de înfăptuire a politicii Parti
dului nostru, a obiectivelor dezvoltă
rii economico-sociale a României.

In terți acești 15 ani. de cînd la 
cirma partidului și statului se află, 
prin voința intregii națiuni, cel mai 
■iubit si prețuit fiu al poporului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. omul care 
și-a închinat întreaga putere de mun
că. întreaga sa viată fericirii si pro
pășirii poporului, ani pe care comu
niștii. toți oamenii muncii îi ani
versează acum cu satisfacția marilor 
împliniri socialiste ca pe o sărbătoare 
scumpă a tuturor, secretarul general 
al partidului, președintele republicii, 
a fost prezent pe marile șantiere ale 
tării, acolo unde se conturau noi 
obiective ce aveau să schimbe înfă
țișarea tării, in uzinele si fabricile 
României socialiste, unde se făurește 
civilizația materială a societății ro
mânești. ne ogoarele patriei, unde se 
plămădește plinea de aur a tării. 
Aflat mereu in focul fierbinte al 
vieții, al muncii, tovarășul Nicolae 
Ceausescu conduce, elaborează. în
drumă cu clarviziunea unui mare 
strateg, cu geniul unui conducător de 
vocație vasta operă a construcției 
socialiste din acești ani, perioadă care 
a determinat transformări fundamen
tale în întreaga noastră viată econo- 
mico-socială, înscriindu-se pentru 
totdeauna cu litere de aur în istoria 
României ca anii celor mai îndrăz
nețe planuri si ai celor mai bogate 
realizări.

Prezența în această zi a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu PE ȘANTIE
RELE CANALULUI DUNĂRE- 
MAREA NEAGRĂ “ unu! din 
cele mai însemnate obiective ce vor 
fi trecute cu majuscule în cronica 
celor 15 ani scurși de la Congresul 
al IX-lea al partidului, obiectiv al 
cărui act de naștere poartă ampren
ta concepției secretarului general al 
partidului despre dezvoltarea pre
zentă și viitoare a tării —• a însemnat 
și de această'dată o rodnică întîlnire 
cu factorii de răspundere si specia
liști din economie, cu constructorii 
importantei artere fluviale maritime 
ce va lega Dunărea de Marea Nea
gră și ai Centralei atomoelectrice 
de pe meleagurile dobrogene, cu con
structorii de mașini de la Medgidia, 
în cadrul căreia s-au examinat sta
diul actual al acestor obiective eco
nomice. modul în care se înfăptuiesc 
indicațiile date cu prilejul vizitelor 
precedente, vizind accelerarea lucră
rilor si solutionarea operativă a unor 
probleme complexe legate de reali
zarea la un înalt grad de eficientă a 
acestor investiții de proporții impre
sionante si de o mare însemnătate 
pentru economia națională.

în timpul vizitei au fost stabilite 
noi, măsuri concrete pentru o mai 
mate concentrare a eforturilor si 
impulsionarea ritmului de lucru, pen
tru mai buna organizare a muncii, 
pentru aplicarea unor noi tehnologii 
mai productive, pentru perfectionarea 
continuă a întregii activități.

Vizita pe șantierele canalului a în
ceput la imul dintre cele mai impor
tante puncte ale viitoarei artere na
vigabile a tării : ecluza de la Agi
gea. poartă de intrare dinsore Mare

Elicopterul, care a decolat din sta
țiunea Neptun. a aterizat pe unul 
din malurile ecluzei, unde s-au adu
nat mii de constructori ai canalului, 
numeroși oameni ai muncii din Con
stanta. care au întimninat pe secre
tarul general al partidului, președin
tele republicii, cu cele mai calde 
sentimente de dragoste si prețuire, 
cu profundă bucurie, cu mîndrla pa
triotică a împlinirilor pe care acest 
județ, la fel ca întreaga tară, le-a 
cunoscut în ultimii 15 ani. de con
strucție socialistă.

Făcîndu-se ecoul acestor sentimen
te. primul secretar al Comitetului 
județean de partid Constanta. Ion 
Stolan. a urat tovarășului Nicolae 
Ceausescu un fierbinte bun sosit, ex- 
r.rlmînd satisfacția locuitorilor aces
tor meleaguri de a se reîntîlni cu 
secretarul general al partidului în 
aceste zile cînd 
por sărbătorește 
de la Congresul 
dului. congres 
nouă epocă în construcția 
mului pe pămintul patriei noastre. în 
istoria modernă a României.

Cei prezenți au ovaționat Îndelung 
pentru partid si secretarul său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Se scandează din mii de piepturi 
„Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu și 
poporul I". intr-o manifestare ce ilus
trează grăitor unitatea de nezdrunci
nat a întregului popor în jurul parti
dului si al secretarului său general.

Ceremonia sosirii a Început 
zentarea onorului militar de 
gardă alcătuită din ostași ai 
noastre armate, studenti ai 
tului de marină „Mircea cel 
din Constanta, membri ai formațiilor 
patriotice si de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei.

A fost intonat apoi Imnul de stat 
al Republicii Socialiste România.

Tineri constructori Înconjoară cu 
dragoste pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu si pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. oferindu-le buchete de 
flori, invitindu-i să guste din niinea 
ospitalității, din cloștile cu vin do
brogean.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns

hotărîrilor Congresului al 
al partidului, vizita a nus 

in evidentă stilul de muncă 
revoluționar promovat de

întregul nostru po- 
împlinirea a 15 ani. 
al IX-lea al parti- 
care a inaugurat o 

soclalis-

cu pre- 
către o 
forțelor 
Institu- 
Bătrin"

cu căldură gesturilor pline de dra
goste ale mulțimii, ale constructo
rilor și celorlalți oameni ai muncii 
prezenți la această călduroasă pri
mire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți to
varăși din conducerea partidului șl 
statului se opresc apoi în fața unor 
grafice și machete ce oglindesc sta
diul actual al lucrărilor de pe șan
tier, a căror amplasare în dreptul 
șantierului ecluzei oferă o vastă 
imagine a amplorii lucrărilor ce se 
desfășoară aici. La analiza care a 
avut loc cu acest prilej au luat parte 
tovarășii Vasile Bulucea, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, general- 
maior Constantin Olteanu, ministrul 
apărării naționale, general-colonel 
Vasile Ionel, adjunct al ministrului 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
directorul general al Centralei Ca
nalului Dunăre—Marea Neagră, spe
cialiști și experți cu o îndelungată 
activitate pe șantierele țării.

Planșele prezentate secretarului 
general al partidului înfățișează 
calea viitorului drum de ape al țării 
care va străbate meleagurile dobro
gene, de la Cernavoda la Agigea. pe 
o distantă de 64 km, și care prezintă 
o deosebită importanță pentru eco
nomia întregii noastre țări.

După cum este cunoscut, construc
ția Canalului Dunăre—Marea Neagră, 
hotărîtă la inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, s-a impus ca o 
necesitate economică obiectivă, deri
vată din dezvoltarea actuală și de 
perspectivă a economiei naționale, 
care impune o tot mai mare extin
dere a transporturilor Pe calea ape
lor, cel mai ieftin și economicos 
mijloc de transport. Totodată, ca
nalul” răspunde necesităților re
zultate din creșterea • continuă ’ a 
raporturilor comerciale ale Româ
niei cu tot mai multe țări, 
această grandioasă magistrală de 
ape determinînd o scurtare a drumu
lui mărfurilor, spre si dinspre Mare, 
cu 320 km. In afara rolului de cale 
navigabilă, canalul va asigura iriga
rea unor întinse suprafețe agricole, 
precum si alimentarea cu ană a 
unor unităti industriale, cbncurînd la 
dezvoltarea ținuturilor dobrogene.

Realizarea canalului ă devenit po
sibilă ca urmare a dezvoltării impe
tuoase a economiei noastre naționale, 
care a creat. îndeosebi în acești 15 
ani care au trecut de la istoricul 
Congres al IX-lea. resursele tehnice 
si materiale necesare construirii unor 
obiective de asemenea amploare.

Analiza făcută de secretarul gene
ral al partidului a stadiului actual al 
lucrărilor a relevat că in Perioada 
scursă de la Începutul activității ce 
șantiere s-a realizat un volum de ex- 
cavatii de aproape. 100 milioane mc. 
Au fost atacate toate fronturile de 
lucrări și au fost . turnate peste 
700 000 mc betoane în fundații de 
poduri. în cele două ecluze de la 
Agigea si Cernavoda. în zidurile de 
sprijin etc. conturîndu-se în prezent 
23 km canal finit, urmînd ca pină la 
sfîrșitul anului să se execute încă 
6 km de canal finit.

Apreciind rezultatele obținute, to
varășul Nicolae Ceausescu a indicat 
factorilor de răspundere din ministe
rele ce concură la executarea acestui 
obiectiv să ia măsuri pentru urgen
tarea excavărilor. atactndu-se sl une
le porțiuni prevăzute în olanul ne 
1981. ceea ce va crea condiții pentru 
diminuarea volumului lucrărilor din 
anul 1982. anul etnd viitoarea cale 
de navigație va trebui să fie dată în 
folosință.' .

Secretarul general al partidului a 
cerut, de asemenea, constructorilor 
să respecte nivelurile zilnice prevăzute 
prin grafice, atit la excavații cît și 
la betonări, ceea ce va permite exe
cutarea ritmică a lucrărilor si. impli
cit, îndeplinirea sarcinilor planificate.

S-a indicat, în legătură cu aceasta, 
să se acționeze pentru creșterea, în 
continuare, a dotării cu mijloace 
tehnice de mare capacitate — auto
basculante, autoscrepere, excavatoa
re — a punctelor de lucru, spdrin- 
du-se pe această cale productivitatea

«O*

pe Șantierul național al tineretuluicuvinte-indemn adresate brigadierilor de„Multe felicitări șl noi

ÎS
*

muncii, precum și eficiența Întregii 
lucrări.

Gazdele au prezentat apoi situația 
lucrărilor de la ecluza Agigea. prin 
care vor trece convoaiele de șlepuri 
dinspre Mare spre Dunăre și unde 
au fost excavate 1,8 milioane mc 
pămînt și rocă și a început beto- 
narea fundațiilor și a pereților late
rali și cei ai ecluzei. Operația nece
sită turnarea unei cantități de 400 000 
mc betoane, ceea ce reclamă un 
uriaș volum de muncă. Pentru aceas
ta, în apropierea ecluzei a fost con
struită o fabrică de betoane cu o 
capacitate de 3 000 mc pe zi, de unde 
cimentul este transportat cu ajutorul 
basculantelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat specialiștilor să studieze posi
bilitatea turnării betoaneîor direct 
în ecluză. în acest scop, s-a cerut să 
fie construite chiar pe malurile eclu
zei stații de preparare a betoaneîor. 
care să permită turnarea directă, 
prin benzi rulante sau prin pompare, 
ceea ce va reduce transportul auto 
și va accelera lucrările, reducînd 
timpul necesar la aproape Jumătate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost, 
apoi, informat de modul cum se exe
cută porturile de așteptare din aval 
și amonte de ecluză, unde sînt in 
curs de construire digurile si funda
țiile cheiurilor de acostare.

Legat de aceasta, au fost discutate, 
de asemenea, unele soluții de accele
rare a lucrărilor și la portul Con
stanța Sud-Agigea. indieîndu-se ca 
întreg materialul rezultat din exca
vații și derocări să fie transportat 
pe terenurile viitorului port, în așa 
fel încît să fie smulse mării circa 
800 ha teren ce ar urma să fie redate 
integral circuitului economic.

Constructorii obiectivelor din aceas
tă zonă s-au angajat să infăptuiască 
întocmai indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, să caute soluțiile 
cele mai eficiente pentru ca orientă
rile date de secretarul general al 
partidului să fie aplicate în viată în 
cel mai scurt timp, sporindu-se în 
acest fel ritmurile de execuție a lu
crărilor. precum și eficienta intregii 
activități.

Luindu-șl rămas bun de la gazde, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
adresat tuturor cClor prezenți. spu- 
nind : „Doresc să adresez calde fe
licitări lucrătorilor de la ecluza Agi- 

~gea si să urez multă sănătate, feri
cire și spocese tot mai mari în în
treaga activitate". Urările secretaru
lui, general al partidului au fost pri
mite cu deosebită însuflețire, cu in- 
delujigi urale.

...Kilometrul

NATIONAL
LUI.

Reintilnirea
Ceausescu cu brigadierii a constituit 
pentru ei un nou prilej de a-și ma
nifesta puternica dragoste sl prețui
re ce o poartă secretarului general 
al partidului, cel mai iubit si stimat

48 ȘANTIERUL 
AL TINERETU-

tovarășului Nicolae

din taraprieten al generației tinere 
noastră.

însuflețită de exemplul
al tovarășului Nicolae Ceaușescu. de 
uriașa sa activitate revoluționară, de 
muncă neobosită desfășurată pentru 
binele poporului si al patriei, tînăra 
generație a participat nemijlocit la 
tot ce s-a înfăptuit mai grandios, 
mai măreț în România socialistă, in 
ultimii 15 ani. în spiritul celor mai 
frumoase tradiții revoluționare de 
muncă ale tineretului nostru, briga
dierii Șantierului național al tinere
tului. care s-au angajat în fata 
secretarului general al partidului să 
realizeze 10 km de canal, raportează 
astăzi că sarcinile ce le-au fost în
credințate sînt îndeplinite întocmai, 
șantierul aflindu-se cu principalii 
indicatori economici la zi. Coman
dantul șantierului. Nicolae Ivanov, in 
numele brigadierilor — muncitori, 
studenți, elevi — a urat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu un călduros bun venit 
și a exprimat hotărîrea tuturor 
celor ce muncesc aici de a fi la 
înălțimea încrederii pe care secreta
rul general al partidului o acordă 
tinerei generații.

Primind raportul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ă spus : „Vă felicit pentru 
activitatea pe care o desfășurați pe 
acest șantier, pentru realizarea Ca
nalului Dunăre — Marea Neagră — 
acest important obiectiv al dezvol
tării socialiste a României. Prin acti
vitatea dumneavoastră înscrieți o 
contribuție de s^ună în dezvoltarea 
României spre cofnunism. Multe feli- 

. citări și urări de noi și noi succese
Secretarul general al partidului a 

analizat apoi stadiul la zi al lucrări
lor pe acest tronson, a stabilit noi 
măsuri care să ducă la impulsiona
rea ritmului de muncă pe șantier.

La această analiză au luat parte 
Pantelimon Găvănescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, Nicu 
Ceaușescu, Virgil Hampu și Mihai 
Hîrjău, secretari ai C.C. al U.T.C., 
Tudor Mohora, președinte al Consi
liului Uniuni} Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România. Iuliu 
Furo, secretar de stat la Ministerul 
Educației si InvâțămîntuluL alte ca
dre ale organizației 
tineretului, precum 
șantierului.

Brigadierii de pe
3 000 de tineri din
care-și desfășoară activitatea pe tron
sonul dintre km 45 și km 55 au ex
cavat pină în prezent 17 milioane de 
mc de pămînt, numai valoarea lu- 

an de 
250

personal

revoluționare a 
si specialiști ai

șantier — peste 
întreaga țară —

crărilor efectuate în acest 
brigadieri ridicîndu-se la peste 
milioane lei. S-a trecut la turnarea 
zidurilor de sprijin în dreptul kilo
metrului 48. urmînd ca în cursul lunii 
să fie deschise noi puncte de turnare 
a betoaneîor. astfel incit. pină la sfîr- 
șitul anului, să se finiseze 3,5 km 
canal, respectîndu-se întocmai anga
jamentul asumat de tinerii de

cu ocazia vizitei de lucru a secreta
rului general al partidului din iulie 
1979. Totodâtă, prin excavarea in acest 
an a 20 milioane mc de pămînt se 
creează condițiile finalizării în anul 
1981 a încă 4,5 km canal.

Ca pe tot parcursul vizitei, și aici 
secretarul . general al partidului a 
abordat probleme privind mai buna 
organizare a întregii activități, con
centrarea forțelor și intensificarea 
ritmului lucrărilor. In acest context, 
s-a cerut Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini să urgenteze 
realizarea și punerea în exploatare 
a unor utilaje de mare capacitate asi
milate de industria noastră pentru 
excavațiile de la Canalul Dunăre — 
Marea Neagră, de pe alte mari șan
tiere ale țării,

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat reali
zările brigadierilor de pe Șantierul 
national al tineretului, urîndu-le din 
nou multe succese, multă sănătate si 
fericire. îndemnurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, urările sale au 
fost primite cu deosebită căldură și 
vie emoție de cei prezenți. care au 
ovaționat îndelung pentru partid, 
pentru secretarul său general expri- 
mfrid hotărîrea lor de a Păunei cit ; 
mal" bine pentru realizarea eu cinste 
a sarcinilor-ce le revin pe acest mare 
obiectiv al tării

LA KM 41,500 M, BASA- 
RABI-CULME, următorul popas 
al vizitei de lucru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu. 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid si de stat sînt informați asu
pra stadiului lucrărilor, asupra mo
dului in care s-au transpus în prac
tică sarcinile si indicațiile trasate de 
secretarul general al partidului cu 
prilejul vizitei efectuate pe același 
șantier anul trecut. Atunci tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut construc
torilor să accelereze ritmul de exe
cuție și să realizeze o creștere în
semnată a gradului de mecanizare a 
lucrărilor, fdosindu-se utilaje con
cepute și executate în unitățile in
dustriei constructoare de mașini din 
tara noastră. Toate aceste cerințe au 
făcut obiectul unor programe specia
le de măsuri ale ministerelor ce 
concură la construirea marii artere 
de ape a țării incit, la această vizită, 
s-au prezentat secretarului general 
al partidului o serie întreagă de ma
șini și utilaje de mare capacitate și 
randament construite în tara noastră 
care au fost testate cu succes pe ca
nal — un veritabil poligon experi
mental al industriei constructoare de 
mașini românești, iar acum sînt ex- 

'ploatate cu eficientă. Printre acestea 
se numără prima autobasculantă de 
120 tone cu tracțiune diesel electrică 
pe roti, autobasculantele D.A.C, de 
100 tone construite la I.M. Mirșa. ex
cavatoarele cu cupă de 7 și 8 mc, 
utilajele de finisat taluze S—1 201 T. 
produse la uzinele „Progresul" din 
Brăila, excavatorul S—801 cu ciocan 
pneumatic pentru săparea fundații-

lor in rocă, precum șl excavatorul 
S-801 cu cupă de graifer pentru în
cărcat.

Intrarea in exploatare a acestor 
mașini si utilaje, precum și a alto
ra a determinat creșterea substan
țială a ritmului muncii pe acest tron
son. între km 40—45 cu un relief di
ficil. sinuos, cu straturi de piatră, 
calcar si cretă, cu pînze de ape fre
atice. dar si cu stlncă dură.

In acest perimetru a fost ferăs- 
truit un deal cu o înălțime de 72 m 
de la cota zero, pe fundul albiei, și 
a început realizarea viitorului zid de 
sprijin cu o înălțime de 10 m de o 
parte si de alta, pe o lungime de 
20 km. In total, pe tronsonul km 
40—45 s-a asigurat circa 77 la sută 
din volumul total al excavatiilor ne
cesare. s-au turnat 30 000 mc de be
toane si s-au executat numeroase 
alte lucrări de țaluzare. consolidare 
etc.

Apreciind rezultatele obținute de 
lucrătorii din cadrul grupului 3 de 
șantiere, secretarul general al parti
dului se interesează de stadiul exe
cuției podului rutier cu patru benzi 
ce va travețrsa canalul în zona Ba- 
sarabi. Acest pod. cu o lungime de 
223 m. va avea 5 deschideri — din
tre care, cea principală, de peste al
bia canalului, va măsura 103 m — șl 
va determina sistematizarea circula
ției în acest nod rutier cu destinații 
spre Ostrov, Medgidia ' ~

Pină în prezent s-au 
importante din această 
structorii. angajindu-se 
la termenul planificat.

Vizita a continuat apoi la COTA 
ZERO A CANALULUI, la Cer‘ 
navoda, acolo unde se realizează o 
imensă ecluză, cea de la Dunăre, 
deschizînd marelui fluviu Încă un 
drum către mare.

Si în acest important punct de lu
cru al Canalului Dunăre — Marea 
Neagră, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt întîm- 
pinati cu sentimente de dragoste si 
stimă. Mii de < 
la locul lor de 
si ovaționează pe secretarul 
neral al partidului. 1———1 - 
avea m mijlocul Ic. 1..-----1.

și Constanta, 
realizat părți 
lucrare, con- 
să o încheie

■

al Canalului Dunăre - Marea Neagră s sa infățișează secretarului general al partidului stadiul lucrărilor

constructori aflati 
i muncă aplaudă 

___ :__.l ge- 
l. bucuroși de a-1 

___ ... ______ _ lor In aceste zile 
cînd întregul nostru popor omagiază 
împlinirea a 15 ani de cînd tovară
șul Nicolae Ceausescu se află la con^ 
ducerea partidului, a destinelor 
României socialiste.

Gazdele invită pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.
Ceaușescu. ----- ..
conducerea partidului si statului in 
fata unor 
oglindesc stadiul actual al lucrărilor 
de pe acest șantier. Se arată că lu
crările de excavație au fost termi
nate. dislocindu-se pină în prezent 
peste 6 milioane metri cubi de rocă. 
Acum se desfășoară cu,succes lucră
rile de betonâre.

Răspunzînd întrebărilor adresate 
de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
specialiștii informează că se toarnă 
zilnic circa 600 metri cubi de beton, 
dar acest ritm urmează să atingă 
1 000 de metri cubi pe zi pină la 
sfîrșltul acestui an.

Se dau. de asemenea, explicații în 
legătură cu stadiul de realizare a ce
lorlalte obiective aflate în construc
ție aici, la km 4 al canalului — cele 
două porturi pentru așteptarea nave
lor. din amonte si aval, noul port al 
orașului Cernavoda si nodul mixt 
rutier și de cale ferată care va trece 
pe deasupra ecluzei. Se subliniază că 
aceste obiective sînt executate în 
proporție de 40 pină la 70 la sută, ur
mînd a fi terminate in termenele sta
bilite.

Secretarul general al partidului vi
zitează apoi unele puncte de lucru 
ale ecluzei, uriașa poartă dinspre 
fluviu a canalului, o lucrare con
cepută după metodele cele mai mo
derne, care va asigura un trafic flu
ent, în dublu sens, al navelor. Ecluza 
își arată temeliile din beton bine în
fipte in pămînt. O țesătură de oțel, 
îmbinată permanent cu ciment, se 
înalță continuu, conturînd locul vii
toarelor mecanisme si dispozitive 
care vor face să crească sau să scadă 
nivelul apei din ecluză pentru a per
mite trecerea convoaielor de nave.

Analizînd procesul de desfășurare 
a lucrărilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut specialiștilor să 
găsească o soluție pentru mutarea 
fabricii de beton lingă ecluză, pentru 
ca betonul preparat să meargă di
rect prin tuburi speciale la locurile 
de turnare. De asemenea, s-a cerut 
specialiștilor centralei canalului să-și 
organizeze mai bine munca, să mo
bilizeze cu eficiență toate forțele 
pentru a putea devansa cu 2—3 luni 
terminarea ecluzei.

pe tovarășa Elena 
pe ceilalți tovarăși din

grafice si machete care

Elicopterul prezidențial aterizează 
apoi în apropiere de Cernavoda, pe 
locul unde se va înălța PRIMA 
CENTRALĂ NUCLEARO- 
ELECTRICĂ din țara noastră.

Numeroși constructori, proiectant!, 
alți specialiști fac secretarului ge
neral al partidului o caldă și entu
ziastă primire.

O gardă, alcătuită din membri al 
gărzilor patriotice Și ai detașamen
telor de pregătire militară a tinere
tului, prezintă onorul. •

Tineri constructori oferă tovară
șului Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete de flori.

Sînt prezenți aici tovarășii Cornel 
Mihulecea, președintele Comiteralui 
de Stat pentru Energia Nucleară, 
Gheorghe Cocoș, adjunct ăl minis
trului energiei electrice, numeroși 
specialiști.

Obiectiv înscris In Programul- 
directivă de cercetare și dezvoltare 
în domeniul energiei pe perioada 
1981—1990 și orientările principale 
pină în anul 2000, elaborat sub con
ducerea nemijlocită și cu aportul 
determinant al tovarășului • Nicolae 
Ceaușescu — program de importanță 
vitală pentru progresul economic și 
social al tării — Centrala nudearo- 
electrică de la Cernavoda marchează 
începutul energeticii nucleare în 
România. Programul nostru de ener
getică nucleară ține seama de ex
periența acumulată în lume, de di
versele tipuri de reactor! și echipa
mente aferente aflate in exploatare, 
de experiența proprie.

Amplasarea primei centrale nu
clearo-electrice la Cernavoda, potri
vit indicațiilor secretarului general 
al partidului, beneficiază aici de con
diții optime de teren și permite rea
lizarea avantajoasă a folosirii com
plexe a apelor Canalului Dunăre — 
Marea Neagră.

Gazdele prezintă, în fața unor 
planșe și grafice, stadiul de pregă
tire a construcției acestui obiectiv. 
Pină la ora actuală a fost excavat un 
volum de circa 1,4 milioane mc pen
tru amenajarea platformei centrale. 
Au fost terminate excavațiile pentru 
fundația primului reactor nuclear.

Specialiștii arată că realizarea aces
tei lucrări de complexitate tehnică 
deosebită impune tuturor factorilor 
ce contribuie la execuția ei. adopta
rea și transpunerea In practică a 
unui program special r asigurare a 
calității pentru întregm‘’obiectiv.

Ridicarea centralei nuclearo-elec
trice de la Cernavoda 
dințată unor ingineri, 
muncitori cu o bogată 
construcția de centrale 
sice, aparținînd noului 
strucții și instalații pentru centra
le nuclearo-electrice.

Sînt prezentate, de asemenea, mă
surile prevăzute pentru acest an șl 
pentru 
potrivit 
de 660 
tare în

Secretarul general al 
apreciind că volumul 
efectuat pină în prezent pe șantier 
nu este corespunzător, că se lucrează 
încă încet, a indicat să fie luate de 
urgență măsuri eficiente care să asi
gure îmbunătățirea ritmului de lucru. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
Comitetului de Stat pentru Energia 
Nucleară, Ministerelor Industriei 
Construcțiilor de Mașini, Industriei 
Metalurgice, Aprovizionării Tehnieo- 
Materiale și Controlului Gospodă
ririi Fondurilor Fixe, Comitetului 
de Stat al Planificării, tuturor facto
rilor chemați să concure la realizarea 
acestui obiectiv să sprijine în mod 
direct și eficient construcția în cele 
mai bune condiții a primei centrale 
nucleare electrice românești. In acest 
cadru, a indicat ca în cel mai scurt 
timp să fie definitivate documenta
țiile. proiectele, asimilarea si produ
cerea de echipament nuclear, să fie 
dotat în continuare șantierul cu noi 

l utilaje de mare productivitate.
varășul 
că este 
zare a 
chiar a 
tru probele tehnologice ale complexe
lor agregate din componenta centra
lei, astfel ca în 1985 aici să se pro
ducă, primele cantităti de energie 
electrică.

Pentru’ a se asigura înfăptuirea la 
timp și în cele mai bune condiții a 
primei centrale nuclearo-electrice 
din tara noastră, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a recomandat să fie consti
tuit un colectiv special care să coor-

a fost încre- 
tehnicieni și 
experiență in 
electrice cla- 
trust de con-

viitorul cincinal, pentru ca, 
prevederilor, prima unitate 

MW să fie dată 
anul 1985.

în exploa-

partidului, 
de lucrări

To- 
Nicolae Ceausescu a arătat 
necesară o mai bună organi- 
muncii, în vederea asigurării 
unui devans a lucrărilor pen-

(Continuare în pag. a IV-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA

Lo ecluza Agigea, o imagine semnificativă pentru măreția șantierului care croiește drum nou Dunării

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceausescu
(Urmare din pag. I)

Doresc să adresez felicitări lu
crătorilor din agricultură, coope
ratorilor și să le urez să facă to
tul pentru ca agricultura constăn- 
țeană să ocupe un loc fruntaș în 
producția agricolă din România. 
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate).

în general, încheiem acest cinci
nal cu rezultate bune. Pe baza rea
lizărilor de pînă acum, se poate 
aprecia că pianul cincinal în indus
trie va fi îndeplinit cu o depășire 
importantă. De asemenea, se va 
realiza o sporire însemnată a pro
ducției agricole, precum și dezvol
tarea celorlalte activități — din 
domeniul construcțiilor, transportu
rilor, învățămîntului, științei și 
culturii. Toate acestea demonstrea
ză cu putere justețea prevederilor 
planului cincinal — prima etapă a 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România — 
forța creatoare a clasei muncitoa
re, a țărănimii și intelectualității, 
a minunatului nostru popor, care, 
sub conducerea comuniștilor, în
făptuiește neabătut programul de 
ridicare a României pe noi culmi 
de progres și bunăstare. în felul 
acesta asigurăm înaintarea fermă 
a țării spre societatea comunistă, 
în care poporul va fi pe deplin stă- 
pîn pe destinele sale, făurindu-și 
viața așa cum o dorește, liber și 
independent. (Aplauze și urale pu
ternice. Se scandează îndelung : 
„Ceaușescu și poporul !“).

Peste cîteva zile se împlinesc 15 
ani de la Congresul al IX-lea al 
partidului, care a marcat trecerea 
la o nouă etapă a construcției so
cialiste în România. Perioada ce
lor 15 ani a demonstrat cu putere 
faptul că partidul nostru comu
nist își îndeplinește — ca și în tre
cut — cu cinste misiunea istorică 
de a concl'"e națiunea noastră pe 
calea socialismului și comunismu
lui. a bunăstării și fericirii. (Aplau
ze și urale puternice. Se scandează 
îndelung ; Dup-al IX-lea Congres, 
numai trepte de progres !“).

Tot în acest an se împlinesc 
12 ani de la noua organizare teri
torială, de la formarea județelor, 
care a constituit, de asemenea, o 
etapă importantă în dezvoltarea 
administrativă a patriei noastre. 

în ridicarea la viață nouă a zeci 
și zeci de localități care in trecut 
se aflau în stare de înapoiere. 
(Aplauze și urale ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul!“).

Cine dorește să cunoască realită
țile și înfăptuirile poporului nos
tru poate vizita oricare județ, ori
care localitate a României socia
liste ! Peste tot. va constata spiri
tul novator, activitatea creatoare a 
oamenilor muncii. Chiar aici. în ju
dețul Constanța, atît prietenii, cît 
și criticii noștri pot să vină și să 
vadă cum se înfăptuiesc principiile 
socialismului, cum, în cîțiva ani, 
un județ în care industria și agri
cultura erau printre cele mai 
înapoiate s-a transformat într-un 
județ modem, cu o industrie avan
sată, cu o agricultură în plină în
florire ce dă o producție de cîteva 
ori mai mare decît acum 30 de ani. 
(Urale și aplauze puternice, înde
lungate ; se scandează: „Ceaușescu 
și poporul!“).

Numai socialismul, numai poli
tica partidului nostru comunist au 
putut, într-o perioadă istorică 
scurtă, unind eforturile întregului 
popor, să realizeze aceste transfor
mări uriașe, făcînd din România o 
țară industrial-agrară în plină dez
voltare, cu prieteni pe toate 
meridianele lumii! (Urale și 
aplauze puternice; se scandează: 
„Ceaușescu—P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul !“).

în mod neabătut, partidul a făcut 
totul ca. odată cu dezvoltarea for
țelor de producție, cu ridicarea 
generală a țării noastre, să crească 
nivelul de trai material și spiritual 
al poporului. Putem spune cu mîn- 
drie că tot ceea ce înfăptuim este 
destinat bunăstării și fericirii omu
lui, întregului popor, că socialis
mul pe care-1 edificăm în România 
se realizează cu oameni și pentru 
oameni, asigurînd poporului o viață 
tot mai demnă, îmbelșugată, liberă 
și fericită. (Urale și aplauze înde
lungate : se scandează : „Ceaușescu 
și poporul!“).

După cum știți, dragi tovarăși, 
Congresul al XII-lea al partidului a 
elaborat planul cincinal 1981—1985 
— a doua etapă a făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
România — care pune sarcini deo
sebit de importante și cere măsuri 

hotărâte în vederea perfecționării 
continue a întregii noastre activități. 

Avem rezultate minunate în toate 
domeniile ; dar mai sînt încă multe 
de făcut pentru a înfăptui progra
mul edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Româ
nia. Avem un program clar, o 
politică clară. în întreaga noastră 
activitate ne călăuzim după învă
țătura revoluționară a socialismului 
științific. Avem la bază concepția 
revoluționară marxist-dialectică și 
istorică, facem totul pentru a aplica 
in mod creator adevărurile gene
rale la condițiile concrete din 
România, construim socialismul co
respunzător voinței poporului nos
tru. (Urale și aplauze îndelungate; 
se scandează: „Ceaușescu și po
porul !“).

în același timp, acționăm neabă
tut pentru dezvoltarea continuă a 
colaborării și solidarității cu țările 
socialiste, cu țările în curs de dez
voltare ; extindem relațiile noastre 
cu statele capitaliste dezvoltate, cu 
toate statele lumii, în spiritul prin
cipiilor coexistenței pașnice. Fa
cem totul pentru a contribui la 
realizarea unei politici de pace și 
colaborare, de respect al indepen
denței fiecărei națiuni. (Aplauze și 
urale puternice, îndelungate).

Am pornit și pornim de la fap
tul ca între politica de construcție 
socialistă în România și politica 
internațională a statului nostru să 
fie o strînsă unitate dialectică. De 
aceea, odată cu înfăptuirea Pro
gramului partidului de construcție 
socialistă, de ridicare a bunăstării 
poporului, milităm permanent și 
facem totul pentru promovarea 
unei politici de pace, destindere și 
colaborare activă cu toate statele 
lumii. Aceasta constituie garanția 
sigură a mersului înainte al po
porului nostru spre societatea co
munistă ! (Aplauze și urale înde
lungate ; se scandează : „Ceaușescu 
— pace !“).

Vom face totul și în viitor pen
tru a ne aduce contribuția activă 
la înfăptuirea securității în Euro
pa. Ne pregătim să mergem la 
Madrid cu dorința de a conlucra 
activ cu toate statele continentu
lui, spre a da un nou imbold dez
voltării colaborării, securității, 
destinderii și păcii în Europa și în 
întreaga lume. Vom pune pe pri

mul plan problemele dezangajării 
militare, ale dezarmării. Conside
răm că problemele dezarmării în 
Europa sînt hotărâtoare pentru 
destindere, pentru dezvoltarea libe
ră a fiecărui popor, pentru însăși 
construcția socialistă. (Aplauze și 
urale îndelungate ; se scandează : 
„Ceaușescu — pace !“).

Vom acționa, ca și pînă acum, 
neabătut, pentru soluționarea tu
turor problemelor litigioase numai 
și numai pe calea tratativelor. 
Considerăm că este în interesul 
tuturor popoarelor ca orice diver
gențe, orice neînțelegeri să fie so
luționate pe calea tratativelor, por
nind de la respectarea dreptului 
fiecărui popor la independență, la 
organizarea vieții proprii așa cum 
dorește, fără nici un amestec din 
afară.

Vom pune neabătut la baza re
lațiilor noastre internaționale prin
cipiile deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, renun
țării la forță și la amenințarea cu 
forța. Mai mult ca oricînd, trebuie 
să facem totul pentru edificarea 
unei lumi a păcii și colaborării, a 
dreptății sociale și independenței 
naționale a tuturor popoarelor ! 
(Aplauze și urale îndelungate ; se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R. !“).

în încheiere, doresc să adresez 
comuniștilor, oamenilor muncii din 
județul Constanța urarea de a 
face totul pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a planului 
pe acest an și a următorului cin
cinal, pentru a se plasa pe un loc 
cît mai bun, printre primele — 
dacă e posibil pe primul loc — in 
marea întrecere socialistă care se 
desfășoară între județele patriei 
noastre. (Aplauze și urale. Se 
scandează: „Ceaușescu și po
porul !“).

Vă doresc multă sănătate și mul
tă fericire ! (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate. Se scandează 
minute în șir : „Ceaușescu — 
P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“. 
Toți cei prezenți la marea adunare 
populară ovaționează cu căldură, 
într-o atmosferă de vibrant entu
ziasm, pentru Partidul Comunist 
Român, pentru Comitetul său Cen
tral, pentru secretarul general al 
partidului și președintele ț^rii, to
varășul Nicolae Ceaușescu).

Puterea atomului, in slujba păcii, satisfacerii cerințelor energetice ale economiei. Imagine de la Cernavoda, unde 
se construiește prima centrală nuclearo-electrică românească

Aspect din timpul vizitei la întreprinderea mecanică din Medgidia Aci se înalță gigantica ecluză de la Cernavoda



(

PAGINA 4 SClNTEIA — vineri 18 iulie 1980

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA

Militarii raportează comandantului suprem fapte remarcabile pe frontul construcției pașnice La încheierea vizitei, tradiționala horă românească

(Urmare din -'g. a II-a)
doneze realizarea 'acestei imaortante 
investiții si să analizeze lunar oe 
șantier mersul lucrărilor.

Factorii de răspundere prezenti. 
specialiștii, constructorii l-au asigurat 
pe secretarul general al partidului că 
vor Întreprinde măsuri ^eficiente, 
că-șl vor fnobiliza eforturile. în
treaga capacitate in vederea îndepli
nirii exemplare a indicațiilor date, 
pentru darea în exploatare la termen 
a primei centrale nuclearo-electrice a 
tării.

Vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului continuă la 
ÎNTREPRINDEREA MECANI
CĂ DE UTILAJE DIN MED
GIDIA, obiectiv important, cu 
ponderea cea mai mare în econo
mia orașului. Constructorii de ma
șini întimpină pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu alese sentimente de 
dragoste și prețuire, ovaționează 
pentru partid și secretarul său ge
neral.

Ministrul industriei construcțiilor 
de mașini, loan Avram, cadre de con
ducere ale grupului de întreprinderi 
pentru producția de mașini agricole 
și ale unității din Medgidia raportea
ză asupra acțiunilor întreprinse sau 
aflate in curs de desfășurare in ve
derea realizării in practică a indica
țiilor date de secretarul general al 
partidului în timpul vizitei de lucru 
făcute aici in anul trecut. Se arată, 
între altele, că se, află în curs 
de rezolvare problema concentrării la 
I.M.U.M. a întregii producții de re
morci a țării, că a început asimi
larea a 20 tipuri de pompe. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere să se acțio
neze cu hotărire în direcția îmbună
tățirii continue a mașinilor fabricate, 
pentru a pune la dispoziția agricul
turii utilaje tot mai perfecționate, 
cu randamente superioare, contribu
ind astfel la creșterea eficienței 
muncii în agricultură.

Sînt vizitate cîteva dintre sectoa
rele de bază ale întreprinderii : noua 
secție de prelucrări mecanice, dotată 
cu mașini moderne, unde procesul 
tehnologic este organizat in flux con
tinuu, ceea ce permite obținerea unei 
productivități ridicate a muncii, 
secția de tratamente termice, în care 
se aplică un procedeu modern ce 
contribuie la reducerea consumurilor 
de energie, la îmbunătățirea calității 
produselor, secția de construcții, me
talice, în care, pe baza indicațiilor 
secretarului general, montajul a fost 
organizat pe linii transportoare.

La sfirșitul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu solicită factorilor de răs
pundere prezenți să fie puse la punct 
cit mai repede noi mașini și utilaje 
perfecționate care să corespundă tu
turor nevoilor agriculturii, specialiștii 
să se așeze mai temeinic la lucru, 
pentru a realiza produse dintre cele 
mai bune, cu un consum redus de 
metal și energie, cu randamente su
perioare. Secretarul general al parti
dului cere să se acționeze mai repede 
in această direcție, iar în întreprin
dere, unde s-au obținut unele succese 
în ceea ce privește organizarea pro
ducției, să se pună acum un accent 
deosebit pe îmbunătățirea calității și 
perfecționarea produselor, în special 
a mașinilor pentru eliberarea tere
nurilor după recoltare, care trebuie 
să fie cit mai Simple și realizate cit 
mai urgent.

De asemenea, secretarul general al 
partidului a indicat să se depună 
toate eforturile de către constructori 
și beneficiari, in vederea punerii în 
funcțiune. încă in acest an. a noii 
investiții aflate in curs de realizare 
in cadrul I.M.U.M. — oțelăria.

La încheierea vizitei, gazdele mul
țumesc secretarului general al parti
dului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru cinstea pe care le-a făcut-o 
de a vizita din nou unitatea lor și 
se angajează să treacă neintirziat la 
aplicarea în practică a noilor indicații 
si orientări, să depună eforturi și 
mai mari pentru sporirea continuă 
a volumului producției și ridicarea 
calității produselor, îndeplinindu-și 
astfel marile sarcini ce le revin.

In continuarea vizitei, tovarășul. 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat s-au 
oprit la PUNCTUL DE LUCRU 
DE LA KM 23,6, unde actio' 
nează militari ai armatei noastre, 

care participă la construcția Canalu
lui Dunăre-Marea Neagră.

Tovarășul Nicolae Ceausescu. .to
varășa Elena Ceaușescu sint întîrn- 
pinați la coborirea din elicopter cu 
deosebită stimă si căldură de mili
tari si locuitori ai orașului Medgidia, 
care ovaționează îndelung cu însu
flețire. Pe unul din panouri se poate 
citi : ..Tovarășe comandant suprem, 
militarii participanti la construirea 
Canalului Dunăre — Marea Neagră 
vă raportează că își vor îndeplini la 
timp misiunea încredințată". Un an
gajament pe care militarii armatei 
noastre prezenti la execuția acestei 
căi navigabile îl onorează prin fapte 
de muncă remarcabilă, dovedind că 
sint la înălțimea ■ răspunderii încre
dințate pe marile șantiere ale con
strucției socialiste. Pină acum, ei au 
realizat 23 km canal. Au fost execu
tate un volum de 17,2 milioane mc 
excavați! și un volum de transpor
turi de circa 38 milioane tone, tota- 
lizind transportul de pămint și rocă 
dislocate, precum și celelalte mate
riale necesare pe șantier.

La sosire, pe platoul complexu
lui sportiv al orașului Medgidia, to
varășul Nicolae Ceausescu, secretar 
general al partidului, președintele 
republicii, comandantul suprem al 
forțelor noastre armate, primește ra
portul prezentat de general-maior 
Constantin Olteanu, ministrul apă
rării naționale. în numele militari
lor participanți la construcția Ca
nalului Dunăre—Marea Neagră sint 
exprimate sentimentele de profundă 
bucurie si recunoștință pentru aceas
tă nouă vizită în zona unde lucrează 
militari ai armatei noastre. To
varășul Nicolae Ceaușescu este infor
mat că. prin aplicarea unor soluții 
ingenioase, in punctul de lucru de la 
km 23—23.7 s-au asigurat, concomi
tent, atit exeavarea la uscat, cit și 
apa necesară irigațiilor în aval, în 
cinci luni s-au derocat peste 
300 000 mc de stîncă. Apelindu-se la 
soluții tehnice noi si eficiente, folo- 
sindu-se mașini, utilaie si instalații 
de mare productivitate — cele mai 
multe constituind realizări de dată 
recentă ale industriei noastre con
structoare de mașini. Militarii sint 
hotărîți oa. in cinstea celei de-a 36-a 
aniversări a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă. să execute 
două treimi din acest sector, urmînd 
ca lucrările pe întreaga porțiune să 
fie încheiate pină la sfirșitul anului. 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu i se 
raportează, totodată, că la ora actua
lă întreg efectivul unităților parti
cipante la construcția canalului de
pune eforturi pentru realizarea sar
cinilor de plan pe semestrul doi al 
acestui an si pe întregul an 1980, 
pentru îndeplinirea la termen a tutu
ror sarcinilor ce le revin.

Apreciind rezultatele bune obținu
te. tovarășul Nicolae Ceausescu a 
indicat ca. in afara sarcinii încredin
țate pînă acum. militarii armatei 
noastre să preia noi lucrări si puncte 
de lucru de Pe canal.

în încheiere, secretarul general al 
partidului ii felicită pe militari si le 
urează noi succese în muncă. în pre
gătirea de luptă si politică. în întrea
ga activitate ostășească. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere, totodată, să 
se urgenteze ritmul de lucru, astfel 
incit sarcina ce le-a fost încredințată 
să fie onorată pînă în octombrie 1981. 
Mulțumind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru cinstea ne care a 
făcut-o militarilor vizitind acest 
punct de lucru, ministrul apărării na
ționale. general-maior Constantin Ol
teanu. asigură pe secretarul general 
al partidului că ostasii armatei 
noastre nu îsi vor precupeți forțele, 
vor munci cu abnegație si dăruire 
comunistă pentru a duce la bun 
sfîrsit misiunea încredințată de co
mandantul suprem al forțelor ar
mate.

Secretarul general al partidului s-a 
interesat, totodată, de celelalte obiec
tive aflate in lucru în această zonă, 
intre care si podul, o impozantă con
strucție in lungime de 653 m, care va 
lega cele două părți ale orașului. 
Totodată, tovar ășul Nicolae Ceausescu 
a recomandat să se studieze posibili
tatea creării unui loc de agrement în 
partea de nord-vest a orașului 
Medgidia.

De la punctul de lucru de la 
km 23,6, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceausescu, ceilalți to
varăși din conducerea de partid si 
de stat s-au îndreptat. în aplauzele 
și ural ele mulțimii, spre stadionul 
orașului.

Adunarea populară de la Medgidia
La sfirșitul vizitei de lucru a secre

tarului general al partidului, pre
ședintele republicii, pe stadionul mo
dernului complex sportiv din Med
gidia a avut loc o mare adunare 
populară, la care aii luat parte peste 
60 000 de cetățeni — constructori ai 
Canalului Dunăre—Marea Neagră, 
muncițori, tehnicieni și ingineri ai 
unităților industriale din Medgidia și 
Cernavoda, împreună cu familiile 
lor, precum și .locuitori din așezările 
dobrogene învecinate.

La sosire, tineri și tinere încon
joară cu dragoste pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 

■ Elena Ceaușescu, înmînîndu-le bu
chete de flori. Un bătrîn invită 
pe conducătorul partidului și statu
lui, pe tovarășa Elena Ceaușescu să 
guste din pîinea ospitalității, din 
ploștile cu vin dobrogean. Cei veniți 
in intimpinarea secretarului general 
al partidului purtau portretul tova
rășului Nicolae Ceaușescu. oVațio- 
nînd și aplaudînd îndelung pe cel 
mai iubit fiu al poporului nostru. 
Se scanda neîntrerupt: „Ceaușescu 
și poporul!", „Ceaușescu — P.C.K.!" 
Participanții la adunare își expri
mă deplina recunoștință pentru grija 
permanentă pe care partidul, perso
nal tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
o manifestă față de dezvoltarea 
multilaterală a județului lor odată 
cu întreaga țară, pentru creșterea 
continuă a nivelului lor de trai, a 
bunăstării materiale și spirituale a 
oamenilor muncii.

La această nouă intilnire cu secre
tarul general al partidului, președin
tele republicii. în aceste momente 
’cind întreaga noastră națiune oma
giază împlinirea a 15 ani de la isto
ricul Congres al IX-lea al partidului, 
locul de desfășurare a adunării a 
fost împodobit sărbătorește cu dra
pelele partidului și statului, cu 
ghirlande de flori și de verdeață.

La înălțimea tribunelor stadionu
lui, dominat de portretul secretaru
lui general ăl partidului, președin
tele republicii, se puteau citi ne 
întinse pancarte: „1965—1980; 15 ani 
lumină în făurirea noii societăți a 
patriei, sub îndrumarea înțeleaptă 
și clarvăzătoare a genialului nostru 
conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu", „1965—1989 — perioada 
afirmării libere și independente a 
României socialiste", „Trăiască Parti
dul Comunist Român, in frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !“, „Stima noastră 
Si mindria. Ceaușescu. România !“.

La apariția în tribuna stadionului 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu, a celor
lalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului izbucnesc din nou 
aplauze și urale. Secretarul general 
al partidului. președintele republi
cii, răspunde cu căldură manifestări
lor de stimă, adresate de mulțimea 
prezentă pe gazonul și tribunele arhi
pline ale stadionului.

Deschizind adunarea*  tovarășul 
Ion Stoian. prim-secretar al Comite
tului județean Constanța al P.C.R., 
președintele Consiliului popular ju
dețean, a spus: „Vă rog să-mi per
miteți ca în aceste momente, cind 
întreaga noastră națiune omagiază 
împlinirea a 15 ani de la istoricul 
Congres al IX-lea al partidului, să 
adresez de la tribuna acestei impre
sionante adunări populare. în numele 
comuniștilor, al tuturor locuitorflor 
județului, salutul nostru fierbinte si 
să exprimăm sentimentele noastre 
cele mai alese de profundă gratitudi
ne fiului/cel mai iubit al poporului 
român, care conduce de un deceniu 
și jumătate, cu mină sigură și clar
viziune revoluționară, destinele 
partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușesuu. Salutăm 
cu deosebită stimă, prețuire și 

Căldură prezenta la adunarea noas
tră a tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, eminent 
om politic și savant de renume mon
dial. fiică devotată a poporului ro
mân. luptătoare neobosită pentru 
cauza partidului si fericirea poporu
lui nostru.

Salutăm, de asemenea, prezenta 
celorlalți stimati tovarăși din condu
cerea partidului si statului nostru".

Subliniind că prefacerile adinei, 
înnoitoare, evidente pretutindeni în 
tară, atestă prin puterea faptelor că 
perioada ultimilor 15 ani. de cind to
varășul Nicolae Ceausescu se află 
prin voința unanimă a întregului 
nostru popor la ’conducerea destine
lor tării, vorbitorul a arătat că. ase
menea celorlalte zone. Dobrogea. ju
dețul Constanta au urcat constant De 
treptele dezvoltării in toate dome
niile. exemplificînd că producția in
dustrială p crescut in acești ani de 
la 3,3 miliarde lei la aproape 24 mi

liarde în acest an. Județul are astăzi 
irigate peste 320 000 hectare, adică 
circa 65 la sută din suprafața arabilă 
și produce 8 la sută din cantitatea 
de cereale a tării. 9 la sută de 
floarea-soarelui. 10,4 la sută de lină, 
peste 8 la sută de struguri.

Grija acordată de dumneavoastră, 
stimate tovarășe secretar general, 
pentru dezvoltarea multilaterală a ju
dețului nostru este deosebit de sem
nificativă. a spus vorbitorul. Dacă 
în /perioada anilor 1951—1965 totalul 
investițiilor a fost de 14 miliarde Iei. 
perioada ultimilor 15 ani. cind dum
neavoastră vă aflati la conducerea 
partidului, investițiile au însumat 
112 miliarde lei. în baza hotărîrilor 
Congresului al XH-lea al -partidului, 
în cincinalul 1981—1985. județului 
nostru îi sînt alocate aproximativ 
100. miliarde lei.- Vizita ne care ati 
făcut-o astăzi ne două din cele mai 
mari obiective ale județului, de im
portantă economică națională — Ca
nalul Dunăre—Marea Neagră, cu 
porturile sale, și prima centrală nu- 
clearo-electrică a tării — mărturiseș
te din plin atentia si preocuparea 
dumneavoastră permanentă fată da 
dezvoltarea județului nostru.

Vă declarăm sincer si cu emoție, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral. că pe noi. locuitorii județului 
Constanta, ne bucură că au devenit 
o tradiție intîlnirile repetate cu dum
neavoastră an de an. pe șantiere, pa 
ogoare, in uzine, primind de fiecare 
dată indicații, recomandări. Îndru
mări prețioase, astfel ca munca noas
tră să fie tot mai rodnică, a spus in 
continuare vorbitorul. Astăzi, in 
preziua aniversării a 15 ani de cînd 
vă aflati în fruntea partidului nos
tru. vă rog să-mi permiteți ca in nu
mele comuniștilor, al tuturor celor ce 
muncesc si trăiesc pe aceste melea
guri să vă adresez. cu firească emo
ție. cele mai sincere si călduroase 
urări de sănătate, viată îndelungată, 
șă ne conduceți cu aceeași fermitate 
ani multi pe drumul bunăstării și 
fericirii".

„Cuprins de cele mai adînci senti
mente de stimă si respect. în numele 
constructorilor Canalului Dunăre— 
Marea Neagră, vă exprim marea 
noastră bucurie si satisfacție deplina 
prilejuite de noua dumneavoastră vi
zită pe șantierul viitoarei magistrale 
navigabile a tării — a spus tovarășul 
Rosoga Constantin, maistru sef lot 
la centrala canalului.

Vizita din acest an coincide cu îm
plinirea a unui deceniu si jumătate 
de istorie nouă, revoluționară a pa
triei. de puternic avint creator în 
construcția socialistă, ne care o dato
răm. stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. prezentei dum
neavoastră în fruntea partidului si 
statului.

Avem deosebita onoare să vă ra
portăm că înțeleptele dumneavoas
tră îndrumări se înfăptuiesc cu suc
ces. pină în prezent am excavat peste 
100 milioane mc. au fost turnati- peste 
700 000 mc betoane la cele două eclu
ze. ziduri de sprijin, poduri si la cele 
3 porturi, că s-au executat aproape 
23 km canal. Aplicin-d cu fermitate 
principiile si cerințele noului meca
nism economico-financiar. în acest an 
ne-am angajat să realizăm 53 mili
oane mc excavatii si dragaie. peste 
600 000 mc betoane si să executăm 
sarcina de a realiza în acest an un 
km de canal în fiecare lună, utili- 
zînd mai bine mijloacele din dotare 
si gospodărind cu grijă combustibilii, 
energia si materialele de construcții. 
Folosesc acest prilej pentru a re
afirma voința comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii de ne șan
tierele Canalului Dunăre — Marea 
Neagră, de a acționa cu hotărire 
pentru înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului nostru, dind 
astfel o puternică expresie senti
mentelor de dragoste. de_ recunoștin
ță si prețuire, de înflăcărată încre
dere în dumneavoastră, care de 15 
ani conduceți partidul si statul nos
tru. aduceți o contribuție inestima
bilă la creșterea prestigiului Româ
niei socialiste in lume. Vă urăm ani 
multi de viată in fruntea partidu
lui și statului, pentru a ne conduce 
pe mai departe spre noi împliniri 
socialiste și comuniste".

Tovarășul Blebea Vasile. maistru 
la I.M.U. Medgidia a spus : „Pen
tru noi, locuitorii acestei străvechi 
așezări românești dintre Dunăre și 
Mare, este un prilej de nespusă sa
tisfacție si nețărmurită bucurie de 
a ne intîlni din nou cu cel mai iu
bit și stimat fiu al poporului român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care 
de 15 ani conduce cu multă înțe
lepciune partidul nostru si destinele 
poporului.

Vizita dumneavoastră, făcută as

tăzi in orașul constructorilor de ma
șini agricole și al cimentiștilor 
are loc. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. intr-un moment cînd În
tregul nostru popor Sărbătorește 15 
ani de istorie nouă a patriei, al că
rei ctitor și inspirator sînteti dum
neavoastră. marele om de stat si În
flăcărat patriot revoluționar, perso
nalitate politică proeminentă a lu
mii contemporane.

Prefacerile înnoitoare petrecute de 
la Congresul al IX-lea și pină în 
prezent în județul si in orașul nos
tru sint indisolubil legate de acti
vitatea dumneavoastră, de grija per
manentă pe care o aveți pentru dez
voltarea echilibrată si armonioasă a 
tuturor județelor și localităților ță
rii.. Astfel. în ultimii 15 ani. între
prinderea mecanică de utilaje Med
gidia a cunoscut o continuă dezvol
tare si modernizare, fiind în pre
zent una din marile unități econo
mice de profil din județul Constan
ta, reprezentativă prin producția sa, 
la nivelul întregii țări- Ne mîndrim 
cu faptul că mașinile agricole pro
duse la Medgidia brăzdează cîmpu- 
rile tuturor județelor tării. Ca ur
mare a îndrumărilor, indicațiilor și 
orientărilor pe care ni Ie-ati dat. 
vă raportăm că în întreprinderea 
noastră s-a pus accent pe calitatea 
producției, mărirea gamei de ma
șini agricole de tehnicitate crescu
tă, ajungînd în prezent la o valoa
re anuală a producției de peste 1,2 
miliarde lei.

Am mandat din partea celor pes
te 5 000 de oameni ai muncii din u- 
zină să vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom munci neobosit pentru a 
pune în aplicare prețioasele îndru
mări și indicații date astăzi, că ne 
vom mobiliza întreaga capacitate 
creatoare in scopul înfăptuirii e- 
xemplare a tuturor sarcinilor ce ne 
revin.

Vă dorim din adîncul Inimilor 
noastre multă sănătate si putere de 
muncă, spre binele 1 și fericirea în
tregii noastre națiuni".

Luînd cuvîntul. tovarășa Dan 
Ecaterina, profesoară la Liceul in
dustrial nr. 6 din Constanța, a spus :

„Vă rog să-mi îngăduiți ca in nu
mele slujitorilor școlii din județul 
Constanta să dau glas sentimente
lor de dragoste si profundă recu
noștință ce vi le purtăm dum
neavoastră. eminent om politic, mi
litant revoluționar si gînditor cu
tezător. care v-ati dăruit întreaga 
activitate idealurilor de libertate, in
dependentă si progres ale națiunii 
noastre.

Aducem, totodată, un călduros o- 
magiu tovarășei Elena Ceaușescu, 
activist de frunte al partidului și 
statului. ilustră personalitate a 
științei românești, savant de renume 
mondial, care iși aduce o contribu
ție de seamă la dezvoltarea învă- 
țămîntului. la progresul științei și 
culturii din patria noastră. Cu de
plin temei si înaltă mîndrie patrio
tică, afirmăm că in perioada care a 
trecut de la Congresul al IX-lea, 
cea mai fertilă epocă din întreaga 
istorie a României, problemele omu
lui și ale existentei sale, ale uma
nismului orînduirii noastre au o- 
cupat un loc central în politica 
partidului, iar învățămîntuL știința 
și cultura, educația prin muncă și 
pentru muncă s-au afirmat ca fac
tori fundamentali de ascensiune a 
patriei pe treptele progresului si 
civilizației socialiste.

Acționîndu-se în lumina documen
telor de partid, a prețioaselor dum
neavoastră idei si orientări, s-a reu
șit ca in județul nostru să cuprindem 
în învățămînt peste 140 000 de elevi 
Si studenti. să se asigure învătămîn- 
tului liceal o structură corespunză
toare nevoilor economico-sociale. în 
liceele industriale si agroindustriale 
fiind cuprinsă peste 87 la sută din 
populația școlară. Avînd drept model 
deosebita dumneavoastră grijă si 
atenție tată de tînăra generație, care 
reprezir tă viitorul patriei, vă asigu
răm. tovarășe secretar general, că 
noi. educatoarele. învățătorii, profe
sorii si specialiștii din producție din 
județul Constanta, vom munci cu e- 
xigentă sporită pentru legarea tot 
mai strînsă a invătămintului cu cer
cetarea și producția, hotăriti să ne 
înzecim eforturile pentru mai buna 
pregătire a elevilor pentru muncă și 
viată,. să-i creștem și să-i educăm 
demni de epoca pe care o trăim, sub 
conducerea gloriosului nostru partid 
comunist, a dumneavoastră, mult 
iubite si stimate tovarășe secretar 
general".

A luat in continuare cuvîntul to
varășul Cazacu Ion. președintele

C.A.P. din comuna Plopeni. care a 
spus :

„La această impresionantă adunare 
populară, care are loc în preajma ani
versării a 15 ani de la Congresul al 
IX-lea al partidului, de cînd dum
neavoastră. cel mai iubit fiu al po
porului nostru, sînteti în fruntea 
partidului și a tării, lucrătorii ogoa
relor județului Constanta vă expri
mă. încă o dată, nemărginita lor 
dragoste si recunoștință profundă 
pentru uriașa contribuție ce o adu
ceți la înălțarea României moderne, 
la dezvoltarea multilaterală a agri
culturii

Primele acțiuni revoluționare în
treprinse în agricultura județului nos
tru se leagă nemijlocit de clocoti- 
toarea dumneavoastră personalitate. 
Cel mai vîrstnici îsi amintesc si acum 
de' anii 1945—1946. cînd dumneavoas
tră. activist de frunte al partidului 
nostru, secretar al județene! de partid 
Constanta, militați cu pilduitoare 
înflăcărare pentru atragerea țărănimii 
pe drumul bunăstării si al civilizației 
socialiste.

Județul nostru a beneficiat in pe
rioada 1966—1980 de un program de 
investiții în agricultură în valoare de 
16'miliarde lei, de patru ori mai mult 
decît în cele trei cincinale anterioare, 
iar producția agricolă a județului a 
crescut de două ori și jumătate fată 
de anul 1965.

Vizita de lucru pe care ati făcut-o 
la începutul acestei luni in consiliul 
nostru agroindustrial, indicațiile si 
orientările pe care ni le-ati dat con
stituie pentru noi. cooperatorii si me
canizatorii din Plopeni. un prețios 
imbold si îndrumar, care ne mobili
zează tot mai puternic în înfăptuirea 
sarcinilor ce ne revin în creșterea 
producției agricole, vegetale si ani
male. Vă raportăm, tovarășe secretar 
general, că am încheiat recoltarea or
zului în 4 zile si în 10 zile la grîu.si 
am livrat integral cantitățile stabilite 
pentru fondul de stat.

în prezent, atentia noastră este 
concentrată pentru întreținerea cultu
rilor. în vederea obținerii unor pro
ducții mari de porumb, floarea-soare
lui. sfeclă, legume si la celelalte cul
turi de toamnă. La această dată 
avem încheiat programul de însămîn- 
tare a culturilor duble de porumb 
boabe, furaje si legume.

Organizîndu-ne munca în acord 
global. întărind permanent ordinea si 
disciplina, am reușit, fată de 1976, să 
dublăm producția in zootehnie, asigu- 
rînd membrilor cooperatori care lu
crează în fermele de animale veni
turi anuale bune.

Ne angajăm încă o dată, mult 
Iubite si stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru realizarea tuturor 
sarcinilor ce ne revin din hotărîrile 
Congresului al XII-lea al partidului, 
a indicațiilor si sarcinilor pe care ni 
le-ati dat.

Să ne trăiti ani multi si fericiți în 
fruntea conducerii partidului si sta
tului nostru 1

Tovarășul Carp Ion, șef de echipă 
docheri in portul Constanta, a spus : 
„Trăiesc sentimentul de mare bucu
rie determinat de faptul că pot să 
vă exprim direct. 1a această gran
dioasă manifestare, mulțumirile sin
cere ale celor peste 30 000 oameni 
ai muncii care îsi desfășoară acti
vitatea în portul Constanta, pe mă
rile si oceanele lumii, pentru grija 
statornică ce o purtați fericirii po
porului român, imbunătătirii conti- 
'nue a condițiilor de muncă si via
tă ale muncitorilor portuari si ale 
navigatorilor.

în anii care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului, mo
ment remarcabil în istoria patriei, 
portul Constanta si flota maritimă 
au cunoscut o dezvoltare si moder
nizare fără precedent. Ne mrndrim 
cu faptul că ne numărăm printre 
marile colective care au simtit în 
permanentă ajutorul dumneavoastră 
inestimabil, capacitatea organizato
rică si clarviziunea științifică de ex
cepție cu care acționați pentru so
lutionarea problemelor complexe pe 
care le ridică construcția noii so
cietăți în patria noastră. Satisfacem 
acum, pe deplin, cerințele econo
miei naționale, derulînd în acest an 
45 milioane tone mărfuri, față de 
numai 8,7 in anul 1965.

înfăptuind indicațiile dumnea
voastră din august 1978. am asigu
rat punerea în funcțiune a une| ca
pacități pentru a opera zilnic 100 
mii tone mărfuri uscate, iar specia
lizarea unităților portuare și măsu
rile de ordin social se reflectă po
zitiv în nivelul realizărilor actuale.

Privim cu încredere viitorul, de
oarece. sub înțeleaptă dumneavoas

tră conducere, realizăm o puternică 
dezvoltare a porturilor noastre ma
ritime : Agigea, Mangalia și Midia. 
Sintem mindri de faptul că prin 
activitatea noastră contribuim la 
creșterea prestigiului României în 
lume, la aplicarea principiilor poli
ticii internaționale a partidului și 
statului nostru de colaborare, pace 
și prietenie cu toate popoarele lu
mii. politică fată de care ne expri
măm întreaga adeziune. Vă rugăm, 
tovarășe secretar general, să primiți 
încă o dată asigurarea noastră că nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
a infăptui în mod exemplar sarci
nile ce ne revin din hotărîrile de 
partid și de stat.

Vă mulțumim si vă urăm să ne 
trăit! multi ani în fruntea partidu
lui si statului".

Exprimînd dorința unanimă a 
tuturor celor prezenti la aceas
tă mare adunare populară, pri
mul secretar al comitetului jude
țean de partid adresează tovarășu
lui Nicolae Ceausescu rugămintea 
caldă de a lua cuvîntul. Este o 
atmosferă de puternic entuziasm. Se 
scandează cu însuflețire „Ceaușescu
— P.C.R.l", „Ceaușescu si poporul!", 
„De la al IX-lea Congres — 
Ceaușescu și progres !“. „Ceaușescu
— pacea !“.

Intîmpinat cu ovații și urale, 
ia cuvîntul secretarul general 
al partidului, președintele re
publicii, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este ascultată cu deosebit 
interes și subliniată în repetate rin- 
duri de aplauze puternice, ovații si 
Urale. Cei prezenti si-au exprimat si 
în acest fel hotărîrea nestrămutată de 
a înfăptui neabătut îndemnurile si 
orientările formulate de secretarul 
general al partidului, de a munci în 
continuare cu devotament. pentru 
realizarea sarcinilor ce le revin la 
locul lor de muncă, pentru înfăp
tuirea cu succes a Programului parti
dului privind edificarea societății 
socialiste si comuniste pe pămintul 
românesc. '

în numele celor preZer )i la această 
mar# adunare populară’ din orașul 
Medgidia, tovarășul Ion Stoian a 
adresat cele mai calde mulțumiri pen
tru aprecierile făcute la adresa acti
vității oamenilor muncii de De aceste 
locuri, pentru indicațiile si sugestiile 
prețioase date de secretarul general 
al partidului, președintele republicii. 
asigurîndu-1 că organizația județeană 
de partid, comuniștii si toti oamenii 
muncii din județul Constanta nu vor 
precupeți nici un efort pentru a Ie 
traduce neabătut în viată, conștient' 
că în felul aoesta vor contribui tot 
mai mult la înălțarea pe noi culmi 
de civilizație si progres a scumpei 
noastre patrii. Republica Socialistă 
România.

Primul secretar al comitetului 1u- 
detean de partid a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai fierbinți 
urări de sănătate si putere de muncă, 
pentru a conduce poporul mai de
parte pe drumul luminos al socialis
mului si comunismului.

Adunarea ia sfîrsit într-o atmosferă 
de mare sărbătoare. Dragostea fier
binte si prețuirea fată de secretarul 
general al partidului, președintele re
publicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
încrederea nețărmurită în partid sînt 
manifestate de zecile de mii de parti- 
cipanti prin îndelungi aplauze, prin 
ovații si urale puternice. Se scan
dează din nou ..Ceausescu—P.C.R.". 
„Ceaușescu si poporul". „Stima noas
tră și mîndria. Ceaușescu România". 
„De la al IX-lea Congres. Ceaușescu 
și progres". „Ceaușescu—pace".

La coborirea din tribuna stadionu
lui, cei prezenți aclamă îndelung, 
ovaționează pentru partid si secreta
rul său general. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceausescu 
răspund cu căldură manifestărilor de 
simpatie adresate de miile de oameni 
care-i înconjoară cu multă dragoste.

Tineri si tinere. în frumoase cos
tume dobrogene, pornesc o horă în 
care tovarășul Nicolae Ceausescu si 
tovarășa Elena Ceausescu sînt invitați 
să se prindă.

O gardă militară prezintă onorul. 
Este intonat Imnul de stat al Repu
blicii Socialiste România. Tovarășul 
Nicolae Ceausescu trece In revistă 
garda de onoare.

în aplauzele si uralele mulțimii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceausescu îsi iau un 
călduros rămas bun de la gazde, 
rrîndu-le succes în muncă, fericjre. 
lor și familiilor lor. tuturor locuitori
lor meleagurilor dobrogene.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile

(Urmare din pag. I) ,
înminînd scrisorile de acredita

re, ambasadorul MICHAEL WILSON 
a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de bu
năstare și prosperitate poporului ro
mân, din partea guvernatorului ge
neral, guvernului și poporului aus
tralian.

„în Australia — se subliniază in 
cuvîntarea prezentată de ambasador 
cu acest prilej — este cunoscută dez
voltarea remarcabilă pe care Româ
nia, sub conducerea dumneavoastră, 
a înregistrat-o pe calea progresului 
economic și social. Australia prețu
iește în mod sincer rolul constructiv 
și poziția independentă pe care 
România le promovează în viața in-i 
ter națională".

După ce se relevă faptul că cele 
două țări au multe puncte de vede
re identice, nutrind dorința fierbinte 
pentru menținerea păcii, pentru de
zarmare, pentru cooperare între toa
te țările, militînd în modul cel mai 
ferm pentru respectarea deplină a 
principiilor independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne ale altora șl a 
dreptului tuturor popoarelor de a-și 
hotărî de sine stătător sistemul lor 
politic și social, în cuvîntare se spu
ne : „Noi deplorăm evenimentele 
actuale ale situației internaționale 
care urmăresc să nesocotească aces
te principii și care au obstrucționat 
procesul de destindere. De aceea, se 
impune în mod arzător ca statele, 
cum sint cele ale noastre, indiferent 
de sistemul lor politic și social, să 
mențină un dialog constructiv, să 
colaboreze și să adopte o atitudine 
pozitivă pentru soluționarea proble

Secerișul cuprinde alte zone ale țării
SATU MARE. Dup* * ce ,n 3u‘ 

dețul Satu Mare s-a încheiat recol
tarea orzului pe întreaga suprafață 
de 16 300 hectare, de ieri. 17 iulie, a 
început secerișul griului. Această lu
crare a demarat în cooperativele 
agricole Gerăușa, Ardud, Mădăraș, 
I.A.S. Satu Mare etc., care au anu
mite suprafețe cultivate cu soiuri 
mai timpurii. După cum am fost in
formați la direcția agricolă, la sece-, 
rișul griului — cultură care însu
mează peste 55 000 hectare — se lu
crează în formații mari de 8—12 
combine, însoțite de mijloace de 
transport cu 7—8 cupluri de remorci. 
Concomitent, se acționează cu toate 
forțele la însămînțarea culturilor 
succesive. (Octav Grumeza).

• Teatrul „C. Tănase" (grădina 
Boema) : Hopa Mitică — 20.
• Ansamblul artistic ,,Rapsodia 
română" : La fîntina dorului —
18.30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală 195 cartier Titan) : Pes
carul și norocul — 19,30.

VASLUI. în sudul și estul ju
dețului Vaslui a început secerișul 
griului. Se lucrează cu forțe sporite 
la Fălciu, Zorleni, Murgeni, precum 
și in unele unități din consiliile agro
industriale Tutova, Suletea, Huși, 
Grumezoaia. La I.A.S. Zorleni mun
ca este organizată în trei formații 
cu 22 combine, cărora li s-au alătu

O SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Tricolorii noștri sînt gata de start
Ieri la prînz mă aflam în zona In

ternațională a' satului olimpic — 
situat în sud-vestul Moscovei, la ca
pătul bulevardului Miciurin. La un 
moment dat, pe marele platou cen
tral am asistat la următoarea scenă : 

* dintr-un grup de oficialități olimpi
ce, pus pe sfat la o cafea, s-a des
prins brusc un bărbat înalt, cu pârul 
cărunt, care, pur și simplu, a alergat 
în mijlocul unui pîlc de fetișcane 
îmbrăcate în treninguri multicolore 
și a început să le îmbrățișeze pe 
rînd ; cind ne-am uitat mai bine 
erau... Nadia și „fluturașii" ei, care 
abia sosiseră de la masă și se în
dreptau spre blocul nr. 17, unde lo
cuiesc toți olimpicii români. După 
ce micile noastre gimnaste mari au 
trecut dincolo de gardul care inter
zice accesul oricărei alte persoane in 
zona blocurilor pentru sportivi, l-am 
reținut pe Ij Karoli pentru o su
mară trecere 'in revistă a acestor zile 
premergătoare deschiderii întreceri
lor. Bela mi-a spus că ele, fetele, 
sint toate complet sănătoase și in 
bună dispoziție de concurs. Echipa 
(formația care a cucerit titlul de 
campioană mondială plus rezerva, 
Cristina Grlgoraș) a efectuat, pe 
lingă antrenamentele obișnuite, și 
două antrenamente oficiale în Pala
tul sporturilor de la Lujniki, în con
diții și cu aparatură de concurs. 
Ambele antrenamente au fost înre
gistrate și redate în culori de către 
televiziune pe circuitul olimpic in
terior. Dintre celelalte concurente, 
așa cum era de așteptat, în formă 
foarte bună se arată gimnastele so
vietice (cu Kim, Davidova, Sapoșni- 
kova). ca și gimnastele din RD. Ger
mană (care au în Maxi Gnauck o li
deră de mare valoare, concurînd 
chiar la titlul pentru individual com
pus). Bela Karoli. însă. este, ca în
totdeauna. optimist si zimbeste cu 
înțeles...

Alte vești despre tricolorii noștri. 
Dintre cei veniți mai din vreme, 
luptătorii, boxerii și gimnaștii fac 
cea mai mare concurență gimnaste
lor în ceea ce privește durata și in
tensitatea antrenamentelor. Și po- 
loiștii au jucat două meciuri de an
trenament (cu reprezentativele Aus
traliei și Uniunii Sovietice), dar for
ma lor — deși in progres față de 
lunile precedente — (nu pare prea 
convingătoare. Joi la prînz a sosit 
„grosul" lotului olimpic al României 
— cuprinzînd 165 de sportivi. Au 
sosit la prînz, iar după amiază au 
și pornit spre locurile de antrena
mente : și canoiștii, și handbaliștii, 
voleibaliștii și voleibalistele, și îno
tătoarele, și halterofilii. In felul a- 
cesta lotul de 265 sportivi ro
mâni care ne vor reprezenta la 
această Olimpiadă este aproape în

de acreditare a ambasadorului Australiei
melor grele șl urgente cu care este 
confruntată omenirea".

Evocînd relațiile multiple existen
te între Australia și România, în cu
vîntare se arată că In ultimii ani 
s-au amplificat apreciabil contactele 
dintre cele două țări, crescînd In mod 
constant colaborarea în domeniul e- 
conomic, în conformitate cu obiecti
vele și spiritul Acordului comercial 
și înțelegerilor convenite in cadrul 
comisiei mixte. Se relevă, totodată, 
faptul că guvernul australian este 
interesat să dezvolte și în viitor aria 
contactelor și legăturilor bilaterale.

în încheiere, cuvîntarea subliniază 
dorința ambasadorului de a contri
bui, prin activitatea sa. la dezvolta
rea șl amplificarea legăturilor dintre 
Australia și Republica Socialistă 
România.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru mesajul de prie
tenie transmis și a adresat, la rîndul 
său, guvernatorului general, guver
nului și poporului australian cele 
mai cordiale urări de sănătate și fe
ricire, de pace ș> prosperitate.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român, .după ce se subliniază 
că raporturile de prietenie și cola
borare dintre România și Australia, 
întemeiate pe deplină egalitate, stimă 
și respect reciproc, au înregistrat 
progrese însemnate, dezvoltîndu-se 
an de an, se spune : „Apreciem că 
și în viitor există perspective de 
dezvoltare a acestor raporturi în in
teresul țărilor noastre, al cauzei pă
cii și înțelegerii internaționale. Con
siderăm, totodată, că este necesar să 
acționăm în continuare pentru a găsi 
noi căi și mijloace prin care să lăr
gim și mal mult cooperarea econo- 

rat prese de balotat, mijloace de 
transport, tractoare și semănători. La 
C.A.P. Berezeni griul din combine 
este descărcat din mers, direct in 
mijloacele de transport și ajunge în 
scurt timp la baza de recepție. Patru 
sănioaie, 25 de atelaje, însoțite de 
membrii cooperatori, eliberează mi
riștea de baloți de paie. Tovarășul 
ing. Mihai Butnaru, directorul Direc
ției agricole a județului Vaslui, ne 
spunea că, potrivit măsurilor adop
tate de comandamentul județean, 
secerișul celor 85 000 hectare cu 
grîu a fost temeinic organizat, ceea 
ce va permite ca această lucrare să 
se încheie la termenul stabilit. (Cră
ciun Lăluci).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19,

20 și 21 iulie. în țară ; După o răcire 
de scurtă durată vremea se va încălzi

tregit. în zilele următoare vor mai 
veni cei cîțiva care vor intra în con
curs mai spre sfîrșitul perioadei 
olimpice.

în timp ce sportivii fac ultimele 
pregătiri dinaintea startului, oficiali
tățile olimpice desfășoară o activi
tate febrilă în diverse reuniuni ale 
C.I.O., ale federațiilor internaționale, 
ale diferitelor compartimente orga
nizatorice din cadrul Olimpiadei ’80.

CORESPONDENȚĂ 
DIN MOSCOVA

Foarte încărcată și animată a fost, 
mai ales, agenda de lucru a celei 
de-a 83-a sesiuni a Comitetului 
Olimpic Internațional. Timp de 4 
zile (de luni pînă joi), în Sala Co
loanelor a Casei Sindicatelor din 
Moscova au fost rostite alocuțiuni 
de referință, s-au purtat dezbateri, 
adesea furtunoase. Dintre deciziile 
ce trebuiau luate de către cei 70 
membri ai C.I.O., cîteva au fost ami
nate pentru proxima sesiune, pro
gramată pentru anul următor la 
Baden Baden : desemnarea gazdei 
Jocurilor Olimpice de vară din 1988 
(candidează orașele Melbourne și 
Nagoya) ; desemnarea orașului ce va 
găzdui Jocurile Olimpice de iarnă 
din 1988 (candidează stațiunea ita
liană Madonna di Campiglio și sta
țiunea canadiană Calgary). Cea mai 
importantă dintre deciziile luate de

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în prima zi a turneului interna

țional masculin de baschet de la 
Beijing s-a disputat tntîlnirea dintre 
echipele R. P. Chineze si României. 
Peste 18 000 de spectatori au urmă
rit acest meci, care s-a încheiat cu 
scopul de 95—80 (49—39) în favoarea
gazdelor. -
• Cu prilejul unui concurs atletic 

de verificare înaintea J.O.. desfășu
rat la Cottbus, recordmana lumii in 
proba de 100 m plat. Marlies Goehr- 
Oelsner. a parcurs această distantă 
în 10”79/100. Această performantă nu 
va putea fi omologată deoarece vin
tul a bătut cu 3,3 m pe secundă. Re
cordul lumii este 10"88/100. Proba fe
minină de săritură în înălțime a re
venit sportivei Rosemarie Ackermann 
cu 1.94 m. Ruth Fuchs a aruncat su
lița la 67,47 m. iar Udo Beyer a cîș- 
tigat proba masculină de aruncare a 
greutății, cu 21,54 m.

• în cadrul campionatelor de înot

*
mică reciproc avantajoasă dintre 
România și Australia".

în continuare, în cuvîntare se spu
ne : „Dorim, de asemenea, să dăm 
un nou impuls conlucrării româno- 
australiene in viața internaționa
lă, în dezbaterea și soluționarea 
marilor probleme cu care este con
fruntată omenirea. în promovarea 
păcii si destinderii. Evenimentele 
arată că situația internațională este 
deosebit dfe complexă, că. deși s-a 
produs o oarecare atenuare a încor
dării. continuă să se mențină pericole 
serioase la adresa păcii si libertății 
popoarelor. în aceste împrejurări, 
considerăm că este necesar ca toate 
țările, toti conducătorii de stat, oa
menii politici din întreaga lume să 
acționeze cu toată fermitatea pentru 
oprirea agravării încordării vieții in
ternaționale. pentru reluarea si con
tinuarea politicii de destindere, inde
pendentă si pace, pentru asigurarea 
dreptului fiecărui ponor de a fi pe 
deplin stăpîn pe destinele sale".

Președintele Nicolae Ceausescu si-a 
exprimat convingerea că activitatea 
noului ambasador extraordinar si 
plenipotențiar al Australiei în Româ
nia va contribui la dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări, la întă
rirea prieteniei dintre popoarele ro
mân si australian, si i-a urat succes 
deplin în misiunea ce i-a fost în
credințată. asigurindu-1 de întregul 
sprijin al Consiliului de Stat, al gu
vernului român si al său personal.

Dună solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cor
dial cu ambasadorul Michael Wilson.

La solemnitate si convorbire au 
participat Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, si Silviu 
Curticeanu. secretar prezidențial si 
al Consiliului de Stat.

De miercuri diBOTOȘANI.
mineață în județul Botoșani a înce
put recoltarea orzului de pe cele 
13100 hectare. De la direcția agri
colă județeană am aflat că la această 
lucrare sînt folosite 400 combine. In 
consiliul agroindustrial Albești, pe 
tarlalele cultivate cu orz ale fiecă
reia dintre cele 10 cooperative agri
cole, precum și pe cele ale celor 3 
ferme de stat, se lucra de zor. Spre 
ora prînzului, formația complexă de 
la C.A.P. Pleșani, condusă de ing. 
Eugenia Niculiță, terminase recolta
tul orzului de pe toate cele 80 hec
tare. în urma combinelor au intrat 
imediat tractoarele la arat. (Silvestri 
Ailenei).

din nou. Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea ploi locale avînd caracter de 
aversă, mai frecvente în zona de mun
te. Izolat grindină. Vintul va prezen
ta intensificări temporare în primele 
zile. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 10 și 20 de grade, iar cele 
maxime între 22 și 32 de grade, izolat 
mai ridicate în sudul tării.

^sesiune a fost alegerea unui nou pre
ședinte al C.I.O. Noul președinte al 
C.I.O. — Juan Antonio Samaranch, 
actualul ambasador al Spaniei în 
U.R.S.S., fost vicepreședinte al 
C.I.O. și apoi președintele comisiei 
de presă a C.I.O. — a ținut, joi la 
prînz, o conferință de presă în care 
și-a expus poziția și intențiile, sub
ordonate nobilelor idei ale ollmpis- 
mului.

Sportivii (pînă joi la prînz sosiți 
în număr de circa 5 200 din 76 de 
țări) alcătuiesc primul și cel mai im
portant cerc concentric în jurul 
Olimpiadei propriu-zise. Oficialii îl 
reprezintă pe al doilea, iar al treilea 
cerc, cel mal larg, îl constituie în
suși orașul Moscova. Capitala Uniunii 
Sovietice trăiește si respiră parcă 
prin toți porii atmosfera olimpică. 
Dealtfel, adjectivul „olimpic" este 
declinat și îl-declinăm aici împreună 
cu toate substantivele cu care intrăm 
în contact : hotel, autobuz, arenă, 
concurs, restaurant, centru de presă, 
program TV, program radio, ziar, 
telefon, telex, ilustrate, insigne, 
taxiuri, suveniruri cu „Mișca" și 
cite Și mai cite, toate au în aceste 
zile o calitate olimpică. Vremea se 
arată și ea prielnică întrecerilor spor
tive. Temperatura oscilează în jur de 
20—22 de grade, cerul are doar înno- 
rări trecătoare.

Rămîne ca întrecerile să se ridice 
la nivelul așteptat, iar în ceea ce ne 
privește așteptăm confirmarea -din 
partea tricolorilor noștri.

Gheorqhe M1TRO1

ale Canadei de la Toronto sportivul 
Peter Szmidt a stabilit un nou record 
al lumii in proba de 400 m liber cu 
timpul de 3’50”’49/100. Vechiul record 
era de 3’51”20/100 si aparținea sovie
ticului Salnikov.

• Timp de o săntămînă. la Oradea, 
aproape 300 de tineri — băieți si fete 
— între 11 Si 18 ani. reprezentînd 30 
de asociații si cluburi din tara noas
tră. precum si din Cehoslovacia si 
Ungaria, s-au întrecut in cadrul com
petiției internaționale de tenis do
tată cu ..Cupa dr. Petru Groza". Tro
feul a revenit in acest an tinerilor 

Kenismani de la Dinamo București, 
urmați în ordine de Tenis Club 
București. C.S.S. orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Steăua si Sănătatea Ora
dea. Cele mai bune evoluții indivi
duale le-au avut tinerii tenismani 
Ileana Trocan. Teodora Tache. Mo
nica Radu. Anca Rozor. Mihnea 
Năstase. Cătălin Țigănuș. Mihai Co- 
mănescu și alții.

Excelenței Sale Domnului QUETT K. J. MASIRE 
Președinte interimar al Republicii Botswana

Am aflat cu tristețe vestea încetării din viață a președintelui Republicii 
Botswana. Seretse M. Khama.

în aceste grele împrejurări, tn numele poporului român șl al meu per
sonal, vă adresez dumneavoastră, guvernului șl poporului botswanez, precum 
și familiei îndoliate, sincere condoleanțe pentru marea pierdere suferită.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Joi după-amiază. la întreprinderea 
de rulmenți din Alexandria a avut 
loc o adunare organizată de Comite
tul județean Teleorman al P.C.R. șl 
Asociația de prietenie româno—co
reeană. cu prilejul „Lunii de solida
ritate cu lupta poporului coreean", la 
care au participat reprezentanți al 
Comitetului județean Teleorman al 
P.C.R.. ai Comitetului municipal 
Alexandria al P.C.R. si numeroși oa
meni ai muncii.

Au fost prezențl membrii delega
ției Asociației de prietenie coreeano- 
română. condusă de Sin Gi Cian, 
adjunct al ministrului ' învătămîntu- 
lui superior din R.P.D. Coreeană, vi
cepreședinte al Asociației de prie
tenie. membri al Ambasadei R.P.D. 
Coreene la București.

Dună cuvîntul de deschidere, ros
tit de Gheorghe Olteanu. secretar al 
Comitetului județean Teleorman al 
P.C.R.. a vorbit inginer Florea Marin, 
directorul întreprinderii de rulmenți, 
care a evocat lupta eroică a poporu
lui coreean pentru eliberarea patriei 
sale, pentru afirmarea independentei 
și suveranității. Amintind că poporul 
român si-a manifestat. încă de la 
început, solidaritatea activă cu lupta 
dreaptă a poporului coreean, vorbi- 
torul_ a arătat că Partidul Comunist 
Român. Republica Socialistă Româ
nia sprijină astăzi cu aceeași consec
vență inițiativele și propunerile con
structive ale Partidului Muncii din 
Coreea si ale Guvernului R.P.D. Co
reene pentru reunificarea pașnică si 
independentă a tării.

Cronica
în perioada 3/-17 iulie a.c. o dele

gație a Ministerului Agriculturii din 
R.P. Chineză, condusă de tovarășii 
Du Ziduan, adjunct al ministrului 
agriculturii, și Dung Shaojie, adjunct 
al ministrului fermelor de stat si îm
bunătățirilor funciare, a efectuat 
o vizită de documentare în țara 
noastră.

Delegația a fost primită de tovară
șul Angelo Miculescu. viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul agri
culturii și industriei alimentare. în 
cadrul întrevederii au fost analizate 
posibilitățile de participare la rea
lizarea cooperării între cele două 
părți în diferite domenii. -

A fost prezent Chen Shullang, am
basadorul Republicii Populare Chi
neze la București.

Specialiștii chinezi au vizitat între
prinderi agricole de stat, cooperative 
agricole de producție, institute de 
cercetare și de învătămînt si au avut

Expoziția „2050 de ani 
de la crearea primului 

stat dac centralizat 
și independent"

în această mare casă a cărții, a 
cuvîntului scris care este Bibliote
ca Academiei’ Republicii Socialiste 
România s-a deschis ieri o expoziție 
de fotografii, facsimile, manuscrise 
și tipărituri (multe dintre ele apar- 
ținînd cărții rare), dedicată împli
nirii a 2050 de ani de la crearea 
primului stat dac centralizat și inde
pendent.

Expoziția realizată de un colectiv 
al bibliotecii, condus de Petre Po- 
pescu-Gogan, ilustrează cîteva mari 
adevăruri ale istoriei românești. Aso
ciind imagini de pe Columna Tra- 
iană cu altele din viața românilor 
din timpurile moderne, se reliefează 
— prin graiul sugestiv al portului, 
al obiceiurilor, al uneltelor și tehni
cilor de muncă și de construcție, al 
înfățișării așezărilor autohtone — 
permanența noastră- neîntreruptă pe 
aceste plaiuri. Chipurile a nenumă- 
rați conducători politici — de la 
marii regi daci, la primii cnezi și 
voievozi și apoi la marii ctitori de 
țară, dătători de legi și datini se 
constituie în tot atîtea argumente 
privind trăinicia peste timp a ideii 
de organizare statală, păstrată din 
vremea lui Burebista și Decebal.

Scrieri ale istoricilor antici — He
rodot, Strabon, Ovidiu, Dio Cassius, 
Jordanes — editate în mari centre 
științifice în evul mediu fac dovada 
prezenței adînci a dacilor, a înaltei 
lor creații materiale și spirituale în 
conștiința antichității și apoi a epo
cilor următoare. Lucrări manuscrise, 
cărți rare, publicații periodice, tra
duceri purtînd semnături ilustre — 
Dimitrie Cantemir, Samuil Micu, Pe
tru Maior, Ion Budai Deleanu, Ion 
Heliade Rădulescu, Mihail Kogălni- 
ceanu, Nicolae Bălcescu, A. Treboniu 
Laurean, Al. Papiu Ilarian etc. — 
dau relief faptului că în secolele 
XVIII—XIX Dacia devine nu numai 
un simbol al voinței de unitate a 
românilor, ci și un adevărat program 
politic, gîndul și visul Daciei dove- 
dindu-se astfel o sursă de tărie în 
lupta pentru împlinirea idealului 
național. (Silviu Achlm).

de solidaritate cu lupta 
coreean"

Referindu-se la relațiile de priete-' 
nle româno-coreene. vorbitorul a 
subliniat rolul decisiv, în dezvoltarea 
acestora, al intîlnirilor și convorbi
rilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Kim Ir Sen. documen
tele semnate în luna mai a acestui 
an înscriindu-se ca un moment de 
însemnătate deosebită în cronica ra
porturilor de colaborare dintre cele 
două partide si popoare.

A luat apoi cuvîntul Sin Gi Clan. 
După ce a infătisat lupta victorioasă 
a poporului coreean împotriva impe
rialismului. vorbitorul a relevat efor
turile depuse de Partidul Muncii din 
Coreea și Guvernul R.P.D. Coreene 
pentru reunificarea pașnică si inde
pendentă a patriei. Vorbind despre 
relațiile dintre partidele, țările șl 
popoarele noastre, conducătorul de
legației coreene a subliniat că ele se 
dezvoltă permanent, evoluția lor con
tinuu ascendentă fiind determinată 
în mod hotărîtor de contacte frec
vente dintre conducătorii celor două 
popoare. Recenta vizită întreprinsă 
în România, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. de către tovară
șul Km Ir Sen. a spus în încheiere 
vorbitorul. întîlnirile care au avut loc 
in anul trecut la Phenian si Bucu
rești au reprezentat momente de 
referință în ridicarea pe o treaptă 
nouă, superioară de dezvoltare a tra
diționalelor raporturi de prietenie și 
solidaritate militantă statornicite în
tre țările noastre.

(Agerpres)

zilei
convorbiri cu conducerile unor de
partamente si centrale din ministerul 
de resort.

★
Intre 16 și 17 iulie a.c. la Ministerul 

Industriei Metalurgice a avut loc 
ședința grupului de lucru româno- 
bulgar pentru colaborare economică 
și tehnico-științifică în domeniul me
talurgiei. în protocolul semnat joi la 
București au fost prevăzute noi ac
țiuni de cooperare si specializare în 
producție, pentru dezvoltarea schim
burilor de produse, adîncirea în con
tinuare a colaborării în cercetare si 
proiectare, precum și între unităti 
metalurgice din România si Bulgaria 
pe anul in curs si în perioada 
1981—1985.

★
Cu prilejul celei de-a 170-a ani

versări a proclamării independenței 
Columbiei, joi după-amiază a avut 
loc în Capitală o manifestare cultu
rală organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea și Asociația de prietenie 
româno-columbiană. Ziaristul Leo
nard Mehedinți a împărtășit im
presii de călătorie din această 
țară.

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S. și Asociației de 
prietenie . româno-columbiană, re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

A asistat Clemencia Izquierdo de 
Schloss, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Columbiei la București.

(Agerpres)

EMBLEME ALE MODERNITĂȚII
De la înălțimea avionului se ză

resc, în stingă, siluetele modernelor 
imobile din cartierul parizian „La 
Defense", zgirie-nori din aluminiu 
si beton ce probează, deopotrivă, fan
tezie și îndrăzneală contructivă. în 
depărtare se profilează Montmartre 
cu basilica Sacre-Coeur. apoi Arcul 
de Triumf, catedrala celebră Notre- 
Dame. mai noul edificiu de cultură și 
știință „Centrul Pompidou". Opera. 
Pantheonul. Privirea Înregistrează, ca 
monument de marcă al Parisului. 
Turnul Eiffel, fantastică broderie de 
oțel... Sena pare o panglică albastră 
segmentată de multitudinea de po
duri ce o traversează și urmărindu-i 
linia sinuoasă pe care o descrie prin
tre marile monumente și bulevarde, 
lunecînd asemenea unui trecător in
diferent, iți vin în minte versurile 
pe care i le consacră Jacques Pre vert: 
Sena nu are griji / Ea curge dulce / 
Noapte și zi / Si se duce spre Havre / 
Si se duce spre mare...

Puțin cîtel puțin, Parisul sa pierde 
sub nori.

Zburăm către Toulouse. Situată pe 
cursul superior al fluviului Garonne, 
localitatea se numără printre centre
le importante ale Franței în plan 
cultural și științific. Aici lsi au se
diul o Academie și o Universitate de 
veche reputație, teatre și alte lăca
șuri de cultură la fel de prestigioase 
ca si cele de învătămînt si știință. 
Dar ceea ce dă orașului strălucire, 
dincolo de așezămintele de cultură și 
de știință, de construcțiile impozante 
în stil renascentist, este industria, în 
principal construcțiile aeronautice.

Sîntem la altitudinea de 11000 de 
metri. Printre nori, care se răresc din 
timp în timp, deschizînd privirii fe
restre panoramice, se văd cîmpuri 
verzi și cîmpuri date în auriu, pă
duri. cursuri de apă. orașe, grupuri 
de case, ferme izolate, oameni și ma
șini la lucru, construcții industriale 
lansînd spre înălțimi fuioare de fum. 
Sub aripile avionului este Franța.

Un îndrumar de înaltă valoare
pentru creșterea rolului femeii 

în societatea noastră
La librăria „Mihail Sadoveanu" din Capitală a avut loc 
ieri prezentarea unui nou volum de texte alese din gîn- 
direa social-politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu

Ieri, la librăria „Mihail Sado
veanu" din Capitală, sub egida 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, a Consiliului Național al 
Femeilor si a Editurii politice, a 
avut loc un remarcabil eveniment 
in viața politico-ideologică a țării : 
lansarea, în prestigioasa colecție a 
Editurii politice „Din gîndirea so- 
cial-politieă a președintelui Româ
niei, Nicolae Ceausescu", a volumu
lui cu titlul „Creșterea rolului 
femeii în viața economică și social- 
politică a României socialiste". 
Erau prezente personalități ale 
vieții noastre politice, sociale și 
culturale, un numeros public. In 
legătură cu semnificația lucrării 
au luat cuvintul Suzana Gâdea, 
președintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Maria Ciocan, 
secretarul Consiliului Național a! 
Femeilor, Valter Roman, directorul 
Editurii politice.

Așa cum au relevat vorbitorii, 
evenimentul capătă o valoare sim
bolică, dacă avem în vedere că el 
are loc în aceste zile, cînd întregul 
ponor. în,tr-o atmosferă de înalt 
entuziasm, aniversează împlinirea 
a 15 ani de la Congresul al IX-lea 
al P.C.R., răstimp de excepționale 
realizări care poartă pecetea per
sonalității profund creatoare a 
secretarului general al partidului, 
a prodigioasei sale activități pe 
tărîmul teoriei șl practicii sociale. 
Volumul se constituie ca o vie 
mărturie a rolului decisiv al to
varășului Nicolae Ceaușescu în de
finirea concepției partidului pri
vind locul si rolul femeilor în so
cietatea noastră, răspunderile deo
sebite care le revin atît pe plan 
politic si social cit si familial O 
contribuție de seamă in promovarea 
acestei concepții revine tovarășei

t

Viu Interes tn rindul publicului cititor
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PROGRAMUL 1

1«,W Telex
16,05 Șlagăre dansate
16.35 Emisiune în limba germană
18.25 Tragerea Loto
18.35 La volan
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.25 La zi în agricultură
19,40 Dragu-ml-i s& joc, să ctnt. Pro

gram muzical folcloric
90,00 Film artistic : „Telefonistele*.

Premieră pe tară. Producție a stu
diourilor Italiene

țara care, pentru noi, românii, simbo
lizează latinitate, cultură și civiliza
ție străvechi, prietenie cu România 
din adînci trecuturi, cooperare fruc
tuoasă pe multiple planuri în timpu
rile de azi. proiecte comune de viitor 
privind o și mai strînsă colaborare 
economică, științifică, tehnică, cultu
rală. între Paris și Toulouse sînt 
ceva mai puțin de șapte sute de kilo
metri. practic o oră de zbor. Dar cîte 
reflecții nu se pot produce în acest 
segment de timp ? Cu zece ani în 
urmă, la Toulouse văzusem halele în

NOTE DE DRUM
DIN FRANȚA

care se asambla primul aparat de 
zbor din seria „Concorde", acea mi
nunată pasăre creată de mintea șj 
mina omului, aptă să străbată distan
ța Paris—New York în mai puțin de 
două ore și jumătate. Muncitori mai 
vîrstnici, specialiști ai întreprinde
rii, ne evocaseră atunci cu '-satis
facție cooperarea cu românii la 
construirea primelor aparate de 
zbor din tipurile „LA.R.“, fabri
cate în România în perioada 
antebelică, și se arătaseră bucuroși 
să coopereze In continuare, tara 
noastră fiind considerată ca una din 
țările de veche tradiție în aeronau
tică. Am asistat atunci la o de
monstrație de zbor cu elicopterele, 
reală acrobație în aer cu aceste apa
rate fără aripi construite in prezent 
și în tara noastră într-o ggmă va
riată. adaptate diferitelor cerințe ale 
economiei și transporturilor aeriene.

Ce ni se va înfățișa nou. de astă- 
dptă. la Toulouse ? La ieșirea din 
aeroport ne Îndreptăm spre sediul 
administrativ al companiei „Airbus- 
Industrie". unitate Industrială mai 

Elena Ceaușescu, a cărei activitate 
remarcabilă de om politic și savant 
de renume mondial reprezintă o 
ilustrare a celor mai nobile virtuți 
ale femeii române, un strălucit 
model de viață și muncă pentru 
milioanele de femei.

Textele inserate în volum ilus
trează limpede că preocuparea pen
tru afirmarea egală a femeii, pen
tru valorificarea deplină a aptitu
dinilor ei în întreaga operă de 
construcție socialistă reprezintă o 
parte integrantă a strategiei de 
dezvoltare economi co-socială, de 
atragere a tuturor categoriilor de 
cetățeni la conducerea societății. 
Roadele acestor orientări le regă
sim atît în dinamica sensibil accen
tuată a integrării femeii în activi
tatea politică și economico-socială, 
cît și în noul statut de care ea se 
bucură in societatea noastră, în 
multiplele măsuri care au fost 
adoptate pentru îmbunătățirea con
dițiilor ei de muncă și de viață, 
pentru promovarea în foruri de 
conducere la toate nivelurile și în 
toate domeniile' vieții sociale.

Prin analiza magistrală teoretică 
și practică a problemei abordate, 
prin bogăția de idei și indicații pe 
care le cuprinde, volumul repre
zintă o călăuză practică, un îndru
mar permanent de valoare inesti
mabilă, un program de acțiune in 
munca organizațiilor de partid, a 
organizațiilor de . masă și obștești, 
a organelor de stat pentru tradu
cerea în viață a orientărilor Con
gresului al XII-lea, a sarcinilor de 
viitor în domeniul creșterii con
tinue a rolului femeii în viața so
cial-politică a României socialiste.

Paul DOBRESCU

XI,30 15 ani lumină ■ Casa — docu- 
mentar-anchetă de Victor Teodo
rii. Participă : prof. dr. arh. Ce
zar Lăzărescu, George Moșlnolu, 
Ion Marinescu • Clntecul și poe
zia acestor ani

22,05 Muzică ușoară românească
22,20 Telejurnal

PROGRAMUL t
16.00 Album coral
10,15 Flacăra vie a științei — Camilla 

Flammarion (1842—1925)
16.45 Treptele afirmării
17.25 Blocnotes — informații utilitare
17.45 Dicționar cinematografic
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Instantanee
19.50 Estivala ’80 — concert simfonic
22,20 Telejurnal

nouă, constituită prin participarea 
linor reputate firme din Franța. 
R.F. Germania. Anglia și Spania, și 
care produce aparate de zbor desti
nate transporturilor civile pe dis
tante relativ scurte, avioane multi
funcționale si de mare capacitate, 
însuși avionul cu care călătorisem de 
la Paris pînă aici în sudul Franței 
era un „Airbus" din varianta cu cea 
mai mare capacitate : 320 de locuri. 
Un film ce ne-a fost prezentat, ca si 
explicațiile date de gazde ne-au pits 
la curent cu o multitudine de as
pecte privind performantele avionu
lui. mecanismul de producție, piețele 
de desfacere, numărul avioanelor 
construite, cercetarea științifică si 
tehnologică... Aparatul se înscrie 
printre avioanele cu cele mai bune 
performante realizate pînă acum in 
ce privește consumul de carburanți, 
gradul redus de poluare sonoră, du
rata de funcționalitate și. ceea ce 
este cel mai important, securitatea 
zborului.

Discuția noastră la „Airbus — In
dustrie" și apoi la „Airspatiale". 
unde am vizitat o hală de montaj, nu 
a avut un caracter pur tehnic. Am 
discutat cu oameni, pe care i-am vă
zut executînd muncă de artizani în 
hale de asamblai, am luat contact 
cu realizări de vîrf ale tehnicii si 
tehnologiei franceze în materie de 
construcții de avioane. Proiectele și 
activitățile desfășurate în tara noas
tră în domeniul construcțiilor aero- 
spațiale erau cunoscute specialiștilor 
de la Toulouse și ei au tinut să 
adreseze sincere urări de succes 
constructorilor români de aparate de 
zbor și de noi progrese pe calea coo
perării româno-franceze in acest 
important sector al industriei moder
ne. ca si în alte domenii de activi
tate. Ei și-au exprimat convingerea 
că apropiatul dialog romăno-francez 
la cel mai înalt nivel va marca noi 
pași în această direcție.

N. Popescu-BOGDANEȘTl

cinema
• Poveste din taiga : PATRIA — 
9; 11.15; 13,30; 15.45, 13: 20. CUL
TURAL — 9; 11.15; 13,30: 15 45; 18;
20.15.
• Pe aripile vîntului (film pe 
ecran panoramic) : SALA PALA
TULUI — 19.
• Uimitorul căpitan Nemo : PA

LATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII — 18,30. LUCEAFĂRUL — 
8.45; 10,45; 12.30; 14,30; 10.13; 18.15;
20,15. La grădină — 21,15, FESTI
VAL - 8,30; 10.30, 12.30; 14,30;
16.30; 18.30; 20.30.
• Amatorul : CINEMA STUDIO
— 18; 20. CENTRAL — 9.30; 12;
14.30: 17; 19,30.
• Zizania : CINEMA STUDIO — 
10; 12; 14; 16.
• Cascadorul Hooper : SCALA — 
9; 11.15; 13,30; 15.45; 18,15; 20.30, 
CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 

18; 20.15, la grădină — 21, ME
LODIA — 9; U.15; 13.30: 15.45; 18;
20,15.
• Rețeaua „S“ : VICTORIA — 10; 
12; 14; 16; 18; 20. FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.15,
• Abba : BUCUREȘTI — 9; 11.15; 
13.30: J5.45; 18; 20,15. FAVORIT - 
9: 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20.15, 
GLORIA — 9: 11,15; 13: 15,30; 
17,30; 19.30, la grădină — 21,15.
• Heidi în oraș — 9; 11,15; 13.30 
Proba de microfon —• 15,45; 18; 20: 
DOINA.

• Sub patru steaguri : EXCEL
SIOR — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, AURORA — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20. la grădină — 21.
O Bună seara, Irina ! : EFORIE 
— 9: 11.15: 13.30; 15,45: 18; 20.15, 
GIULEȘTI — 9; U: 13.15: 15,30;
17,45: 20.
• Vînătoare neobișnuită : GRI-
VITA — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18;
20.15, ARTA — 9; 11.15: 13,30;
15.45; 18; 20.15. la grădină — 21.
• Zboară, pasăre, zboară : BU- 
ZEȘTI — 15 45; 18; 20,15.

• Stop — cadru la masă : FLO- 
REASCA — 9; 11; 13; 15,30; 17.45; 
20, FLAMURA — 9; 11; 13,15; 15.30: 
17,45; 20.
• Morții fac umbră : DACIA — 
9; 11,15: 13.30; 15,45; 18: 20.15.
• Detectivul Toma: DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.
• Drumul oaselor : LIRA — 16; 
18.15; 20.30. la grădină — 21.
• Adîncurile : FERENTARI — 
16; 19, MIORIȚA - 9; 11.30; 14; 
16,30; 19.
• Ion. Blestemul pămîntului,

Blestemul Iubirii : COTROCENI
— 14 30: 19.
• Rocky JI • PACEA — 9,30; 12;
14,30; 17; 19,30, COSMOS — 14;
16; 18; 20.
• Prietenii mei. Indienii : VOLGA
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Mireasa din tren : VIITORUL
— 15.30. 17.30; 19,30.
• Detașament cu misiune spe
cială ; POPULAR — 15,30; 17.30;
19,30.
• Noi aventuri pe vasul „Posei
don" î TOMIS — 9; 11,15; 13,30;

15,45; 18; 20,15. MODERN — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. la gră
dină — 21.
• Bietul Ioanlde : FLACARA — 
16; 19,30,
• Omul păianjen se Întoarce : 
MUNCA — 16; 18; 20, PARC HO
TEL — 21,15
• Solo Sunny : PROGRESUL — 
16; 18; 20.
• Vlad Țepeș : TIMPURI NOI — 
9; 12 30; 16; 19.
• Ultimul sentiment : GRADINA 
BUZEȘTI — 21.

teatre
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O expresie a colaborării rodnice 
între România și Bangladesh

Mulțumiri exprimate țării noastre de președin
tele Ziaur Rahman pentru asistența acordată 

în valorificarea resurselor naționale
DACCA 17 (Agerpres). - In loca

litatea Singra, din Republica Popu
lară Bangladesh, a avut loc o festi
vitate care a marcat intrarea In func
țiune a instalației de foraj F-400 li
vrată de România.

Au participat președintele Repu
blicii Populare Bangladesh, Ziaur 
Rahman, viceprim-ministrul S. A. Bari, 
ministrul informațiilor, S. H. Chow
dhury, ministrul petrolului, Akbar 
Hossain, ministrul planificării, F. Mah- 
tab, alte oficialități.

In pregătirea reuniunii de la Madrid pentru securitate 
și cooperare în Europa

BELGRAD' 17 (Agerpres). — Afla
tă tntr-o vizită oficială la Belgrad, 
la invitația Adunării R.S.F. Iugo
slavia, Simone Veil, președinta 
Parlamentului vest-european. a avut 
convorbiri cu Țvietin Miatovici, pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, cu care a efectuat un schimb 
de opinii In probleme privind secu
ritatea și cooperarea europeană — 
relatează agenția Taniug. Părțile au 
evidențiat necesitatea intensificării 
eforturilor menite să promoveze des
tinderea pe continent și să asigure 
succesul viitoarei reuniuni de la 
Madrid a statelor participante la

S.U.A.

Convenția națională a Partidului Republican
Ronald Reagan, investit candidat oficial la alegerile prezidențiale
WASHINGTON 17 (Agerpres). — 

Convenția națională a Partidului Re
publican din Statele Unite. întrunită 
la Detroit, l-a învestit pe Ronald 
Reagan candidat oficial al acestui 
partid la alegerile prezidențiale din 
luna noiembrie.

El a anunțat că a propus conven
ției drept candidat al Partidului Re

Flagelul foametei tinde să se agraveze
In prezent, în țările în curs de dezvoltare trăiesc 500 de 

milioane de oameni subnutriți
GENEVA 17 (Agerpres). — Nu

mărul locuitorilor planetei ce su
feră de foame și malnutritie cro
nică ar putea spori în anii ’80 cu 
aproximativ 40 Ia sută, urmind să 
atingă 700 milioane, a apreciat 
Maurice J. Williams, director exe
cutiv al Consiliului Mondial al 
Alimentației. El a subliniat că, în 
prezent, în țările în curs de dez
voltare trăiesc 500 de milioane de 
oameni care suferă de foame sau 
sint malnutriți. apreciind că Africa 
este continentul cel mai afectat de

Luind cuvintul, președintele țăril- 
gazdă a exprimat mulțumiri României 
pentru asistența acordată in exploa
tarea de hidrocarburi și a subliniat 
importanța prospectării și exploatării 
bogățiilor naturale din zona nord- 
vest a Republicii Populare Bangla
desh.

La Inaugurare au participat amba
sadorul României, losif Chivu, specia
liști români care acordă asistență 
tehnică.

Conferința pentru securitate șl coo
perare în Europa.

★
HAGA 17 (Agerpres). — La Înche

ierea vizitei în Olanda a ministrului 
afacerilor externe al R. P. Polone, 
Emil Wojtaszek, a fost dat publici
tății un comunicat comun privind 
convorbirile purtate cu omologul său 
olandez, Christoph Klaauw. Părțile, 
se spune in comunicat, au discutat 
probleme ale situației internaționale 
Și îndeosebi aspecte legate de pregă
tirea reuniunii de la Madrid și de 
negocierile privind dezarmarea.

publican pentru funcția de vicepre
ședinte pe George Bush.

Ronald Reagan, în virată de 69 de 
ani. a fost vreme îndelungată actor 
de cinema si reporter de radio. Ul
terior. el a deținut, pe perioada a 
două legislaturi, funcția de guver
nator al statului California.

acest flagel. Fiecare al patrulea 
african nu îsi poate asigura o ali
mentație adecvată, sursele de 
aprovizionare cu alimente fiind 
mai reduse în unele țări africane 
decît cu un deceniu în urmă. Di
rectorul , C.M.A. a menționat, în 
același context că unele regiuni 
din Asia de Sud-Est, din America 
Latină si din bazinul Caraibilor 
sînt confruntate, de asemenea, cu 
probleme privind asigurarea apro
vizionării în cantităti suficiente cu 
alimente de primă necesitate.

Dezvoltarea relațiilor de cooperare 
româno-irakiene

BAGDAD 17 (Agerpres) — Cu 
prilejul vizitei pe care o efectuează 
la Bagdad, tovarășul Ion Dincă. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim vice- 
prim-mlnistru al guvernului, a avut 
o întîlnire de lucru cu Saadoun 
Ghaidan. membru al Consiliului Co
mandamentului Revoluției, viceprim- 
ministru al guvernului irakian, mi- 

Festivitățile de la Bagdad
Discursul președintelui Saddam Hussein

BAGDAD 17 (Agerpres). — în ca-
pitala Irakului au avut loc la 17 iulie 
manifestările organizate cu ocazia 
celei de-a XII-a aniversări a revo
luției irakiene, la care au participat 
președintele Saddam Hussein, mem
bri al Comandamentului Revoluției, 
membri ai conducerii Partidului Baas 
Arab Socialist din Irak, membrii gu
vernului. alte cadre de conducere. 
Au fost prezente delegațiile străine 
care se află în aceste zile în Irak la

BELGIA

Reticente in continuare 
in problema 

„eurorachetelor“
BRUXELLES 17 (Agerpres). — 

Belgia ..îsi menține nehotărîrea în ce 
privește amplasarea de rachete nu
cleare pe teritoriul său" — a afirmat 
ministrul afacerilor externe al aces
tei țări. Charles Ferdinand Nothomb, 
in cursul convorbirilor avute la Bru
xelles cu secretarul de stat adjunct 
al S.U.A., Warren Christopher — a 
declarat purtătorul de cuvint al Mi
nisterului belgian de Externe.

Se reamintește că guvernul belgian 
a cerut în cadrul reuniunii N.A.T.O. 
un moratoriu de șase luni înainte de 
a se pronunța in legătură cu ampla
sarea rachetelor cu rază medie de 
acțiune pe teritoriul țării. Chestiu
nile referitoare la implantarea în 
Belgia, în 1983, a rachetelor de croa
zieră au provocat vii dezbateri in 
cadrul coaliției guvernamentale bel
giene, precum și acțiuni de protest 
ale populației.

HONDURAS

Acord privind constituirea 
unui guvern provizoriu

TEGUCIGALPA 17 (Agerpres). — 
Partidele politice cgte au cîștigat 
alegerile parlamentare de la 20 apri
lie, precum și forțele armate, aflate 
la conducere în Honduras, au ajuns 
la un acord privind constituirea unui 
guvern provizoriu, avînd misiunea 
de a continua procesul revenirii țării 
la un guvern civil șl o viață politică 
parlamentară.

Parlamentul hondurian va fi In
stalat la 20 iulie. 

nistrul transporturilor. Au fost tre
cute in revistă raporturile de coope
rare româno-irakiene in domeniul 
transporturilor si au fost evidențiate 
posibilitățile de amplificare a con
lucrării reciproc avantajoase în acest 
domeniu.

I.a întîlnire a fost prezent amba
sadorul României în Irak. Mihail 
Diamandopol.

invitația guvernului si a Partidului 
Baas Arab Socialist.

Din partea Republicii Socialiste 
România participă tovarășul Ion 
Dincă. membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim 
viceprim-ministru al guvernului.

Momentul de vîrf al manifestărilor 
I-a reprezentat discurspl rostit de 
președintele Saddam Hussein la pos
turile de radio și televiziune, care a 
subliniat că cei 12 ani ce au tre
cut de la revoluția din 17 iulie 1968 
au reprezentat pași reali pe calea 
realizării unei epoci de libertate, 
dreptate, prosperitate si progres pen
tru Republica Irak.

Referindu-se la politica externă a 
țării sale, președintele Saddam Hu
ssein a declarat că Irakul sprijină 
principiile Coexistentei pașnice si 
respinge politica de război rece. El 
a adăugat că guvernul irakian'urmă
rește dezvoltarea cu prioritate a re
lațiilor cu țările în curs de dezvol
tare si în primul rind cu cele neali
niate, vizind cooperarea cu aceste 
țări în domeniile politic, economic si 
cultural

URMĂRILE CANICULEI ÎN S.U.A.
WASHINGTON 17 

(Agerpres). — Valul de 
arșiță care, afectează, 
de trei săptămini. zo
nele din sudul si ves- 
tul-mijlociu ale S.U.A.; 
amenință să ia pro
porțiile unei adevărate 
catastrofe naționale. 
Pină in prezent, un 
număr de 724 de per
soane si-au pierdut 
viata, afectate direct, 
sau indirect de căl
dură. Pagubele pe 
care arșița le-a pro
vocat agriculturii in a- 
ceste regiuni se ridică 
la peste 2 miliarde de 
dolari. Numai in sta
tul North Dakota 
pierderile sint estima
te la un miliard de 
dolari. Experti agri
coli consideră că re
coltele de soia si de 
porumb nu sint. deo
camdată. compromise, 
dar' pe terenurile de 
pășunat iarba este din 
ce in ce mai rară si 
fermierii sint nevoiti 
să-si sacrifice prema
tur vitele.

în fotografie: re
giunea Creedmore din 
Texas după valul de 
căldură din ultimele 
săptămîrii.

Formarea noului guvern 
japonez

TOKIO 17 (Agerpres). — Reunit 
în sesiune extraordinară, parla
mentul Japoniei l-a ales joi pe 
Zenko Suzuki, noul președinte al 
Partidului Liberal Democrat, de gu- 
vernămint. în funcția de nrim-mi- 
nistru al țării. In favoarea lui Su
zuki au fost exprimate 291 voturi, 
la scrutin participînd 509 deputați 
din totalul de 511 membri ai Camerei 
Inferioare.

Alegerea noului premier a fost, 
apoi, confirmată de Camera Consi
lierilor (camera superioară) a Dietei 
(parlamentul nipon). în acest mod, 
Zenko Suzuki a devenit al 70-lea 
prim-ministru al Japoniei. El a for
mat joi noul guvern. în noul cabi
net nipon. Masayoshi Ito. care a 
fost premier interimar, după înceta
rea din viată a lui Masayoshi Ohi- 
ra, a devenit ministru al afacerilor 
externe, (nlocuindu-1 pe Saburo Oki- 
ta. Ministru al finanțelor a fost nu
mit Michio Watanabe, iar Joji O- 
mura — ministru de stat si direc
tor general al Agenției pentru apă
rare (ministrul apărării).

Desemnarea secretarului 
general al P. C. din Argentina

BUENOS AIRES 17 (Agerpres). — 
Biroul de presă al C.C. al Partidu
lui Comunist din Argentina a anun
țat că Athos Fava a fost desemnat 
secretar general al partidului

Fost muncitor - metalurgist. Athos 
Fava — în vîrstă de 55 de ani — a 
desfășurat o susținută activitate po
litică și sindicală devenind membru 
al P.C. din Argentina în 1945. El a 
fost nină în prezent membru al Co
mitetului Executiv si secretar al 
C.C. al P.C. din Argentina.

r
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ÎNTREVEDERE LA BELGRAD.
1 Stevan Doronski; președintele Pre- 
. zidiului C.C. al U.C.I., a avut, la

Belgrad, convorbiri cu Badruddozza 
| Chowdhury, secretar general al 

Partidului Naționalist din Bangla- 
I desh, informează agenția Taniug.

S-a subliniat necesitatea dezvol
tării, în continuare, a colaborării 

I dintre cele două țări, îndeosebi în 
cadrul mișcării de nealiniere.

ÎNAINTEA ALEGERII PREȘE- 
I DINTELUI BOTSWANEI. în func- 
I tia de președinte al Partidului De- 
1 mocratic. de guvernămînt. din 
. Botswana, a fost desemnat Quett 

Masire. care ii succede în acest 
• post fostului președinte al partidu- 
ilui si al țării. Seretse Khama. de

cedat recent. După moartea aces
tuia. Masire a devenit președinte 
interimar al Botswanei. în Adu- 

, narea Națională." care urmează să-1 
aleagă oficial pe noul șef al statu- 

‘ lui. Partidul Democratic deține 
majoritatea absolută.

j PRIMIRE LA HAVANA. Pre
ședintele Consiliului de Stat al 

I Republicii Cuba, Fidel Castro, a 
primit delegația de parlamentari 
brazilieni care vizitează țara la 
invitația Adunării Naționale a Pu- 

I terii Populare, informează agenția
Prensa Latina. în cursul convorbi
rilor au fost abordate probleme 

I privind evoluția raporturilor dintre 
cele două țări, precum și aspecte 

1 ale evoluției situației politice in- 
. ternaționale. c

CONVORBIRI COREEANO-TAN- 
ZANIENE. Președintele Tanzaniei, 

| Julius Nyerere, l-a primit, la Dar 
Es Salaam, pe Hă Dam, vicepre- 
mier și ministru al afacerilor ex- 

. teme al R.P.D. Coreene. După cum 
transmite agenția A.C.T.C., cu acest 

• prilej s-a exprimat satisfacția re
ciprocă față de evoluția relațiilor 

Ide prietenie și cooperare dintre 
Tanzania și R.P.D. Coreeană. Pre
ședintele tanzanian a reafirmat, da 

I asemenea, sprijinul țării sale față 
de obiectivul reunificării Coreei.

1 „ENERGETICA" ȘI DEZVOLTA- 
I REA". La Quito s-a deschis semi

narul internațional „Energetica și 
| dezvoltarea", la care participă dele

ZIMBABWE

Pe calea unor schimbări sociale structurale
SALISBURY 17 (Agerpres). — Gu

vernul din Zimbabwe întreprinde o 
serie de măsuri' constructive, menite 
să satisfacă interesele de ordin ge
neral ale maselor muncitoare. Astfel, 
s-a anunțat că a fost inițiată ela
borarea unui program complex vi
zind îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale populației și a inceput re
distribuirea unor suprafețe agricole. 
Guvernul a, preluat controlul asupra 
unui număr de peste 80 de ferme 
abandonate, pe care le-a pus la dis
poziția țăranilor fără pămint. Apro
ximativ 17 000 de luptători din fos
tele formațiuni de partizani au ple
cat in zonele rurale din sud-estul 
țării, unde vor participa la înființa

1

gații din 15 țări ale Americil La- I 
tine. în cadrul dezbaterilor vor * 
fi examinate probleme privind 
aprovizionarea cu energie, prote
jarea resurselor naturale, relațiile | 
dintre țările industrializate și cele 
în curs de dezvoltare. i
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UN NOU CABINET ÎN REPU- ‘ 
BLICA CENTRAFRICANĂ. Prese- . 
dintele Republicii Centrafricane, I 
David Dacko. a constituit un nou I 
cabinet, format din 22 membri, care 
înlocuiește ..guvernul de salvare I 
publică", dizolvat în urmă cu o | 
săptămînă.

TURNEUL VICEPREȘEDINTE- I 
LUI S.U.A. Walter Mondale, vice- I 
președintele S.U.A.. a sosit joi In 
capitala Senegalului. După convor- I 
birile pe care le va avea la Dakar, | 
Mondale va vizita Nigeria, Nigerul 
și Insulele Capului Verde. I

CONTACTE INDO-PAKISTANE- ■ 
ZE. Ministrul afacerilor externe al 
Pakistanului, Agha Shahi, și-a în- I 
cheiat vizita oficială efectuată în I 
India, în cursul căreia a fost pri
mit de premierul Indira Gandhi I 
și a conferit cu șeful diplomației I 
indiene, Narasimha Rao. în comu- • 
nicatul dat publicității, India și Pa- . 
kistanul au anunțat că vor conți- I 
nua dialogul in probleme de interes I 
reciproc, secretarii de stat din mi
nisterele de externe ale celor două I 
țări urmind să se întîlnească în cu- I 
rind la Delhi.

POPULAȚIA R. S. JTNAM. I 
Potrivit rezultatelor recen Imintu- 1 
lui din 1979, publicate m „Le , 
Courier de Vietnam", populația I 
R. S. Vietnam este de 52 741 766 lo- I 
cuitori. dintre care 80,93 la sută 
trăiesc la sate.

UN IMPORTANT ZACAMlNT ‘ 
DE PETROL $1 GAZE. La Oslo a . 
fost confirmată oficial descoperi- I 
rea unui important zăcămînt de • 
petrol si gaze naturale in sectorul 
norvegian al platoului continental I 
al Mării Nordului, la aproximativ | 
130 km vest de portul Bergen. A- 
cest zăcămint. care s-ar putea do- | 
vedi unul dintre cele mai boaate I 
din Europa, conține, potrivit ești- 1 
mărilor. 1300 miliarde metri cubi . 
de gaze naturale.

rea de cooperative si vor acorda 
ajutor la lucrările agricole.

Se elaborează un plan de înființare 
de comitete muncitorești in între
prinderi, măsură prin care vor fi 
apărate mai bine interesele muncito
rilor și funcționarilor.

Luind cuvintul în cadrul sesiunii 
parlamentului țării, G. Shabba, repre
zentant aii Partidului Z.A.N.U. (P.F.), 
a relevat importanța noii legislații 
elaborate de guvern, care garantează 
drepturile sindicale ale oamenilor 
muncii. Noua lege ppivind angajarea, 
a spus el, definește cu claritate sta
tutul social al muncitorului și anu
lează legea din 1901, care, practic, 
îl transforma pe african intr-un rob.

0 PREOCUPARE FUNDAMENTALĂ 
IN GlNDIREA Șl ACȚIUNEA 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU: CREȘTEREA ROLULUI 
POPOARELOR IN VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

Desfășurînd o amplă și dinamică 
activitate in cîmpul vieții internațio
nale, activitate care în perioada de 
la Congresul al IX-lea a dobindit in
tensități și străluciri fără precedent, 
militînd pentru înfăptuirea marilor 
năzuințe ale contemporaneității de 
pace, libertate, progres, România so
cialistă, președintele ei au evidențiat 
și evidențiază rolul primordial care 
revine în acest sens acțiunii maselor 
populare, popoarelor însele. Este unul 
din meritele deosebite ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a fl îmbogățit 
cu elemente și valențe noi, profund 
originale, rezultate din analiza cu
prinzătoare a etapei actuale, teza 
materialismului istoric conform că
reia popoarele sînt adevăratele făuri
toare ale istoriei, factorul determi
nant al întregii evoluții a omenirii.

Departe de a se limita la simpla 
proclamare a acestei teze ca un ade
văr abstract, secretarul general al 
partidului a transformat-o într-o 
preocupare concretă de prim ordin, 
care concentrează în jurul ei, ca o 
linie de forță, acțiunile si demersu
rile practice ale politicii internațio
nale românești.

Profundele mutații din lumea con
temporană, marile schimbări în ra
portul de forțe, accelerarea pu
ternică a procesului mondial revolu
ționar, subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sînt tocmai un rezultat al 
activității maselor largi, al afirmării 
voinței popoarelor de a-și lua soarta 
In propriile mîini și a deveni stăpine 
pe bogățiile naționale, de a-și făuri 
viața așa cum doresc, fără amestec 
din afară, de a asigura înfăptuirea 
unei politici noi in viata interna
țională.

Evidențiind în permanență această 
realitate fundamentală a vremurilor 
noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arată, în același timp, că afirmarea 
plenară a popoarelor în viata inter
națională nu este un proces liniar, 
rectiliniu, că, paralel cu manifestarea 
voinței lor de pace, colaborare și dez
voltare de sine stătătoare, își găsește 
expresie si tendința diametral crausă. 
a cercurilor imperialiste, promotoare 
ale vechii politici de dominație și 
asuprire, de consolidare și reîmpăr
țire a zonelor de influență, care în
cearcă să frîneze aspirațiile spre li

bertate, înțelegere și viață pașnică ale 
popoarelor.

Tocmai pornind de la această si
tuație complexă, secretarul general al 
partidului avertizează că succesul 
luptei popoarelor pentru destindere, 
libertate, conlucrare pașnică impune 
acțiunea energică, mobilizarea inten

PENTRU INFORMAREA LARGĂ ȘI CORECTĂ 
A OPINIEI PUBLICE

• In documentul de poziție cu privire la îmbunătățirea și 
democratizarea activității Organizației Națiunilor Unite, Româ
nia a subliniat necesitatea ca O.N.U. să țină in mai mare 
măsură seama de influența informației de masă in viața și 
relațiile internaționale, să sprijine eforturile pe plan național 
și internațional pentru o informare largă, care să slujească 
apropierii și prieteniei între popoare.

• Intre propunerile pentru organizarea pe baze demo
cratice a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, 
țara noastră a inclus principiul unor dezbateri libere, deschise, 
pentru a se ține în permanență opinia publică la curent cu 
mersul tratativelor — propunere care a fost însușită.

® România a sprijinit și sprijină, totodată, în mod con
secvent, aplicarea principiului desfășurării în mod public a 
dezbaterilor în ce privește activitatea tuturor organismelor in
ternaționale. - z

• La propunerea României, împreuna cu alte țări, Do- 
cumentul final al sesiunii speciale a O.N.U. consacrate 
dezarmării a subliniat necesitatea îmbunătățirii informării 
opiniei publice in ce privește problemele vitale ale dezarmării. 
Acestui scop i-a slujit și elaborarea din inițiativa României 
a raportului „Consecințele economice și sociale ale cursei 
înarmărilor", difuzat într-un tiraj de masă.

• în același spirit, în vederea mai bunei cunoașteri a 
problemelor țărilor în curs de dezvoltare, România a propus, 
ca parte componentă a unui program amplu vizînd edificarea 
noii ordini economice internaționale, crearea unor organisme 
de studii și cercetare pe zone geografice, care să analizeze 
sarcinile și obiectivele economice și sociale specifice ale aces
tor țări.

să a forțelor păcii și progresului, 
pentru ca superioritatea potențială a 
acestor forțe să-și poată găsi astfel 
materializarea necesară, efectivă.

în concepția revoluționară a secre
tarului general al partidului, mobili
zarea la acțiune a popoarelor și im
plicit creșterea capacității lor de in

fluențare asupra evenimentelor sînt 
nemijlocit legate de informarea cit 
mai largă a opiniei publice, care tre
buie ajutată să vadă limpede lucru
rile. să-si sporească, astfel, vigi
lența față de tot ceea ce poate peri
clita viitorul omenirii. A înfățișa 
deschis popoarelor evoluțiile vieții 
internaționale, a le ține la curent 
asupra problemelor la ordinea zilei se 
constituie într-o cerință esențială 
pentru ca, în deplină cunoștință de 
cauză, acestea să determine factorii 
de decizie, guvernele să adopte mă
suri in concordanță cu interesele 
vitale ale umanității.

Această concepție este organic opu
să vechii diplomații „în spatele uși
lor capitonate". Promotor neobosit al 
unei diplomații deschise, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază ca un 
imperativ absolut necesitatea ca dez
baterile pe plan internațional, deci
ziile și concluziile acestor dezbateri 
să se producă cu participarea și cu 
știința opiniei publice mondiale, a 
popoarelor și prin respectarea voin
ței lor.

Acest postulat este întregit printr-o 
altă idee de bază, și anume că nici 
o problemă care interesează un popor 
sau altul și cu atît ihai mult ansam
blul popoarelor nu își poate afla re
zolvare doar la nivelul reprezentanți
lor statelor. Dezarmarea, cerință vi
tală care privește nemijlocit fiecare 
popor, pentru că popoarele suportă 
povara uriașă a înarmărilor și ele vor 
da tributul cel mai greu de singe în 
cazul unei noi conflagrații ; edificarea 
securității europene și mondiale ; 
stingerea focarelor de încordare și 
conflict ; promovarea dialogului, a 
tratativelor, ca singura modalitate de 
soluționare a diferendelor dintre sta
te ; lichidarea subdezvoltării — toate 
aceste cerințe cardinale ale vieții in
ternaționale pot fi realizate numai cu 
participarea și prin lupta viguroasă 
a tuturor popoarelor, care sînt in mă
sură să Impună conducerii statelor să 
acționeze conform aspirațiilor lor 
arzătoare de pace și progres.

în acest cadru, secretarul general 
al partidului relevă rolul deosebit 
de important ce revine parlamente
lor, ca exponente ale opiniei publice, 
ca foruri, supreme ale națiunilor — 

mesajele adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu diferitelor re
uniuni parlamentare Internationale, 
ca si multiplele apeluri solemne 
adresate de Marea Adunare Națio
nală a Republicii Socialiste România 
parlamentelor lumii evidențiind ca 
un comandament de prim ordin, 
necesitatea sporirii aportului acestor 
foruri la cauza generală a păcii și 
înțelegerii.

întreaga gîndire și acțiune politică 
pe plan international a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este străbătută 
aidoma unui fir roșu, ca o concluzie 
de capitală însemnătate a tuturor 
acestor aspecte ale tezei cu privire 
la rolul popoarelor, de necesitatea 
supremă a întăririi continue a cola
borării, unității de acțiune și solida
rității pe plan intern și la scară in
ternațională, a forțelor sociale celor 
mai largi, pe deasupra oricăror deo
sebiri de vederi politice sau ideolo
gice, a oricăror convingeri filozofice 
sau religioase. Tocmai datorită ac
țiunii popoarelor, a opoziției lor fer
me față de politica de forță și domi
nație, arăta secretarul general al 
partidului, s-a putut depăși încorda
rea extremă pe plan international din 
prima parte a acestui an, s-a ajuns 
la oarecare atenuare a acestui curs, 
cu atit mai mult impunindu-se ca 
datoria cea mai înaltă a popoarelor, a 
opiniei publice de pretutindeni, dfe 
a-și stringe rîndurile, de a acționa cu 
toată vigoarea pentru reluarea și 
continuarea politicii "de destindere, 
pace și respectare a independenței 
naționale.

în virtutea acestui mare imperativ 
al contemporaneității, ideea unității 
constituie, sub impulsul hotărîtor al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, piatra 
unghiulară a întregii activități a 
partidului și statului pe arena inter
națională : unitatea cu Și între toate 
țările socialiste, toate detașamentele 
mișcării comuniste mondiale, mișcă
rile de eliberare națională, țările în 
curs de dezvoltare, statele nealiniate, 
toate forțele antiimperialiste, progre
siste și democratice de pe glob. Reu
nite într-un singur șuvoi, nimic nu 
poate sta în calea acestor forte.

Marele merit al acestei viziuni no
vatoare este caracterul ei profund

Abordînd problemele de bază 
ale rolului popoarelor, 

tovarășul NICOLAE CEAUSESCU 
a subliniat:

FACTORUL DECISIV AL EVOLUȚIEI ISTORICE. In evolu
ția progresistă a societății omenești, contribuția decisivă o 
aduc masele largi, popoarele. înțelegerea justă a rolului ma
selor populare are o importanță esențială pentru întărirea 
păcii și colaborării internaționale. ■> }

PROCES NEÎNTRERUPT DE CONȘTIENTIZARE." în lumea 
de azi are loc o dezvoltare fără precedent a unei conștiințe 
noi a popoarelor, care înțeleg tot mai bine de ce forță uriașă 
dispun, faptul că de ele însele depind lichidarea stărilor de 
lucruri anacronice din epoca noastră, instaurarea unor relații 
de prietenie, încredere și colaborare internațională.

ÎNSEMNĂTATEA INFORMĂRII CORECTE. Numai în depli
nă cunoștință de cauză popoarele vor putea judeca și acționa 
în mod just, vor putea înțelege bine cine militează pentru pace 
și cine uneltește împotriva ei, vor evita să se mai lase înșe
late de vorbe, de simple afirmații generale.

PENTRU O POLITICA DESCHISA, ÎN VĂZUL OPINIEI 
PUBLICE. Este necesar să se desființeze cu desăvîrșire diplo
mația secretă, asigurîndu-se ca toate tratativele să se ducă 
deschis, în fața popoarelor. Popoarele au dreptul să cunoască 
întreaga activitate a guvernelor, tot ceea ce se întreprinde în 
numele lor pe planul politicii internaționale.

PARLAMENTELE - FACTOR DE MARE IMPORTANȚĂ. 
Parlamentele pot și trebuie să joace un rol de prim ordin în 
promovarea unei politici internaționale noi, care să instaureze 
colaborarea și pacea pe planeta noastră. Dînd expresie voin
ței și aspirațiilor popoarelor, maselor largi de alegători, parla
mentele pot determina guvernele, statele să întreprindă mă
suri concrete în această direcție.

IMPERATIVUL ACȚIUNII UNITE. în actuala situație inter
națională încordată este necesar să se întărească unitatea, 
solidaritatea și colaborarea forțelor celor mai largi, a po
poarelor. Avem ferma convingere că stă în puterea popoarelor 
ca, acționînd unite, să oprească accentuarea încordării inter
naționale, să asigure continuarea politicii de destindere șl co
laborare, pace și dezvoltare independentă a tuturor na
țiunilor.

optimist, faptul că pornește de la 
convingerea realistă că pe această 
cale, prin unirea eforturilor popoare
lor într-un larg front de luptă co
mună vor putea fi realizate progrese 
hotărîtoare în asigurarea unui curs 
pozitiv de pace, securitate, cooperare 
în întreaga lume.

Conceptul revoluționar cu privire 
la rolul hotăritor al popoarelor, ac

țiunile practice ce decurg de aici pe 
plan international pentru România 
socialistă întrunesc o largă apreciere 
pe toate meridianele, contribuind- la 
creșterea fără egal a prestigiului, ad
mirației și stimei de care se bucură 
azi pe întreg globul tara noastră, 
președintele ei.

Romulus CAPLESCU


