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Întîmpinat pretutindeni cu vibrante sentimente de dragoste și stimă, 
intr-o atmosferă de fermă și responsabilă angajare muncitorească 
pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite de partid, s-a desfășurat ieri

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JUDEȚUL GALAȚI

Miercuri, 6 august, secre
tarul general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a efectuat o 
irita de lucru în județul 

Galați.
Secretarul general al 

partidului a fost însoțit de 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
de tovarășii liie Verdeț, 
Emil Bobu, Nicolae Con
stantin, Constantin Dăs- 
călescu, Gheorghe Oprea, 
Richard Winter, Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. 
al U.T.C.

Noul dialog purtat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu făuritorii bunu
rilor materiale din această parte a 
tării a supus unei temeinice si mul
tilaterale analize — la care au parti
cipat reprezentanți ai unor ministere 
economice, ai organelor- locale de 
partid si de stat, conducători de în
treprinderi. reprezentanți ai condu
cerilor colective ale muncitorilor — 
modul in care se acționează pentru 
îndeplinirea integrală și la cote su
perioare șl eficiență economică a 
importantelor sarcini ce revin pu
ternicului detașament muncitoresc 
din orașul și județul Galați, pre
cum și a prevederilor viitorului 
cincinal. Galațiul, la fel ca fiecare 
colț al țării, a devenit, în acești 
15 ani de cînd în fruntea partidului 
și statului se află, cel mai stimat si 
iubit fiu al națiuni'!' noastre, tin vast 
șantier al muncii pașnice. Aici, la 
Galați, pulsează „inima de oțel“
(Continuare în pag. a II-a)

CUVlNTAREA tovarășului nicolae ceaușescu 
la adunarea populară din municipiul Galați

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc, în primul rînd, să vă adre

sez dumneavoastră, tuturor locuito
rilor municipiului și județului Ga
lați, ’n numele Comitetului Central 
al/ ftidului, al Consiliului de Stat și 
gir Shului, precum și al meu perso- 

un salut călduros, împreună cu 
. Ae mai bune urări. (Urale și aplau
ze puternice, prelungite ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu și po
porul !“).

Ne aflăm la Galați lntr-o vizită de 
lucru. Am dorit să cunoaștem cum 
lucrează minunății metalurgiști, con
structorii de nave, constructorii de 
mașini și din alte domenii, țărăni
mea cooperatistă, specialiștii, ingine
rii, cum înfăptuiesc programul parti
dului de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate în Româ
nia, să vedem ce se mai întîmplă in 
această parte a Moldovei noastre. 
(Urale ți aplauze puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !", „Ceaușescu și poporul !“).

Am vizitat, din nou, Combinatul si
derurgic Galați — marea cetate de 
oțel a României socialiste — care dă 
astăzi aproape 50 la sută din pro
ducția de oțel a țării și va continua 
să ocupe primul loc în producția de 
oțel din România pină în 1990. (A- 
plauze și urale puternice ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Am asistat la darea in funcțiune a 
noii oțelării, de 3 milioane de tone, 
dotată cu instalații moderne db înaltă 
tehnicitate, precum și la inaugurarea 
noului laminor de tablă groasă, pre
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Constructorii celui mai mare furnal din țară, de pe platforma siderurgică gălățeană, il saluta cu deosebită căldură pe secretarul general al partidului

cum și a altor obiective care ridică 
nivelul tehnic al Combinatului side
rurgic Galați. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Am constatat cu multă satisfacție 
munca entuziastă a constructorilor, 
precum și a metalurgiștilor pentru a 
asigura darea în producție și funcțio
narea în cît mai bune condiții a 
acestei mari cetăți metalurgice ; deși 
sint și unele critici de făcut, dar nu 
doresc să fac acum aceste critici, 
le-am făcut pe parcursul vizitei — 
și sper că siderurgiștii, constructorii 
vor înțelege că, neadresîndu-le cri
tici, le dau un credit în plus că 
vor munci pentru a recupera rămî- 
nerile în urmă. (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu — 
poporul !“).

Iată de ce doresc să adresez tutu
ror constructorilor și metalurgiștilor 
din Galați cele mai calde felicitări, 
precum și urarea de noi și noi suc
cese, pentru a da producții de tot mai 
bună calitate, pentru creșterea nive
lului tehnic și a eficienței econo
mice. (Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu și poporul !“).

Am vizitat, de asemenea, Șantie
rul naval Galați. Am constatat cu 
mțiltâ bucurie progresele înregis
trate, faptul că astăzi acest șantier 
se poate așeza în rind cu șantierele 
moderne din Europa, reprezentînd o 
mîndrie a României socialiste. 
(Aplauze și urale puternice).

într-adevăr, în general construcția 
de nave din România s-a dezvoltat 
puternic în ultimii 15 ani. De la na
vele mici de 3—4 sau 6 mii de tone 

am ajuns la Galați la nave de 55 de 
mii. Vom produce in viitor nave de 
65 de mii de tone, iar la Constanța 
de 150 de mii de tone. Aceasta de
monstrează saltul uriaș făcut de con
structorii de nave, de construcția 
noastră de mașini, demonstrează ca
pacitatea industriei românești. (Urale 
și aplauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Și la șantierul naval pot fi formu
late unele critici, dar, ținînd seama 
de rezultatele bune și de angajamen
tele luate pentru următorii ani de a 
folosi mai bine mijloacele cu care au 
fost dotate șantierele noastre, deci 
și șantierul Galați, nu doresc să for
mulez aceste critici. Le acord și con
structorilor de nave încrederea că 
vor ști acum să dea nave de înaltă 
tehnicitate, să crească eficiența eco
nomică, să obțină maximum cu mij
loacele din dotare — aceasta consti
tuind baza dezvoltării patriei noastre 
socialiste. Iată de ce le adresez și 
lor cele mai calde felicitări și urarea 
de noi și noi succese. (Urale ți 
aplauze îndelungate. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Am vizitat, de asemenea, vechiul 
laminor sau întreprinderea de lami
noare de tablă, care s-a dezvoltat 
astăzi puternic, produce oțeluri de 
înaltă calitate, table inoxidabile și 
alte metale necesare economiei na
ționale. Deși, față de combinatul 
siderurgic, e o întreprindere mică, 
ea are totuși o mare însemnătate în 
economia națională. în această. în
treprindere există un colectiv de 
buni specialiști — si muncitori, si 

ingineri — care depun eforturi pen
tru a obține rezultate cît mai bune. 
De aceea Ie adresez cele mai calde 
felicitări sr urarea de succese tot 
mai mari în întreaga lor activitate. 
(Urale. aplauze prelungite, puter
nice. Se scandează „Ceaușescu și poporul !“).

Știu că si celelalte întreprinderi din 
Galati au rezultate bune. în acest 
cincinal au obtinut rezultate de sea
mă. iar. pe ansamblu. Galațiul aduce 
o contribuție importantă la înfăp
tuirea planului cincinal, la dezvol
tarea patriei noastre socialiste. Iată 
de ce adresez calde felicitări tutu
ror oamenilor muncii din industria 
gălățeană si urarea de noi si noi 
succese, de a face totul să ocupe un 
loc bun, un loc fruntaș în încheierea 
acestui cincinal. (Urale și aplauze 
puternice ; se scandează „Ceaușescu— 
Ceaușescu !", „Ceaușescu — P.C.R. !“).

De aici, de Ia această mare adu
nare populară din Galati, doresc să 
menționez, cu multă satisfacție, re
zultatele bune obținute de oamenii 
muncii din industria patriei noastre 
socialiste, care. în acest cincinal, vor 
realiza cu o depășire planul elabo
rat pentru cincinalul acesta, aducînd 
o contribuție de seamă la dezvoltarea 
României socialiste, la ridicarea bu
năstării materiale si spirituale a po
porului. Doresc să adresez de aici, 
din Galati, felicitări tuturor oameni
lor muncii din industrie si urarea de 
succese tot mai mari ! (Urale și 
aplauze puternice. îndelungate : se 
scandează „Ceaușescu—Ceaușescu !“).

Avem rezultate bune și în celelalte 

domenii de activitate. Au progresat 
puternic învățămintul, știința, cultura, 
s-a ridicat nivelul de cunoștințe pro
fesionale-politice ale întregului nostru 
popor.

A crescut puternic venitul națio
nal, avuția patriei noastre socialiste, 
s-au putut înfăptui măsurile de creș
tere puternică a nivelului de trai al 
poporului. După cum știți, în acest 
an se înfăptuiesc majorările din 
ultima treaptă a retribuției pe acest 
cincinal. Față de prevederile din 
cincinal de majorare a retribuției cu 
circa 20 la sută, aceasta va crește cu 
aproximativ 30 la sută, deci cu mult 
peste ceea ce am prevăzut. Această 
creștere puternică a veniturilor, a 
nivelului de trai al oamenilor muncii 
demonstrează cu putere justețea poli
ticii partidului nostru comunist,. care 
aplică cu consecvență adevărurile 
generale ale construcției socialiste, 
ale dezvoltării sociale ia condițiile 
din România, călăuzitidu-se neabătut 
după concepția revoluționară, mate- 
rialist-dialectică și istorică. (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
Ceaușescu — P.C.R.!").

Creșterea nivelului de trai demon
strează cu putere că tot ce înfăptuim 
în patria noastră, esența politicii 
partidului nostru comunist, a edifică
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate o reprezintă bunăstarea și 
fericirea întregului popor, dezvol
tarea multilaterală a personalității 
umane, afirmarea demnă și li
beră a națiunii noastre (Aplauze
(Continuare în pag. a IlI-a)

Succese de prestigiu
în mtîmpinarea 
marii sărbători
■---------------------------------------------------------- I
AU ÎNDEPLINIT PLANUL CINCINAL

Minerii din Anina

Colectivul de mineri din cel mai 
vechi bazin carbonifer al tării — 
Anina — raportează în cinstea zilei 
de 23 August un succes deosebit : 
îndeplinirea integrală a sarcinilor 
de plan la producția industrială, 
globală, marfă și fizică pe actualul 
cincinal. De remarcat este faptul 
că, prin urmărirea sistematică a 
creșterii producției de cărbune, pină 
la finele anului și, implicit, al în
tregului cincinal, minerii Aninei 
vor da în plus o producție fizică 
de 167 000 tone cărbune brut. (Ni
colae Căt ană).

Industria orașului Zlatna

Colectivele de muncă din unită
țile economice ale orașului Zlatna. 
județul Alba, raportează îndepli
nirea planului cincinal la producția 
industrială. Ca urmare a acestui 
succes, se estimează că pînă la fine
le anului la întreprinderea metalur
gică de metale neferoase și la Ex
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Ample lucrări hidrotehnice

în cinstea zileî de 23 August, 
conducerea grupului de șantiere 
Moldova al Trustului de lucrări hi
drotehnice speciale din Consiliul 
Național al Apelor a raportat rea
lizarea străpungerii tunelului Bu- 
cecea pentru aducțiunea de apă 
din sistemul acumulării cu același 
nume, în lungime de peste o ju
mătate de kilometru. Sistemul ur
mează să asigure încă în acest an 
alimentarea cu apă a zonei indus
triale din municipiul Botoșani, a 
unor amenajări piscicole, precum 
și irigarea de importante suprafețe 
agricole. La execuția tunelului s-au 
folosit metode moderne de exca- 
vare în secțiune plină cu disc ro
tativ și căptușirea pereților cu bol- 
țari de beton.

Concentrîndu-și mijloacele și ac
tivitatea asupra unui număr redus 
de șantiere hidrotehnice importan
te, unitățile din subordinea Consiliu

VASLUI : Soluții și tehnologii 
pentru înlocuitori de materiale de construcție
Preocupat de valorificarea mate

rialelor recuperabile și găsirea de 
înlocuitori în construcția de locu
ințe, colectivul întreprinderii jude
țene de construcții montaj Vaslui 
a introdus în producție soluții și 
tehnologii noi cu eficiența sporită. 
Astfel, din vată minerală recupe
rabilă și zgură s-au obținut fișii 
de zidărie care înlocuiesc betonul 
celular autoclavizat. Ele permit și 
o mai bună izolare termică a 
apartamentelor. Cu betoane ușoare 
din zgură au fost înlocuite unele 
elemente din betoane grele. Unele 
materiale din fontă șînt refolosite, 
fiind din nou turnate in atelierul

IAȘI : Fabrică de mobilier și casete radio
La întreprinderea de prelucrare a 

lemnului din Iași a intrat parțial în 
funcțiune o nouă capacitate de pro
ducție. Este vorba de o adevărată 
fabrică, unde anual urmează să 
se realizeze peste 500 000 casete ra
dio necesare întreprinderii vecine 
„Tehnoton", precum și circa 50 000 
piese de mic mobilier. Noul obiec
tiv a fost înălțat după un proiect 
elaborat de specialiștii Institutului 
de proiectări pentru industria lem

BÎRLAD : Noi tipuri de rulmenți
Promovarea tot mai fermă a pro

gresului tehnic în producție este 
concretizată la întreprinderea de 
rulmenți din Bîrlad. între altele, în 
asimilarea unor noi produse și teh
nologii. Din programul acestui an 
de modernizare, diversificare a 
produselor și reducere a importului 
s-au realizat 47 noi tipodimensiuni 
de rulmenți cu caracteristici tehnice 

Cu prilejul vizitei de lucru în jude
țul Brăila a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, în mu
nicipiul Brăila va avea loc astăzi o 
adunare populară care va fi transmisă 
direct de posturile de radio și televi
ziune în jurul orei 10,45.

ploatarea minieră se va realiza • 
producție marfă suplimentară în 
valoare de peste 500 milioane lei. 
concretizată în însemnate cantitâti 
de acid sulfuric, cupru de conver- 
tizor. antidăunători si minereuri 
complexe. (Ștefan Dinică).

întreprinderea „Electrometal” 

din Cluj-Napoca

Colectivul întreprinderii „Elec- 
trometal" din Cluj-Napoca a înde
plinit prevederile cincinalului la 
producția industrială. Se prelimină 
ca, pînă la finele anului, aici să se 
realizeze, peste plan, 800 tone utilaje 
pentru industria ușoară. 100 tone 
utilaje pentru industria de prelu
crare a lemnului produse ale in
dustriei electrotehnice în valoare 
de 40 milioane lei. bunuri electro
tehnice de larg consum în valoare 
de 50 milioane lei. Piese de schimb 
în valoare de 15 milioane lei. (Alex. 
Mureșan).

lui Național al Apelor au realizat 
pînă acum 37 de obiective de in
vestiții, din care zece în devans cu 
3—7 luni față de termenele de pu
nere în funcțiune. în cadrul ame
najării Craidorolț — Vîrșolț — o 
zonă inundabilă în județele Sălaj 
și Satu Mare — s-au finalizat acu
mulări pentru 6,8 milioane mc apă, 
21 km diguri, s-au protejat cîteva 
sute de hectare terenuri agricole, 
iar alte lucrări continuă ; au fost 
supraînălțate digurile pe Mureșul 
inferior ; s-au făcut lucrări de pro
tejare împotriva inundațiilor a ora
șelor Alba Iulia și Sighișoara ; a 
fost regularizat pe o lungime de 
2 km rîul Tîrgului la Cîmpulung, 
în județul Brașov a fost instalată 
și pusă în funcțiune o stație hidro- 
meteorologică, iar în județul Ar
geș, la Vedea, a fost organizată o 
bază de producție și reparații. 
(Al. Plăieșu).

propriu al întreprinderii, pentru a 
se obține o serie de clemente de 
instalații. în prezent, se definiti
vează, în premieră pe țară, o teh
nologie de producție a pereților 
despărțitori din gips-carton. Ele se 
realizează in cadrul întreprinderii 
vasluiene, în colaborare cu Facul
tatea de construcții Iași. Sint înlo
cuite astfel fîșiile din BCA armat 
și zidăria de cărămidă. Se preco
nizează ca prin aplicarea acestor 
tehnologii și soluții noi incă din 
acest an ,;ă se obțină economii eva
luate la circa 1 milion lei. (Crăciun 
Lăluci).

nului București și este înzestrat cu 
mașini și utilaje de înaltă tehnici
tate. produse în cea mai mare parte 
de industria românească.

Preluind noua capacitate de pro
ducție, colectivul de muncă de la 
I.P.L Iași îi sprijină în continuare 
pe constructori și mentori pentru 
ca, pină la 23 August, întreaga ca
pacitate să funcționeze la parame
trii proiectați. (Manole Corcaci).

superioare, răspunzîndu-se astfel 
unor cerințe urgente, în principal 
din industria noastră constructoare 
de mașini și combinatele siderur
gice din țară. Pînă la finele acestui 
an vor deveni premiere în con
strucția de rulmenți din țară alte 
55 de tipuri aflate în curs de asi
milare și construcție la întreprin
derea bîrlădeană. (Crăciun Lăluci).
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN JUDHUL GALAȚI
(Urmare din pag. I)

a țării, aici se dezvoltă și se mo
dernizează continuu producția de 
nave fluviale si maritime, cea a mașinilor-upelte, industriile 
alimentară. Noile cartiere si 
bluri de locuințe, cu toate 
moderne, conferă orașului de 
nare aspectul arhitectonic 
adevărate citadele socialiste.

Este ora 9.30. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
sosesc la bordul elicopterului prezi
dențial in incinta marii cetăți side
rurgice. De la înălțimea aparatului 
de zbor, marea și moderna platfor
mă industrială — ce se răsfiră pe 
600 hectare — Înfățișează privirilor 
o imensă panoramă a muncii. Pînă 
acum au intrat în funcțiune aproape 
30 de obiective siderurgice. Dar com
binatul se află în continuă dezvol
tare, pentru că, așa cum arăta secre
tarul general de la înalta tribună a 
celui de-al Xll-lea Congres al parti
dului, in cincinalul 1981—1985 în 
furnalele și in cuptoarele oțelăriilor 
combinatului siderurgic gălățean ur
mează să se plămădească, anual, 10 
milioane tone oțel.

La locul de aterizare a elicopte
rului prezidențial sint prezenți mii 
de oameni ai muncii din combinat. 
Ei poartă lozinci în cinstea partidu
lui și patriei, portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Se scandează cu 
putere : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Stima 
noastră și mmdria — Ceaușescu — 
România I".

Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid, Paraschiv Benescu, 
adresează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, 
în numele comuniștilor, al tuturor 
celor ce trăiesc și muncesc pe me
leagurile gălățene, cele mai calde și 
respectuoase urări de bun venit.

O gardă, formată din militari ai 
forțelor noastre armate, membri ai 
gărzilor patriotice și tineri din deta
șamentele de pregătire pentru a- 
părarea patriei, prezintă onorul co
mandantului suprem. Se intonează 
Imnul de stat al Republicii Socialiste 
România. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu trece apoi în revistă garda 
de onoare.

în semn de caldă ospitalitate, side- 
rurgistul Ion Cotleț invită pe secre
tarul general al partidului, pe tova
rășa Elena Ceaușescu să guste din 
pîinea și vinul ce rodesc pe aceste 
străvechi meleaguri românești. 
Șoimi ai patriei, pionieri, îmbujorați 
de emoție, tineri purtînd salopete de 
siderurgist, asemenea celor mai mulți 
locuitori ai orașului de pe Dunăre, 
oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu buchete 
de flori, le prind la gît cravata ro
șie cu tricolor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
sint salutați, de asemenea, la com
binat, de ministrul industriei meta
lurgice, Neculai Agaehi, Costache 
Trotuș, adjunct al ministrului indus
triei metalurgice, director general al 
combinatului, de reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai consiliului oamenilor muncii al 
combinatului.

Primul obiectiv vizitat pe. marea 
platformă siderurgică' gălățeană a 
ios‘ FURNALUL 6 DE 3500 
MC, cei mai mare agregat de acest 
fel din țară, o nouă investiție cu ter
men de intrare in funcțiune pînă la 
«firșitul anului.

într-o atmosferă de aleasă Sărbă
toare, mii de constructori de pe șan
tier au intîmpinat cu aplauze și 
urale pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu, pe cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat. Pe platforma nou
lui obiectiv, în fața panourilor 
și planșelor, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi sînt prezentate etapele 
de dezvoltare și de perspectivă ale 
combinatului gălățean. Directorul ge
neral al combinatului 
despre 
care, în 
1970, cu 
peste 5 
aproape 
despre ritmurile investițiilor și ale 
fondurilor fixe, cit și despre realizări
le înregistrate pe linia reducerii con
sumurilor specifice, a recondiționării 
pieselor de schimb și a subansam- 
blelor.

Apreciind eforturile desfășurate în 
aceste direcții de specialiștii minis
terului și ai combinatului, secreta
rul general al partidului arată că în 
această mare unitate a siderurgiei 
noastre mai există rezerve serioase 
pentru sporirea și diversificarea pro
duselor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat să fie luate măsuri 
ferme pentru îmbunătățirea struc
turii 
unor 
tici 
încit 
tor să se ajungă la o dublare a pro
ducției nete. Pentru reducerea conti
nuă a pierderilor de metal, a elimi-

ușoarâ, 
ansam- 
dotările 
De Du

al unei

informează 
ritmurile producției fizice, 
acest an, a crescut, față de 
4,3 milioane tone fontă, cu 
milioane tone oțel și cu 

4 milioane tone laminate,

producției, prin 
sortimente ; cu 

tehnico-economice 
la sflrșitul cincinalului

realizarea 
caracteris- 
superioare, 
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nării transporturilor uzinale, s-a 
dicat ca la fiecare laminor să se 
ființeze secții de debitare, care să 
asigure aprovizionarea beneficiarilor 
cu produse laminate la dimensiunile 
cerute de procesul tehnologic. Secre
tarul general al partidului a indicat, 
de asemenea, înființarea unei comisii 
speciale cu activitate permanentă, 
care să se ocupe de captarea inte
grală și refolosirea energiei de la 
cocsării, furnale, oțelării, laminoare, 
a pulberilor metalice, de diminuară 
continuă a poluării atmosferei.

în continuare, in fața unei mache
te, tovarășului Nicolae Ceaușescu ii 
sint înfățișate caracteristicile și per
formanțele celui mai mare furnal al 
țării. Față de celelalte agregate pen
tru elaborarea fontei, furnalul nr. 6 
realizează încărcarea cu ajutorul 
benzii și granularea zgurii.

Pe platforma furnalului, o gardă 
Jormată din tineri brigadieri din ca- 
’drul Șantierului național al tineretu
lui raportează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu că au depus și vor depu
ne în ' continuare toate eforturile 
pentru a se achita cu onoare de sar
cina încredințată.

Felicitindu-î pentru rezultatele ob
ținute, secretarul general al partidu
lui a spus : „Vă mulțumesc pentru 
contribuția adusă la dezvoltarea si
derurgiei țării, a economiei noastre 
naționale, in general. Vă doresc noi 
șl tot mai mari succese, multă sănă
tate și fericire".

Secretarul general al partidului, 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea de partid și 
de stat vizitează apoi camera de co
mandă a furnalului nr. 6, unde pri
mesc informații despre funcționarea 
calculatoarelor, a pupitrelor de co
mandă și a celorlalte instalații speci
fice, în marea lor majoritate de con
cepție și construcție românească. La 
coborirea de pe platforma furna
lului, un mare număr de construc
tori, montori, alți siderurgiști au in- 
tîmpinat cu urale prelungite pe cel 
mai iubit și stimat fiu al națiunii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

AI doilea obiectiv înscris pe agen
da vizitei de lucru a secretarului 
general este UZINA DE PIESE 
DE SCHIMB Șl REPARAȚII 
SIDERURGICE care ocupă în an
samblul activității, âtît de diverse, a 
acestui colos al industriei noastre so
cialiste un loc de primă importanță.

Directorul general al uzinei, ing. 
Constantin Popescu, prezintă secre
tarului general al partidului princi
palele obiective ale activității între
prinderii : producerea pieselor și in
stalațiilor de schimb pentru toate 
sectoarele combinatului și efectuarea 
reparațiilor capitale și parțiale ale 
furnalelor, oțelăriilor, laminoarelor și 
celorlalte uzine și secții.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu indică 
să se ia măsuri urgente pentru a fi 
pusă in funcțiune o nouă unitate cu 
profil similar, dar pe o suprafață mult 
mai restrînsă, prin a cărei intrare 
în producție să se asigure acoperirea 
integrală a cerințelor de piese de 
schimb și subansamble ale combina
tului. „La un colos de proporția a- 
cestui combinat 
rășul Nicolae Ceaușescu — nu este 
de conceput ca o reparație de bună 
calitate să se execute operativ fără 
să nu existe suficiente subansamble 
șl piese de schimb. Să realizați aici 
tot ce e necesar pentru o asemenea 
importantă activitate !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se a- 
propie de un grup de muncitori, le 
ștringe cu prietenie mîinile.

— Cum merg treburile ? — întreabă 
secretarul general al partidului.

— Merg bine, tovarășe secretar 
general, dar sîntem hotărîți să facem 
și mai mult — răspund ei.

— Vă felicit pentru ce ați făcut ; 
ați realizat cu forțe proprii lucruri 
demne de laudă — și vă doresc noi 
succese in muncă și multă fericire.

Următorul obiectiv l-a constituit 
OȚELĂRIA CU CONVERTI- 
ZOARE NUMĂRUL 3. Avind 
o capacitate de producție de 3 mi
lioane tone oțel lichid anual, oțelă- 
ria se distinge prin faptul că este ca
pabilă să transforme acest oțel lichid 
în blumuri turnate, prin sistem con
tinuu. întîmpinați cu puternice urale 
de colectivul de muncă de aici, to
varășului Nicolae Ceaușescu, tovară
șei Elena Ceaușescu, celorlalți tova
răși din conducerea de partid și de 
stat le sînt prezentate de către mi
nistrul industriei metalurgice prin
cipalele 
portant 
doptate 
produse 
cum și 
gice de 
plicate și la construcția altor obiecti
ve, Secretarul general al partidului 
este rugat să taie panglica inaugu
rală, eveniment ce marchează in
trarea in funcțiune a primei mașini 
de turnat continuu din cadrul oțelă- 
riei numărul 3. De la cota de 12 me-

in- 
în-

tri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu asistă la mo
mentul intrării in funcțiune ă com
plexului agregat ce realizează, direct 
din oțelul lichid produs în converti- 
zoare, blumuri de 250X360X12 000 cm.

Importanța dării in exploatare a 
acestei prime mașini de turnat con
tinuu cu 5 căi — in viitor urmind 
să fie construite încă 4 asemenea 
agregate — este evidențiată de faptul 
că în timp ce în sistemul clasic pen
tru obținerea aceluiași produs meta
lurgic ar fi fost nevoie de o hală de 
pregătire a utilajului de turnare, de 
o alta pentru turnare, de una pen
tru scoaterea lingoului din lingotie- 
re și de un laminor degrosisor, noua 
tehnologie permite realizarea direc
tă a respectivelor blumuri. In plus, 
jumătate din producția de oțel ob
ținută este constituită din tipurile de 
oțel carbon de calitate și slab aliate. 
Din cele peste 36 000 tone de utilaje 
montate, 96 la sută s-au realizat în 
țară. Fiecare instalație de turnat con
tinuu are posibilitatea să realizeze, 
anual, aproape jumătate de milion de 
tone de blumuri. Din dialogul purtat 
de secretarul general al partidului cu 
muncitorii, cu specialiștii, cu factorii 
de răspundere din centrală și minis- ■ 
ter se desprind noi căi de acțiune 
în vederea punerii în funcțiune, in
tr-un timp cit mai scurt, a acestui 
obiectiv lă întreaga capacitate, pentru 
creșterea eficienței activității produc
tive. Cu litere mari, pe o pancartă 
sînt înscrise cuvinte ce exprimă eloc
vent sentimentele tuturor celor ce 
muncesc aici față de prezența secre
tarului general al partidului în mo
mentul intrării în funcțiune a noii li
nii de turnare : „Vă mulțumim din 
inimă, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru participarea dum
neavoastră la momentul inaugural al 
noii oțelării".

Ministrul de resort invită pe to
varășul Nicolae Ceaușescu să viziteze,

cea mai mare

în continuare, un alt important 
obiectiv al centrului siderurgic Galați 

LAMINORUL DE BENZI 
LA RECE — unitate ale cărei pro
duse sînt destinate, in
parte, industriei navale romanești.

Secretarul general al partidului feste 
informat că din 1970, cind a fost dat 
în funcțiune, și .pînă în prezent, la
minorul și-a sporit producția con
tinuu. în acest an fiind planificat să 
se realizeze 900 000 tone benzi trase 
la rece. Laminorul realizează, 'ie ase
menea, anual, 140 000 tone tablă sub
țire, deosebit de solicitată de econo
mia noastră națională.

După ce înfățișează măsurile luate 
în vederea diminuării continue a 
consumurilor specifice, directorul ge
neral al combinatului prezintă tova
rășului Nicolae Ceaușescu principalii 
indicatori tehnlco-economici ai nou
lui obiectiv, precum și machetele 
secției de table și benzi cositorite- 
crom'ate ce urmează să fie dată în 
funcțiune in anul 1984. Producția to
tală, în momentul atingerii parame
trilor proiectați, va fi de 130 000 de 
tone anual.

Urmează un nou moment inaugu
ral : tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea de partid și 
de stat sint invitați să asiste la pu
nerea în furicțlune a LAMINO
RULUI DE TABLĂ GROA- 
SÂ-II. Secretarul general al parti
dului tale, în aplauzele puternice ale 
celor prezenți, panglica tricoloră.

în fața unor panouri și grafice, di
rectorul general al combinatului pre
cizează că noua capacitate siderurgi
că inaugurată este prevăzută să rea
lizeze, anual, 1 500 000 tone tablă de
(Continuare in pag. a IV-a) Analiză atentă a unor subansamble din dotarea laminorului de benzi la rece

Adunarea populară din municipiul Galați
Momentul culminant al vizitei de 

lucru a secretarului general al parti
dului, președintele republicii, în ju
dețul Galați l-a constituit marea 
adunare populară desfășurată în pia
ța din fața Casei de cultură a sindi
catelor din Galați, la care au luat 
parte peste 80 000 de cetățeni, locui
tori ai municipiului și ai așezărilor 
învecinate — bărbați și femei, tineri 
și virstnici.

Secretarul general al partidului 
este intîmpinat. și aici cu cele mai 
alese sentimente de dragoste și sti
mă, cu un entuziasm fără seamăn, 
cei prezenți dorind să-și exprime și 
cu acest prilej nemărginita satisfac
ție de a se reintîlni cu cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre, de numele 
căruia sînt legate cele mai ’mari în
făptuiri ale poporului român, aspira
țiile sale de progres și prosperitate, 
recunoștința profundă pentru grija 
permanentă pe care partidul și sta
tul, personal tovarășul Nicolae 

_ _ Ceaușescu, o manifestă față de dez-
- precizează tova- vcrttarea județului lor, pentru îmbu

nătățirea continuă a condițiilor lor 
de muncă și de viață.

Apariția la tribună a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat a 
fost salutată cu puternice și indelungi 
aplauze, cn ovații și urale. Mulțimea 
scanda neîntrerupt „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“. 
Locuitorii Galațiului și-au reafirmat 
vibrant, din adîncul inimilor, dra
gostea și prețuirea nemărginite ce le 
poartă secretarului general al parti
dului, marea bucurie de a-1 fi avut 
din nou în mijlocul lor, ca oaspete 
drag. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde cu căldură manifestărilor 
de stimă adresate de mulțimea pre
zentă la adunare.

Deschizînd adunarea, tovarășul 
Paraschiv Benescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Galați al P.C.R., 
președintele Consiliului popular ju
dețean, a spus :

îngăduiți-mi să dau glas, în aceste 
clipe memorabile pentru istoria con
temporană a Galațiului, bucuriei 
nețărmurite a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii de pe aceste me
leaguri dunărene de a avea din nou 
în mijlocul nostru pe cel mai iubit 
fiu al poporului român, care a reușit 
ca, într-o perioadă scurtă, ce a tre
cut de la Congresul al IX-lea al 
partidului, să ridice România pe 
treapta cea mai înaltă a demnității 
sale, deschizînd drum larg și luminos 
socialismului și comunismului, con
topind într-un singur șuvoi nestăvilit 
energiile creatoare ale țării.

Permiteți-mi, mare iubite conducă
tor, salutul nostru fierbinte, urarea 
adîncă. izvorîtă din inimă, de bun 
venit în județul a cărui emancipare 
economico-socială și cultural-științi- 
fică este ea însăși 6 mărturie a înțe
lepciunii politicii pe care ați inspi- 
rat-o și ați aplicat-o cu consecvență

caracteristici ale acestui im- 
obiectiv, soluțiile tehnice a- 
în vederea obținerii unor 
de calitate superioară, pre- 
o serie de metode tehnolo- 
mare eficiență ce pot fi a-

In acești ani glorioși, o dovadă certă 
a clarviziunii revoluționare care vă 
caracterizează, a calităților excep
ționale de ctitor cu care sînteți înzes
trat și pe care le folosiți în binele 
și spre fericirea oamenilor muncii.

Cu aceeași urare de „bun venit" 
vă întîmpinăm, de asemenea, pe 
dumneavoastră, mult stimată tova
rășă Elena Ceaușescu, personalitate 
de frunte a vieții noastre politice 
contemporane, proeminent om de 
știință, ale cărui contribuții pe tărî- 
mul cercetării, al afirmării revoluției 
tehnico-științifice naționale au ridi
cat și ridică necontenit prestigiul 
inteligenței românești.

Legat prin mii de fire de poporul 
nostru, dumneavoastră reprezentați 
astăzi, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
virtuțile celui mai înțelept și mai 
curajos conducător de țară, revolu
ționarul al cărui geniu se descoperă 
prin fiecare faptă, prin fiecare ini
țiativă, prin fiecare cuvînt rostit, 
prin fiecare pildă pe care o dă na
țiunii.

România a devenit astăzi in lume, 
prin glasul dumneavoastră, al celui 
mai autorizat fiu al său, un exponent 
al păcii, libertății și independenței 
popoarelor, un liant al forțelor pro
gresiste. semnind prin actele și ini
țiativele sale de politică externă și 
prin recenta Declarație-apel a Ma
rii Adunări — '' 
liului de Stat și 
cartea 
sale.
acest prilej oentru a ne reînnoi, iu
bite tovarășe Nicolae Ceausescu, ata
șamentul fată de nolitica internă si 
externă a partidului si statului nos
tru. pentru modul desăvîrsit in care 
luntati pentru nace in întreaga lume, 
pentru fericirea si prosperitatea 
României.

După Congresul al IX-lea al parti
dului. cind ne-ati fost, de asemenea, 
oaspete. Galatiul v-a intîmpinat cu 
dragoste, răspunzind cu entuziasm 
si nețărmurită încredere la apelul pe 
care 1-ati adresat constructorilor săi. 
Se dădea atunci în funcțiune primul 
mare obiectiv al cetătii siderurgice. 
Laminorul de tablă\groasă numărul 1. 
îndrumările si indicațiile ne care ni 
le-ati dat atunci au constituit fer
mentul care a determinat saltul spec
tacular. al Galațiului pe orbita celor 
mai de seamă centre metalurgice ale 
Europei.

Vă raportăm, iubite tovarășe se
cretar general, că fluviul de metal 
anticipat de dumneavoastră într-un 
moment istoric pentru Galatiul con
temporan a devenit realitate. Ulti
mele obiective ale platformei fier
binți sint în curs de finalizare, iar 
unele din acestea au fost inaugurate 
cu prilejul vizitei dumneavoastră .L 
astăzi. La Galați se realizează, in 
prezent, 63 la sută din producția de 
cocs a tării. 60 la sută din cea 
fontă si 46 la sută din cea .de otel.

Naționale, a Consi-
a guvernului în 

de aur a istoriei univer-
Sîntem fericiți că folosim

de

de
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Galati.

Vorbitorul a înfățișat. In 
nuare. metamorfoza județului 
atît de sărăcăcios altădată, iar astăzi 
zonă înfloritoare, fertilă si bogată a 
României socialiste, raportînd că 
dacă în anul 1965 valoarea produc
ției globale a județului era de 3,3 
miliarde lei, astăzi ea se ridi
că la peste 49 miliarde lei. Planul 
la producția industrială pe primele 7 
luni ale anului 1980 â fost depășit 
C.u 87,8 milioane Iei, iar 23 întreprin
deri și-au îndeplinit deja planul cin
cinal.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că vom face totul 
pentru a ne ridica la înălțimea exi
gențelor acestei epoci, că vom urma 
îndeaproape indicațiile și îndemnu
rile prețioase pe care le-ați dat în 
cursul vizitei de astăzi, înlăturînd 
lipsurile pe care le mai avem. A- 
ceasta ne obligă să ne îndreptăm 
mai mult atenția spre mai buna or
ganizare a producției și a muncii, 
întărirea ordinii și. disciplinei, apli
carea în viață cu mai multă fermi
tate a mecanismului economico-fi- 
nanciar în toate unitățile economice.

In încheiere, permiteți-mi, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să vă mulțumim încă o 
dată, din toată inima, cu toată dra
gostea și recunoștința, pentru grija 
pe care ne-o purtați în permanență 
și care găsește în această vizită o 
nouă și semnificativă întruchipare, 
pentru pilda de muncă și viață pe 
care ne-o dați, pentru prestigiul re
cunoscut și fără precedent pe care 
îl aduceți necontenit României, con- 
ducînd magistral în lume soliile sale 
de pace și prietenie.

Alături de toți oamenii muncii din 
județul nostru, metalurgiștii gălățeni 
trăiesc astăzi momente de nețărmu
rită bucurie, generate de onoarea ce . 
ne-ați făcuț-o vizitind combinatul 
siderurgic, a spus tovarășul Costache 
Trotuș, adjunct al ministrului indus
triei metalurgice, director general al 
Centralei industriale siderurgice 
Galați.

în anii parcurși de la punerea îri 
funcțiune a fluxului metalurgic inte
grat la Combinatul siderurgic de la 
Galați am realizat 37 milioane tone 
fontă, 41 milioane tone oțel și 32 
milioane tone laminate finite.

Folosind mai rațional tehnica din 
dotare, numai în1 acest an vom pro
duce 5 milioane tone fontă, 7 mili
oane tone oțel și aproape 5 milioane 
tone laminate finite. Subliniem ca 
deosebit de meritoriu faptul că cea 
mai mare parte din utilajele, insta
lațiile pe care le avem in dotare și 
cu care am obținut aceste producții 
au fost executate în țara noastră, 
cu gindire românească și cu dezvol
tarea tehnică a construcțiilor noas
tre de mașini.

Analizele profunde și multilaterale 
efectuate astăzi de dumneavoastră 
în secțiile și pe șantierele vizitate, 
indicațiile clare ce- ni le-ați dat 
jalonează căile de urmat pentru fina
lizarea lucrărilor și punerea în 
funcțiune a obiectivelor în 
realizării capacității instalației 
10 milioane tone oțel pe an.

Sintem deosebit de fericiți de a vă 
avea din nou in mijlocul nostru aici, 
la Galați, și mai ales acum, cind s-a 
împlinit un deceniu și jumătate de 
istorie nouă a patriei, de cind vă 
aflați în fruntea partidului și statu
lui, a spus, in cuvintul său, tovarășul 
Aurel Spanache, maistru la Șan
tierul naval Galați. Vizita pe care 
dumneavoastră ați făcut-o astăzi și 
in Șantierul naval constituie pentru 
noi un nou imbold de a ne mobiliza 
toate forțele .la realizarea sarcinilor 
ce ne revin din hotarîriie Congresu
lui al XII-Iea al partidului Ș' a indi
cațiilor pe care ni le-ați dat în timpul 
vizitei.

Vă raportăm că In ultimii 15 ani 
am construit 140 de nave maritime cu 
o capacitate de transport de 1,3 mi
lioane tdw, producția șantierului 
crescind în această perioadă de 
6 ori.

în prezent, din cele 14 sortimente 
în construcție, 8 sînt nave noi, nave 
frigorifice, nave conteinere,' nave de 
linie, platforme de derocări. construc
ția metalică a podului Borcea și 
altele. în cinstea marii sărbători de 
la 23 August vom lansa cel de-al 
treilea mineralier de 55 000 tdw și 
primul cargou de linie de 15 000 .tdw.

Sîntem ferm hotărîți să înlăturăm 
în cel mai scurt timp neajunsurile, să 
nu precupețim nici un efort pentru 
a realiza în întregime sarcinile de 
plan pe acest an, creînd în acest mod 
baza trainică a înfăptuirii prevederi
lor noului plan cincinal.

Vă rog să-mi permiteți, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să vă adresez urarea sinceră, izvorîtă 
din adincul inimilor 
de nave „Să ne trăiți ___  ___
ani, pentru înflorirea partidului și 
poporului nostru !“.

Vizita pe care dumneavoastră o 
efectuați astăzi pe aceste meleaguri 
dunărene este pentru noi, comunlș-

vederea
de

constructorilor 
intru mulți

ții, țăranii cooperatori din comuna 
Schela, ca și pentru toți lucrătorii 

.ogoarelor județului Galați, un fericit 
prilej de a ne exprima gîndurile și 
sentimentele noastre de aleasă pre
țuire și recunoștință pentru grija 
permanentă ce o purtați dezvoltării 
agriculturii, înfloririi necontenite a 
satelor noastre, a spus tovarășul 
Petrea Botezatu, președintele C.A.P. 
Schela.

Vă raportăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, deși cooperativa noas
tră este situată intr-o zonă colinară 
și nu dispune de terenuri irigate, am 
obținut în acest an 4 025 kg de orz 
și pestte 3 300 kg de grîu la hectar, 
superioare celor planificate, fapt ce 
ne-a permis să achităm in întregime 
obligațiile contractuale și chiar să le 
suplimentăm ; avem culturi bune de 
floarea-soarelui și porumb, care pro
mit recolte cu mult mai mari decît 
producțiile planificate.

în zootehnie vom realiza în acest 
an peste 5 000 litri lapte pe fiecare . 
vacă furajată de la cele aproape 500 
de vaci, iar in sectorul ovin, la 
un efectiv de peste 4 100 de ovine, am 
obținut o producție de aproape 4,2 
kg lină de la fiecare oaie.

Vă raportăm că am reușit să ob
ținem producții mari in zootehnie 
folosind construcțiile de tip gospodă
resc și cu cheltuieli minime. Desigur, 
nu am făcut totul pentru a obține 
producții mari la culturile de cîmp, 
și chiar în zootehnie la nivelul efor
tului pe care-1 face statul privind 
baza tehnico-materială .a agricujturii, , 
Sintem hotărîți să mobilizăm toate., 
forțele de care dispunem. Consiliul 
unic agroindustrial a dat viață ho- 
tăririlor Congresului al Xll-lea al 
P.C.R. și prețioaselor dumneavoas
tră indicații de la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R,

Să ne trăiți, mult iubite, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ani mulți și fe
riciți în fruntea partidului și statu
lui, spre binele și prosperitatea în
tregului nostru popor !

Permiteți-mi ca, în numele comu
niștilor, cadrelor didactice, al studen
ților, al întregului personal muncitor 
din Universitatea Galați, să-mi ex
prim profunda bucurie și emoția de 
a vă avea oaspeții cei mai iubiți pe 
meleagurile gălățene, a spus tovarășa 
Milpomenia Georgescu, secretar al 
Comitetului de partid al Universității 
Galați.

Permiteți-mi să vă raportăm, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu 
și stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
că activitatea Universității din Ga
lați este orientată cu hotărîre spre o 
nouă calitate în direcția integrării 
învățămîntului cu producția, cerce
tarea științifică și proiectarea, a edu
cării și formării studenților in spiri
tul muncii, transpunind in practică 
prețioasele indicații pe care le-ati 
trasat la Congresul al XII-Iea al 
P.C.R., și Congresul Educației și în
vățăm întului.

în ultimii 15 ani universitatea 
noastră a dat economiei naționale 
aproape 8 000 do specialiști.

Ca urmare a reorientării progra
melor de cercetare fundamentală șt 
aplicativă, pîrtă în prezent am reali
zat peste 100 de contracte, Ia care am 
antrenat numeroase cadre didactice 
și peste 500 de studenți, universitarii 
gălățeni fiind autorii a peste 100 de 
brevete de invenții și inovații. Uni
versitatea conduce in prezent șapte 
programe naționale de cercetare in 
domeniul mecanicii, tehnicii piscicole 
și industriei alimentare. Exprim pro
funda recunoștință a cadrelor didac
tice și studenților pentru cinstea ce 
ni s-a făcut, Ia recomandarea ex
presă a dumneavoastră, de a prelua 
„Programul de recondiționate și de 
construcție a cilindrilor noi de lami
noare".

Mulțumindu-vă încă o dată pentru 
tot ce faceți pentru noi, ne expri
măm profunda admirație și adeziune 
față de activitatea dumneavoastră 
neobosită consacrată triumfului păcii, 
al înțelegerii între popoare, pentru 
ideile și 
cuprinse 
Declarație-apel adresată 
lumii, in vederea continuării 
ticii de destindere și pace in 
ropa și pe alte continente.

propunerile constructive 
in recenta cuvintare și 

popoarelor 
poli- 
Eu-

vizită deNoua dumneavoastră 
lucru la Galați, a spus tovarășul 
Nistor Lupu, electrician 
prinderea de construcții și montaje 
siderurgice Galați, secretarul comi
tetului U.T.C., constituie și pentru 
tinerii de pe platforma combinatului 
siderurgic un fericit prilej de a ne 
exprima sentimentele noastre fier
binți de bucurie, dragoste și recu
noștință pentru condițiile minunate 
ce ne-au fost create de afirmare prin 
muncă și formare multilaterală a 
tineretului patriei noastre.

Vă raportăm că toți cei peste 2 300 
de uteciști de la întreprinderea de 
construcții și montaje siderurgice 
Galați, formînd un puternic deta
șament muncitoresc, participă activ 
la Înălțarea marilor obiective de

la între-

investiții de pe platformă, obținînd 
realizări dintre cele mai frumoase, 
prin lucrări de înaltă calitate, care 
dau măsura puterii de muncă și a 
pasiunii revoluționare specifice- vîrstei 
noastre tinere.

Vibranta chemare pe care rie-ați 
adresat-o de la tribuna Forumului 
tinerei generații ne mobilizează pe 
toți lâ înfăptuirea exemplară a pre
vederilor documentelor Congresului 
al XII-Iea al partidului, ne deter
mină să intensificăm și să diversifi
căm acțiunile uteciste pe fiecare șan
tier din combinat, afirmindu-ne ca 
adevărați constructori revoluționari, 
care, alături de comuniști, am contri
buit, lâ înălțarea Oțelăriei nr. 3 cu 
turnare continuă și a Laminorului de 
tablă groasă nr. 2. Vom contribui in 
continuare cu toate forțele de care 
dispunem la finalizarea celorlalte 
mari obiective siderurgice : Furnalul 
nr. 6 de 3 500 m.c. Laminorul de 
semifabricate și Uzina cocsochi- 
mică hr. 2.

Ne angajăm în fata dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar 
general, că vom face totul pentru a 

z-ua „3 August cu rea- 
activitatea noastră, de a 
alături de comuniști, la 
termenelor de punere In 

a tuturor obiectivelor care

întîmpiha 
lizări în 
contribui, 
scurt area 
funcțiune 
se află in lucru.

Călăuziți permanent de însuflețito- 
rul dumneavoastră exemplu de patriot 
înflăcărat și luptător neobosit pentru 
cauza păcii, reafirmat și in recenta 
cuvîntare și Declarație-apel prilejui- 

.. te de împlihirfea ir Cih'Ci ani de la 
semnarea Actului final de la Hel
sinki, vă asigurăm, incă o dată, că 
pentru . tineretul județului Galați, 
pentru toți tinerii constructori ai 
platformei siderurgice nu există țel 
mai scump decît acela de a servi 
partidul, poporul, cauza socialismu
lui și comunismului, cauza nobilă a 
păcii.

Exprimind dorința unanimă a nar- 
ticipantilor la această impresionantă 

.adunare populară, în numele comu
niștilor. al tuturor locuitorilor Gala- 
țiului. primul secretar al comitetului 
județean de partid adresează tovară
șului Nicolae Ceausescu rugămintea 
_de_ a lua cuvintul. Este o atmosferă 
înălțătoare, de puternică vibrată’ ng- 
triotică. Se scandează cu însufL 
„Ceaușescu—P.C.R. I". ..Ceausescu “ 
poporal !“. ..Stima noastră si mindr. x. 
Ceaușescu — România !“.

Intiinpinat cu ovații și urale, la 
cuvintul secretarul general al parti
dului, președintele republicii, tovară
șul NICOLAE CEAUSESCU.

Cuvîntareă tovarășului Nicolae 
Ceausescu- este urmărită cu deosebit 
interes si subliniată in repetate rîn- 
duri cu aplauze puternice, ovații și 
urale. Participantii Ia adunare si-au 
exprimat si in acest fel hotărîrea 
nestrămutată de a înfăptui neabătut 
îndemnurile si orientările formulate 
de secretarul general al partidului cu 
prilejul noii sale vizite în iudetul 
Galati, de a munci jn continuare cu 
devotament pentru realizarea sarci
nilor ce le revin din hotăririle Con
gresului al XII-Iea al partidului.

în numele celor prezenti 'la aceas
tă mare adunare populată, al tuturor 
locuitorilor județului, tovarășul Pa
raschiv Benescu a exprimat hotărîrea 
organizației județene de Partid, a-co- 
munistilor. a tuturor oamenilor mun
cii din iudetul Galati de a face totul 
pentru a-si îndeplini cu cinste sarci
nile. El a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai calde urări de 
sănătate, fericire, putere de muncă, 
ani multi spre binele si fericirea na
țiunii noastre socialiste.

Adunarea ia sfirșit intr-o atmos
feră vibrantă, dominată de un sen
timent fierbinte de dragoste și încre
dere in Parțidul Comunist, în secre
tarul său general. într-o impresio
nantă unitate de simțire, participan
ts scandează din nou cu înflăcărare 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul 1". ,',Stima noastră și mindrla. 
Ceaușescu—România !“, „De la al 
IX-lea Congres pe noi trepte de 
progres", „Ceaușescu—pace". Sînt 
clipe de neuitat, de adîncă semnifi
cație, care atestă cu pregnanță uni
tatea de nezdruncinat a națiunii 
noastre in jurul partidului și al 
secretarului său general, hotărîrea 
ei fermă de a urma fără șovăire ca
lea trasată de partid, calea viitora-' 
lui luminos al socialismului și comu
nismului pe pămîntul României.

Venind în mijlocul participanților 
la această grandioasă adunare popu
lară. tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu se prind 
în hora pornită de tineri și tinere 
îmbrăcați in frumoase costume popu
lare.

Este momentul final al acestei fn- 
tilniri sărbătorești. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
iși iau un călduros rămas bun de la 
locuitorii acestor meleaguri, uiin-, 
du-le noi și tot mai mari succese in 
muncă și în viață.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NI COLA E CEAUȘESCU

Imagini din timpul vizitei 
în județul Galați

(Urinare din pag. I)

fi urale puternice ; Se scandează 
„Ceaușescu—Pace !“). Această sporire 
a veniturilor în actualul cincinal și 
pe ansamblul ultimelor cincinale se 
materializează și în creșterea puter
nică a consumurilor de produse in
dustriale și alimentare. Iată, spre 
exemplu, numai cîteva date : în 1965 
se cbnsumau 28 kg carne pe locuitor, 
în acest an se consumă 62 kg. Nu 
există în lume țară care să fi rea
lizat in 15 ani o asemenea creștere 
puternică a consumului pe locuitor. 
(Aplauze și urale puternice). La lap
te consumul a crescut de peste 2 ori.

Oricine privește orașele, satele, 
Județele, localitățile patriei noastre 
poate constata avîntul construcției 
de locuințe, avîntul noului în indus- 
țrie, în agricultură, în întreaga via
ță social-culttirală, poate vedea, că 
întreaga țară se transformă rapid 
prin munca entuziastă a întregului 
popor, care înfăptuiește neabătut po
litica partidului comunist — politică 
ce corespunde pe deplin năzuințelor 
vitale ale întregii noastre națiuni. 
(Aplauze și urale puternice : se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Desigur, se cunoaște că mai'avem 
încă multe greutăți, că mal sînt mul
te de făcut pentru înfăptuirea pro
gramului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Dar 
ceea ce am realizat în anii construc
ției socialiste, în ultimele trei cin
cinale demonstrează că stă în pute
rea noastră să învingem toate aces
te greutăți, acționind strîns uniți 
sub conducerea partidului comunist, 
Iuptind cu toată fermitatea împotri
va vechiului și promovînd cu curaj, 
în chip revoluționar, noul, in toate 
dor® Sile de activitate. (Aplauze și 
urare puternice, îndelungate !“).

SucMe. importante avem și In 
ce privește dezvoltarea produc
ției agricole. Am vizitat astăzi în ju
dețul Galați consiliul agroindustrial 
din Bujoru. Este adevărat că mai 
aveam in program să vizităm și o 
cooperativă de producție ; a vorbit 
aici președintele ei. Nu am putut să 
realizăm pe deplin programul, voind 
să fim la timp Ia miting, dar din 
cele prezentate la consiliul agro
industrial Bujoru am constatat re
zultatele pe întregul județ, creșterea 
puternică a producției agricole ve
getale și animale, sporirea produc
tivității muncii și în acest important 
sector. Dealtfel, in întreaga țară 
avem pe ansamblu rezultate bune în 
dezvoltarea producției agricole — 
deși trebuie să spunem deschis că 
puteam realiza mai mult dacă am fi 
muncit mai bine, dacă am fi folosit 
cu mai multă chibzuință mijloacele 
din dotare. Dar, pe ansamblu, avem 
rezultate bune și doresc să adresez 
și cooperatorilor, și oamenilor mun
cii din consiliul agroindustrial Bu
joru, din întreaga agricultură a ju
dețului Galați, precum și tuturor oa
menilor muncii din agricultura pa
triei noastre socialiste felicitări pen
tru rezultatele obținute, precum și 
urarea de noi și noi succese în acti
vitatea viitoare, pentru a transforma 
agricultura noastră / într-un factor 
puternic al făuririi socialismului in 
România. (Aplauze șl urale puter
nice, îndelungate).

Fără îndoială, dragi tovarăși, avem 
tot dreptul să privim cu satisfacție 
ceea ce am realizat ; dar sîntem con- 
știenți că trebuie să muncim și maî 
bine, să întărim spiritul de răs
pundere, să luptăm pentru o re
ducere a cheltuielilor materiale, a 
consumului de energie, _ să ac
ționăm cu mai multă hotărîre pen
tru creșterea rentabilității și eficien
ței economice in toate domeniile de 
activitate. Să facem astfel incit să 
obținem o creștere mai puternică a 
producției nete, a venitului național, 
a avuției generale a patinei noastre 
socialiste și, pe această bază, să pu
tem dezvolta mai departe România 
socialistă, asigufînd creșterea în con
tinuare a bunăstării materiale și spi
rituale a poporului nostru. Avem tot 
ce trebuie pentru aceasta și sînt 
convins câ și oamenii muncii din ju
dețul Galați vor face totul pentru a 
aduce o contribuție tot mai impor
tantă dezvoltarea generală a pa- 
trie ‘stre socialiste. (Aplauze și 
urakSAiOtornice).

Este necesar să acționăm continuu 
pentru perfecționarea planificării și 
conducerii întregii activități econo
mice, pentru buna funcționare a con
siliilor oamenilor muncii, a adunări
lor generale, a consiliilor populare, 
pentru participarea activă a maselor 
populare la conducerea tuturor sec
toarelor de activitate. Nu trebuie să 
uităm nici un moment că democrația 
socialistă, participarea poporului la 
făurirea conștientă a propriului său 

viitor constituie chezășia victoriei so
cialismului și comunismului în Româ
nia. (Aplauze și urale puternice).

Este necesar să acționăm cu mai 
multă fermitate pentru creșterea ro
lului și îmbunătățirea activității tu
turor organizațiilor de partid, por
nind de la faptul că fiecare comunist, 
fiecare organizație de partid trebuie 
să facă totul pentru a acționa în strîn- 
să legătură și împreună cu masele de 
oameni ai muncii, rolul comuniștilor 
fiind tocmai acela de a acționa pen
tru dezvoltarea conștiinței socialiste, 
de a fi în primele rînduri în impri
marea spiritului revoluționar, în în
făptuirea programului partidului. 
Comuniștii nu au nici un drept în 
afară de dreptul tuturor muncitori
lor și oamenilor muncii din patria 
noastră. Ei au aceleași îndatoriri, 
dar au răspunderi mai mari. Fiind 
membri ai unui partid revoluționar, 
ei au răspunderea de a fi revoluțio
nari, de a lucra în spirit revoluționar, 
comunist ! (Aplauze și urale pu
ternice. Se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

întotdeauna comuniștii au servit 
poporul, independența și suveranita
tea sa ; în condițiile de astăzi, răs
punderea comuniștilor este aceea de 
a face totul, de a servi fără preget 
poporul prin întreaga lor activitate, 
de a asigura dezvoltarea patriei, 
întărirea independenței și suverani
tății sale ! (Aplauze și urale puter
nice, prelungite).

în Galați avem o organizație de 
partid puternică, de peste 90 000 de 
membri, un detașament revoluționar 
puternic, în care predomină munci
torimea, oamenii muncii care lu
crează nemijlocit în producție : de 
asemenea, se află un număr mare de 
țărani, de intelectuali, de oameni 
care fac totul pentru a asigura 
triumful socialismului si comunismu
lui în România. Doresc să adresez si 
organizației de partid, comuniștilor 
calde felicitări pentru felul cum 
muncesc, considerînd, dealtfel, că 
felicitările adresate tuturor locuitori
lor Galatiului sînt deopotrivă adre
sate si comuniștilor, pentru că rezul
tatele activității lor se văd în felul 
în care toți oamenii muncii din ju
dețul Galati îndeplinesc politica 
partidului. Felicitînd ne comuniști, 
felicit încă o dată pe toti . locuitorii 
Galatiului ! (Urale si aplauze puter
nice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul !“).

Cunosc organizația de partid din 
Galați din 1939, știu că aici am avut 
o organizație puternică si în timpul 
ilegalității. în anii luptei împotriva 
fascismului si a războiului pentru 
eliberarea patriei. Iată de ce am 
deplina încredere că organizația de 
partid, toți oamenii muncii din Ga
lați. strins uniți cu comuniștii, vor 
jnfăptui neabătut si în viitor hotări- 
rile Congresului al XII-lea al parti
dului nostru. (Urale și aplauze pu
ternice. îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Preocupîndu-ne de înfăptuirea Pro

gramului partidului ne realizăm 
obligația de revoluționari, .de co
muniști, față de poporul nostru ; 
dar, în același timp, ne aducem 
o contribuție de seamă la cauza ge
nerală a socialismului, a păcii și co
laborării internaționale. Este un ade
văr bine cunoscut că în măsura în 
care fiecare partid își îndeplinește 
obligațiile față de poporul său, in 
măsura în care se înfăptuiește cu 
succes socialismul în fiecare țară, se 
dezvoltă lupta pentru pace și pentru 
progres, în aceeași măsură crește 
contribuția fiecărui popor și 'a fiecă
rui partid la cauza socialismului, a 
păcii și eliberării popoarelor. (Urale 
și aplauze puternice, îndelungate ; se 
scandează „Ceaușescu — pace !“).

Am acționat și acționăm neabătut 
pentru dezvoltarea relațiilor cu toate 
țările socialiste, pentru întărirea co
laborării economice și cooperării cu 
țările din C.A.E.R., precum și cu 
celelalte țări socialiste, considerînd 
că întărirea colaborării și unității 
țărilor socialiste, depășirea divergen
țelor dintre ele constituie un factor 
de importanță deosebită in lupta 
pentru pace, pentru socialism, pen
tru colaborare internațională. (Urale 
și aplauze puternice, îndelungate; se 
scandează „Ceaușescu —" pace !". 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

în acest cadru, așa cum am men
ționat și la Congresul al XII-lea al 
partidului, facem totul pentru a în
tări solidaritatea și colaborarea cu 
țările socialiste vecine — și, in.acest 
sens, acordăm o importanță deosebi

tă colaborării cu marea noastră 
vecină, Uniunea Sovietică •— așe- 
zind relațiile noastre cu țările socia
liste pe principiile atotbiruitoare ale 
marxism-leninismului, ale egalității 
în drepturi, colaborării și întrajuto
rării tovărășești, respectului reciproc 
al independenței naționale. (Aplauze 
și urale puternice" ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Dezvoltăm o largă activitate pen
tru întărirea solidarității și colabo
rării cu țările în curs de dezvoltare, 
în lupta împotriva imperialismului 
și colonialismului, pentru noua ordi
ne economică internațională, consi
derînd că unitatea și colaborarea ță
rilor în curs de dezvoltare constituie 
un factor important in lupta pentru 
pace, pentru o lume mai dreaptă și 
mai bună pe planeta noastră. (A- 
plauze și urale puternice, prelungi
te. Se scandează „Ceaușescu — 
pace !“).

In spiritul principiilor coexisten
ței pașnice, extindem, de asemenea, 
relațiile cu țările capitaliste dezvol
tate. cu toate statele lumii, partici- 
pînd activ la diviziunea internațio
nală a muncii. Considerăm că tre
buie făcut totul pentru a asigura o 
largă colaborare internațională, ba
zată pe deplină egalitate in drep
turi, pe neamestec în treburile in
terne, pe respectul neabătut al in
dependenței și suveranității națio
nale, pe renunțarea Ia forță și Ia 
amenințarea cu forța, pe respecta
rea dreptului sacru ai fiecărui popor 
de a fi stăpîn pe propriile destine, de 
a se dezvolta liber, corespunzător 
voinței sale. (Urale și aplauze puter
nice. Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

După cum se știe, în prima parte 
a acestui an, am asistat la o agravare 
deosebit de mare a situației interna
ționale. S-au produs evenimente care 
au dus ia o accentuare a încordării 
și la punerea în primejdie a politicii 
de pace, împingînd lumea spre o 
încordare cum nu s-a mai cunoscut 
de multă vreme. Astăzi s-a mai di
minuat puțin această încordare, dar 
problemele care au determinat-o n-au 
fost soluționate. De aceea, este nece
sar să facem totul pentru soluționarea 
tuturor problemelor numai și numai 
pe calea tratativelor politice, pornind 
de la necesitatea respectării indepen
denței și dezvoltării libere a fiecărei 
națiuni.’ Să facem totul pentru relua
rea politicii de destindere, de colabo
rare, de pace în Europa și în întreaga 
lume! (Urale și aplauze puternice, 
prelungite. Se scandează „Ceaușescu 
— pace!").

Faptul că agravarea situației-in
ternaționale a fost oprită .șe.idato- 
rește opiniei publice mondiale, mase
lor largi populare, forțelor progre
siste, numeroaselor popoare de- pe 
toate continentele, care și-au ridicat 
glasul împotriva politicii de încorda
re, au refuzat să se transforme în 
instrument al politicii .de fprță, pro- 
nunțindu-se pentru soluții politice, 
pentru destindere, pentru dezarmare, 
pentru tratative și pentru pace. 
(Aplauze și urale puternice).

In ultimii ani, în Europa s-au con
centrat noi mijloace de distrugere in 
masă, inqlusiv armamentul atomic. 
La sfîrșitul anului trecut s-a hotărît, 
de către N.A.T.O., amplasarea de noi 
rachete cu rază medie de acțiune. 
Crește pericolul acumulării unor 
asemenea mijloace care pot să dis
trugă întregul nostru continent. 
Iată de ce ne pronunțăm ferm împo
triva amplasării și dezvoltării de noi 
rachete de orice fel ! Ne pronunțăm 
pentru tratative între cele două părți, 
în vederea opririi amplasării și dez
voltării de noi rachete și pentru tre
cerea ulterioară la distrugerea celor 
existente. Trebuie să facem totul 
pentru a opri cursa înarmărilor în 
Europa și în întreaga lume, pentru 
dezarmare, și în primuL rînd pentru 
dezarmare nucleară. (Aplauze pu
ternice. Se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“).

România acționează cu toată fer
mitatea și consecvența în vederea 
pregătirii temeinice a reuniunii de la 
Madrid consacrate securității și co
operării europene. Dorim ca această 
reuniune să dea un nou imbold 
înfăptuirii documentelor semnate la 
Helsinki, să pună bazele realizării 
unei conferințe pentru dezarmare in 
Europa și pentru o dezvoltare a 
colaborării economice, tehnico-știin- 
țifice, culturale, pentru o politică 
de pace și de colaborare egală intre 
toate popoarele continentului nos
tru ! (Urale și aplauze puternice : 
se scandează „Ceaușescu—P.C.R. !“).

Este necesar ca noi, țările euro
pene, să ne asumăm în comun o răs
pundere mai mare fată de soarta po
poarelor noastre, față de viitorul con
tinentului nostru și să acționăm. 

pînă nu este prea tîrzîu pen
tru a asigura . dezarmarea, pen
tru a apăra dreptul la viață, la 
existență al popoarelor noastre, al 
întregii omeniri. • (Urale și aplauze 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“).

Astăzi, în lume se cheltuiesc pen
tru înarmare peste 500 miliarde de 
dolari. Cheltuielile pentru înarmare 
au devenit o grea povară pentru toa
te popoarele lumii ; este greu de 
spus cît timp se va mai putea su
porta această cursă nebunească a 
înarmărilor. Iată de ce trebuie să 
spunem un nu hotărît aventurilor 
de înarmare, războinice 1 Să cerem 
cu fermitate încetarea cheltuielilor 
militare, reducerea lor ! Să facem ca 
mijloacele care se cheltuiesc astăzi 
pentru înarmări să fie consacrate a- 
sigurării bunăstării și fericirii popoa
relor, să servească progresului și pă
cii. (Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — pace !“).

Sîntem conștienți că oprirea aces
tei politici de înarmare, înfăptuirea 
dezarmării, realizarea noii ordini 
economice, a unei lumi mai drepte și 
mai bune ștau în puterea popoarelor, 
în unitatea și lupta hotărîtă a tutu
ror celor care doresc să fie liberi, să 
trăiască în pace. Fără îndoială, co
muniștii trebuie să fie în primele 
rînduri ! Trebuie, să întărițn unitatea 
și colaborarea comuniștilor cu parti
dele socialiste, cu partidele social- 
democrate, cu mișcările de eliberare 
națională, cu toate partidele demo
cratice, cu forțele progresiste și anti- 
imperialiste de pretutindeni. în uni
tatea tuturor acestor forțe, în unita
tea popoarelor, stă chezășia păcii, stă 
chezășia asigurării vieții tuturor po
poarelor ! (Aplauze și urale puterni
ce, îndelungate. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Noi, în România, înălțăm cetăți 
pașnice, ale construcției socialiste, și 
alte popoare care construiesc socia
lismul fac același lucru. De aseme
nea, și alte popoare din țări cu orîn- 
duiri sociale diferite, toate fac efor
turi pentru dezvoltarea lor economi
că și socială. Trebuie să facem totul 
ca ceea ce noi înălțăm astăzi, pe 
baza celor mai avansate cuceriri ale 
civilizației, să aibă o durată înde
lungată, să nu cadă pradă distruge
rii armelor atomice sau de alt fel. 
Iată de ce, dragi tovarăși, construim 
socialismul, făcind eforturi pentru 
înfăptuirea programului partidului, 
trebuie să înțelegem că colaborarea 
și unitatea internațională în lupta 
pentru dezarmare, pentru pace con
stituie, una din laturile esențiale, o 
necesitate, a victoriei socialismului, a 
asigurării progresului in lume, a fău
ririi unei lumi mai drepte și mai 
bune. (Urale și aplauze puternice ; 
se. scandează „Ceaușescu și po
porul „Coaușescu — pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
în încheiere, doresc să menționez 

încă o dată cu multă satisfacție că 
avem impresii bune despre ceea efl 
am constatat Ia Galați, despre mun
ca minunaților constructori ai socia
lismului din județul dumneavoastră. 
Plecăm deci cu impresii deosebit de 
bune, cu încrederea că minunății con
structori ai socialismului gălățeni, in 
frunte cu comuniștii, vor face totul 
pentru a-și îndeplini obligațiile pe 
care Ie au de a contribui și mai 
mult la măreția patriei noastre socia
liste. (Urale și aplauze puternice; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!").

Doresc să exprim cele mai vii mul
țumiri pentru manifestările de so
lidaritate și de entuziasm cu care am 
fost întîmpinați pretutindeni, pentru 
încrederea pe care am văzut-o peste 
tot în politica partidului nostru. 
Consider aceste manifestări o expre
sie a hotărîrii tuturor oamenilor 
muncii din Galați de a urma, strîns 
uniți, Partidul Comunist Român, de 
a întări unitatea în cadrul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, de 
a întări și, mai mult suveranitatea 
și independența României socialiste. 
(Aplauze si urale puternice, înde
lungate ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).

Vă urez din toată inima succese tot 
mai mari in intreaga activitate, 
multă sănătate și multă fericire. 
(Aplauze și urale puternice. Se 
scandează îndelung „Ceaușescu si 
poporul !“; „Ceaușescu — P.C.R. !“ : 
„Ceaușescu — România !“. Toți cei 
prezenți la marea adunare populară 
ovaționează — intr-o atmosferă de 
puternic entuziasm, pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Comitetul 
său Central, pentru secretarul general 
al partidului și președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu).

Secretarul general al partidului inaugurează laminorul de tablă groasă-ll de la Combinatul siderurgic Galați
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN TUOETUL GALAȚI

In cadrul unei cuprinzătoare expoziții sint prezentate produsele agroalimentare realizate In județul Galați

(Urmare din pag. a Ii-a)
dimensiuni cuprinse Intre 6 și 150 
mm. Elementul esențial al intrării in 
funcțiune a acestui nou obiectiv me
talurgic îl reprezintă faptul că din 
acest moment economia națională va 
beneficia de tablă cu lățime pînă la 
4,5 m.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu feli
cită pe constructorii siderurglști pen
tru această importantă Înfăptuire din 
preajma sărbătorii noastre naționale 
și urează laminoriștilor să obțină 
producții cit mai mari și de bună ca
litate.

în continuarea vizitei, in uralele 
și ovațiile miilor de siderurgiști, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat se 
îndreaptă la bordul elicopterului spre 
ȘANTIERUL NAVAL din loca“- 
tate.

La șantierul naval, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului sint sa
lutați de Ion Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, Gelu 
Kahu, directorul general al Centralei 
industriale navale Galați, Ion Dra- 
șovean, directorul șantierului. Condu
cătorul partidului și statului nostru 
a fost intimpinat cu toată căldura 
inimii, cu cele mai vibrante senti
mente de stimă și recunoștință de 
muncitorii, inginerii și tehnicienii a- 
cestei unități Industriale care a cu
noscut in ultimii 15 ani, pe baza 
orientărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o puternică extindere și 

modernizare, devenind cel mai mare 
șantier românesc de pe Dunăre.

Beneficiind de o modernă bază 
tehnico-materială și perfecționîndu-și 
necontenit pregătirea profesională, 
acest colectiv a realizat și livrat, în 
ultimul deceniu și jumătate, peste 
160 de cargouri, cu capacități cuprin
se între 4 500 și 18 000 tdw, nave spe
ciale. mineraliere, drăgi demontabi- 
le și monobloc, precum și platforma 
de foraj marin „Gloria" — produse 
de deosebită complexitate tehnică, 
larg solicitate de economia națională 
și la export. ,

Discuția de lucru a început în fața 
unor grafice și panouri care redau 
sugestiv dezvoltarea actuală și în 
perspectivă a activității șantierului. 
Din cele relatate reiese că, în ulti
mii 15 ani, producția șantierului a 
sporit de 6 ori, îndeosebi pe baza 
creșterii productivității muncii.

Sint vizitate apoi eîteva secții 
principale ale șantierului. Tova
rășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și statului 
le sint înfățișate, cu acest prilej, ul
timele creații ale constructorilor na
vali gălățeni, unele dintre ele ade
vărate premiere tehnice. Rețin aten
ția navele specializate de 15 000 tdw
— aflate in diferite etape de execuție
— care reprezintă o nouă generație 
de vase, ele fiind destinate transpor
tului de mărfuri generale, a coletelor 
de mare volum și a conteirțerelor. Se 
subliniază că instalația de propulsie 
și electrică cu care este prevăzută 
nava asigură un consum redus de 
combustibil. în același timp, se ara
tă că prin aplicarea unei soluții teh

nice ingenioase, atit operațiile de în
cărcare, cît și cele de descărcare sint 
mult simplificate. Sint prezentate și 
alte nave, de 4 100 tdw, consacrate și 
ele transportului conteinerelor, auto
vehiculelor și mărfurilor generale. Se 
află, de asemenea, in lucru, primul 
dintre cele trei tronsoane, fiecare în 
greutate de 2 200 tone, ale podului 
metalic ce se va construi peste brațul 
Borcea.

Cu interes sint examinate, în con
tinuare, nava rapidă de călători pe 
pernă de aer, noua platformă de foraj 
marin „Orizont", aflată în construc
ție, care execută lucrări In apă pină 
la adincimi de 90 m și foraje în sol 
maxim pină la 6 000 metri. Spe
cialiștii prezintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu preocupările lor pen
tru transformarea actualelor plat
forme de foraj marin in platfor
me de extracție. Este cercetată, 
de asemenea, platforma de dero- 
cări, cu ajutorul căreia se poate 
fora în stincă pină la o aclincime de 
.40 m, în condiții de deplină sigu
ranță, chiar și pe timp de furtună.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu felici
tă pe constructorii navali gălățeni 
pentru realizările obținute, subliniind 
că există o bună bază industrială 
navală, care poate satisface cerințe
le sporite ale economiei naționale și 
ale exportului.

Pe agenda vizitei de lucru in ju
dețul Galați a secretarului general al 
partidului a fost înscrisă și ÎNTRE
PRINDEREA LAMINORUL 
DE TABLĂ, care realizează o gamă 
largă de sortimente și profile.

Intîlnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu colectivul de oameni 
ai muncii de la această puternică 
unitate industrială, cu' ve.chi tradiții 
revoluționare, care împlinește 60 de 
ani de existență, a prilejuit o am
plă și profundă analiză a modului în 
care sint înfăptuite prevederile ac
tualului cincinal, precum și modul 
în care sint pregătite condițiile pen
tru realizarea sarcinilor viitorului 
cincinal privind creșterea producției 
de laminate speciale pe baza per
fecționării proceselor tehnologice, 
care să permită o folosire cit mai 
rațională a materiei prime și a ma
terialelor, reducerea consumurilor de 
energie și combustibili și sporirea, 
pe această calc, a eficienței întregii 
activități.

La intrarea in uzină, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost intimpinat 
cu sentimente de caldă prețuire și 
profundă dragoste de numeroși mun
citori. care au ovaționat cu putere 
pentru partid și secretarul său gene
ral. în numele celor care lucrează pe 
această veche vatră de foc a Ga- 
lațiului, tovarășul Neculai Agachi, 
ministrul industriei metalurgice, pre
cum și tovarășii Costache Trotuș, 
adjunct al ministrului industriei me
talurgice, directorul general al cen
tralei industriale de resort, și Victor 
Scarțanu, directorul întreprinderii, 
au urat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un călduros bun venit, 
exprimînd, totodată, satisfacția tutuJ 
ror oamenilor muncii din uzină pen
tru această întîlnire cu secretarul 
general al partidului.

Reînnoită din temelii, întreprinde
rea și-a sporit, în ultimii 15 ani, de 
2,8 ori producția, in principal pe sea
ma creșterii productivității muncii. în 
această perioadă, producția de lami
nate a cunoscut o creștere de 25 la 
sută, cea de tablă zincată de 78 la 
sută, iar cea ds tablă cositorită de 
peste 2 ori. Continuind seria succese
lor. laminoriștii gălățeni au obținut 
și in 1980 importante realizări, depă
șind principalii indicatori economici, 
ceea ce le-a permis aă furnizeze eco
nomiei naționale, peste prevederi, 
3 500 tone laminate și 4 700 tone 
profile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut 
cuvinte de caldă apreciere față de 
rezultatele obținute de. colectivul gă- 
lățean și a arătat că se impune să 
se acționeze în continuare pentru 
consolidarea acestor realizări, pentru 
dezvoltarea producției de profile 
speciale, îndeosebi a celor bazate pe 
oțeluri înalt aliate. Secretarul ge
neral al partidului a insistat ca în 
programele de viitor să se pună 
accentul pe reducerea consumurilor 
materiale și de energie. S-a arătat că 
eforturile colectivului in această di
recție s-au soldat deja cu rezultate 
notabile, ajungindu-se la reducerea 
cu 15 kg/tonă a consumului de me
tal la semifabricate și cu 12 kg/tonă 
la bandă laminată. în ce privește 
energia, economiile s-au cifrat la 
8—2 MW/orft la un milion lei pro
ducție, iar la combustibili cu 19,2 
tone combustibili convenționali la un 
milion lei producție.

In alte sectoare de fabricație rețin 

atenția o serie de dotări de mare 
tehnicitate, intre care mașina de la
minat tablă zincată la rece, cu o pro
ducție de 8 000 țone/an, precum și 
instalația pentru benzi zincate 
înguste. Apreciind aceste realizări, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat 
să fie create noi asemenea insta
lații in scopul dublării capacităților 
de producție la aceste sortimente 
importante.

Gazdele au prezentat apoi macheta 
viitoarelor capacități ale uzinei, 
în domeniul zincării, cuprării și 
producerii de table inoxidabile. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indi
cat, și în acest cadru, să se acțione
ze pentru dotarea cu cele mai noi 
utilaje și instalații care să contribuie 
la realizarea unei producții eficiente, 
de inalt nivel calitativ.

•în încheierea vizitei, secretarul ge
neral al partidului a adresat din nou 
felicitări harnicului colectiv gălățean 
și i-a urat noi succese in activitatea 
de viitor;

Elicopterul prezidențial aterizează 
apoi la marginea plantațiilor de vii 
ale I.A.S. DEALUL BUJORU
LUI din cadrul Consiliului agro
industrial Chirafteî.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
salutat cu căldură, la coborîre* din 
elicopter, de Angelo Miculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii șl industriei alimen
tare. de reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, de nume
roși locuitori al comunelor Flrțănești 
și Măstăcanl, care l-au Intimpinat pe 
meleagurile lor pe conducătorul nos
tru iubit scandînd „Ceaușescu — 
P.C.R. „Ceaușescu șl poporul !“. 
Un grup da șoimi al patriei și tineri 
în frumoase costume naționale ale 
locului urează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un emoționant bun venit.

în fața unor panouri, secretarului 
general al partidului ti sint prezenta
te principalele coordonate ale dezvol
tării agriculturii județului, precum și 
perspectiva în viitorul cincinal. Tova
rășul Petru Ene, director general al 
Direcției generale pentru agricultură 
șl industrie alimentară Galați, ara
tă că aici tși desfășoară activita
tea 21 de consilii agroindustriale, de 
stat și cooperatiste și tot atîtea sta
țiuni de mașini și tractoare. Con
siliile unice reunesc 11 întreprin
deri agricole de stat. 79 cooperative 
agricole de producție. 16 asociații in- 
teroooperatiste și o asociație de stat 
cooperatistă. Se arată, de asemenea, 
că în iudettil Galați, care cuprinde 
aproape 360 000 ha teren agricel. se 
acordă o deosebită atenție amenajă
rilor funciare, impuse de existenta 
unei întinse zone* coUnare. de cele 
14 000 ha de terenuri nisipoase si de 
deficitul de precipitații.

Din tabelele si graficele «prezentate 
reiese că producția agricolă globală a 
crescut. în ultimele trei cincinale, de 
peste două ori. Rezultate bune s-au 
înregistrat în iudet în sectorul pro
ducției vegetale. în ceea ce privește 
zootehnia, s-a arătat că se va acțio
na cu fermitate pentru materializarea 
indicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în sensul că această ra
mură importantă a agriculturii să 
ajungă. în cincinalul, viitor, la aproa

pe jumătate ca pondere în producția 
globală.

Preocupările din Cadrul Consiliului 
agroindustrial de stat si cooperatist 
Chiraftei i-au fost prezentate ‘secre
tarului general al partidului de lo- 
nită Pușcoi. organizator de partid si 
președinte al acestei mari unităti 
agricole. Ea cuprinde o suprafață de 
peste 22 600 ha. în condițiile unui re
lief frămîntat, aici s-au obținut 3 000 
kg grîu la ha și 2 930 kg orz și se esti
mează o producție de struguri de 
8 000 kg la ha.

în contintiare au fost înfățișate or
ganizarea si rezultatele obținute de 
I.A.S. Dealul Bujorului. Directorul 
acestei unităti,-Sandu Sindilă. arată 
că din cele 8 370 ha existente aici, 
peste 550 ha sint cultivate eu vii.

Producții bune au fost obținute in 
ultimii ani atit la culturile de cerea
le. cît si la struguri. Reține in mod 
deosebit atentia sistemul de irigare 
prin captarea izvoarelor de supra
față. ridicarea lor si distribuirea gra
vitațională a anei.

Secretarul general al partidului 
recomandă ca acest sistem, care asi
gură producții mari și constante in 
condițiile unor cheltuieli minime, să 
fie generalizat. în cadrul unei cu
prinzătoare expoziții este prezentă 

La întreprinderea laminorul de tablă se conturează soluții noi pentru 
perfecționarea proceselor tehnologice

gama diversificată de produse agro
alimentare realizate in prezent in 
județul Galați, precum și diferitele 
soiuri de grîu și de porumb de mare 
productivitate cultivate in această 
zonă a țării. Pe parcursul vizitării 
expoziției, in standurile căreia au 
fost expuse produse de panificație, 
din industria laptelui și a cărnii, 
produse apicole, legume și fructe, di
ferite soiuri de vinuri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat ca in 
toate unitățile agricole ale județului 
să existe cele mai bune soiuri de 
cereale, plante tehnice, pomi și viță 
de vie, cele mai bune rase de ani
male.

Vizita in această cunoscută unitate 
agricolă, ca și expoziția pun pregnant 
in evidență faptul că in județul Ga
lați, care devine pe zi ce trece o tot 
mai puternică bază industrială a ță
rii. agriculturii ii revin sarcini spo
rite in ceea ce privește aproviziona
rea in cele mai bune condiții a popu
lației cu produse agroalimentare.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost înconjurat cu 
aceeași atmosfera de entuziasm, de 
dragoste și prețuire, expresie a re
cunoștinței populației din această 
parte a țării pentru grija permanen
tă pe care o acordă ridicării patriei 
pe noi culmi de progres și bunăstare.

— tn cei 36 de ani care s-au 
scurs de la revoluția de eliberare 
națională și socială, vatria noastră a 
traversat o epocă de mari trans
formări înnoitoare pe toate planu
rile. Ce considerați mai semnificativ 
in această perioadă din istoria pa
triei pentru viața oamenilor mun
cii din județul Ilfov?

— Trebuie să spun că primul și 
cel mai important moment din 
suita de evenimente care au des
chis patriei noastre drumul spre 
cele mai mari Împliniri cunoscute 
de poporul român in decursul is
toriei sale este Însuși actul istoric 
de la 23 August 1944. Dacă ar li 
însă să aleg din multitudinea de 
realizări, de fapte, care poartă pe
cetea acestor ani fierbinți, cu a- 
dinci semnificații pe planul creației 
materiale, al conștiinței și al cali
tății vieții, pe cele mai reprezen
tative. m-aș opri la ultimul dece
niu și jumătate — perioadă puternic 
marcată de personalitatea secreta
rului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Parte din 
marea familie a țării. Ilfovul a cu
noscut în, acești ani, pe care-i pu
tem asemui cu un impetuos marș 
al industrializării, o dezvoltare fără 
precedent. Datorită investițiilor ma
sive alocate industriei — care in 
anii 1965—1979 au fost de aproape

ANII
NOULUI DESTIN 
AL ROMÂNIEI

SOCIALISTE

Minunate cetăți 
ale prezentului 

în Bărăganul griului
Convorbire cu tovarășul Vasile MUȘAT,

prim-secretar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R.

zece ori mai mari decit în cele trei 
cincinale anterioare — au intrat in 
circuitul productiv, in acest inter
val, unitățile de referință ale ju
dețului : Filatura din Oltenița, în
treprinderea textilă „Dunăreană" și 
Fabrica de case din Giurgiu, în
treprinderea de ambalaje și piese 
de schimb pentru agricultură din 
Buftea. Cit privește industria ora
șului Urziceni — Întreprinderile de 
ulei, zahăr, nutrețuri combinate, 
material sportiv „Bărăganul", pro
duse ceramice și ferite (singura cu 
acest profil din țară) — a fpst con
stituită in Întregime în acești ani. 
O singură cifră concentrează efi
ciența uriașului efort de investiții 
transformat, prin hotărirea și ta
lentul oamenilor muncii, din pro
iect m realitate vie : in 1980 se va 
realiza de peste șase ori produc
ția anului 1965. Acum, zona „fier
binte" a marilor șantiere s-a de
plasat la Giurgiu și Oltenița. Ac
tuala dezvoltare și perspectivele ce
lor două porturi dunărene sint 
strins legate de orientările și mă
surile luate in urma vizitei din 1967 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Atunci, secretarul general al parti
dului recomanda să se transforme 
cele două șantiere navale in pu
ternice unități producătoare de car
gouri maritime și vase fluviale dc 
tonaj mic și mijlociu, să se ampla
seze în zona periurbană mari plat
forme industriale. Despre Giurgiu, 
cred că nu greșesc cu nimic cind 
spun că este acum un oraș-șan- 
tier, un oraș al mistriei și maca
ralelor. Și iată de ce. Uu calcul 
simplu arată că flecare al șaselea 
locuitor poaită cască de construc
tor. Se inaltă aici marele combi
nat chimic a cărui primă capaci
tate — uzina de sodă caustică — 
care va incepe să producă în a- 
cest an. marchează includerea stră
vechiului oraș de la Dunăre in rin- 
durile citadelelor chimiei roma
nești. Continuă, de asemenea, în 
ritm intens lucrările la extinderea 
întreprinderii de construcții de u- 
tilaj greu pe care o realizăm îm
preună cu R.P. Bulgaria. Iată, deci, 
și o altă valență a acestui oraș- 
șantier care este municipiul Giur
giu, aceea de oraș al prieteniei 
constructorilor de pe cele două ma

luri ale Dunării, al prieteniei po
poarelor celor două țări vecine, ex
presie elocventă a‘ colaborării pe 
multiple planuri, in spiritul prin
cipiilor egalității in drepturi și a- 
vantajului reciproc promovate cu 
consecvență de Partidul Comunist 
Român, de . secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

— Dintotdeauna, Ilfovul a fost 
cunoscut ca unul din județele agri
cole de frunte ale țării. Care este 
acum contribuția agriculturii Ufo- 
vene la dezvoltarea economică a 
patriei ?

— In ce privește agricultura, 
mi-aș ingădui să amintesc vizita de 
lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu efectuata la 9 iulie 1967 
in județul nostru. Cu dragostea și 
grija binecunoscute pentru pămin- 
tul țării, pentru cei care-1 lucrează, 
secretarul general al partidului a- 
răta că. în toate părțile, cimpiile 
mănoase ale Bărăganului și Burna- 
zului se aseamănă cu o mare ne- 
sfirșită de grîne, că ogoarele coo
perativelor și întreprinderilor agri
cole de stat sint ca un covor mi
nunat. țesut de miinile de aur ale 
țărănimii noastre. Dincolo de fru
moasele imagini-simbol ale locu
rilor și muncii de aici, se des
prinde importanța pentru economia 
națională a celui mai intins și mai 

bogat grînar al țării. Acesta este 
temeiul pentru care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu acordă o atenție 
deosebită agriculturii ilfovene. De 
fiecare dată, orientările și îndemnu
rile secretarului general al parti
dului au generat importante creș
teri calitative în munca organelor 
și organizațiilor de partid din a- 
gricultură. Astfel, în urma intil- 
nirilor cu țăranii cooperatori din 
Ileana, Girbovi, Moara Vlăsiei, cu 
specialiștii de Ia Institutul de cer
cetări pentru cereale șl. plante 
tehnice Fundulea, cu muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de la 
I.A.S. Afumați, Adunații Copăceni, 
„30 Decembrie", Crevedia, Prundu, 
Întreaga muncă a organizațiilor de 
partid din agricultură a fost orien
tată spre abordarea curajoasă a 
noilor cuceriri tehnico-științifiee, 
spre legarea acestora de activita
tea practică, iii vederea obținerii u- 
nor producții sporite. Dacă privim 
harta vom vedea că Ilfovul îmbră
țișează Capitala ca o nesfîrșltă 
mare, cind verde, cind aurie, a gri- 
nelor. Județul nostru se află pe 
primul loc in țară la producția a- 
gricolâ. Pe culturi, in 1979 deți
neam locul întii pe țară la grîu și 
legume, locul al doilea la porumb 
și i'loarea-soarelui, iar in producția 
animalieră — Jocul întîi la porcine 
și locul al doilea la bovine. Aceste 
rezultate se datorase deopotrivă 
abnegației oamenilor muncii care 
lucrează în acest sector, dar șl ba
zei materiale pe care partidul și 
statul le-a pus-o la dispoziție. Clte- 
va comparații ale dotărilor în doi 
ani de referință — 1965 și 1979 — 
sint deosebit do sugestive pentru 
creșterile inregistrate : combine au
topropulsate de la 52 la 2474 : su
prafața arabilă care revine pe un 
tractor de la 117 hectare la 71 hec
tare ; la terenurile amenajate pen
tru irigat proporția a fost de unu 
la zece, ajungindu-se în prezent la 
aproape două sute de mii de hec
tare. Pentru a arăta amploarea iri
gațiilor, cred că putem apela la o 
imagine intr-adevăr sugestivă. Lua
tă la un loc, capacitatea instalată 
a stațiilor de pompare ale marilor 
sisteme de irigații de la Ghizdaru. 
Giurgiu și Sultana echivalează cu 
debitul Argeșului, Dîmboviței și Ia- 
lomiței. Cu alte cuvinte, prin pu
terea omului, cale trei rîuri care 
străbat cimpia Ilfovului ișl întorc 
apele spre ogoare, să le facă și 
mai roditoare, O amplă dezvoltare 
a cunoscut și producția animalieră. 
Au apărut numeroasa mari unităti 
zootehnice de tip industrial: com

plexele de creștere a porcilor de 
la Ulmeni, Giurgiu și Periș, de 
bovine de la Giurgiu. Minăstirea, 
Adunații-Copăceni și Oltenița, pen
tru păsări la Mihăilești și Creve
dia și numeroase altele ale coope
rativelor agricole de producție.

— Evident, industrializarea, mo
dernizarea agriculturii. de care 
ne-ați vorbit, au determinat modi
ficări structurale și pe plan social. 
V-am ruga, tovarășe prim-secretar, 
să sugerați, prin citeva date si cifre, 
imaginea noii calități a vieții locui
torilor din orașele și satele ilfovene.

— Pentru a il,usțra perspectivele 
minunate pe care construcția socia
listă le deschide omului, prin ca- 
urul târg de afirmare și dewăvir- 
șire armonioasa a personalității, voi 
apela la un moment important in 
viața tinerelor vlăstare ale patriei, 
virtuali constructori ai comunismu
lui, și anume acela al opțiunii pen
tru viitoarea profesie. Din școlile 
profesionale, liceele de specialitate 
și din alte forme de calificare, mii 
de tineri intră in fiecare an in ma
rele detașament al clasei muncitoa
re.' Mulți dintre tineri au învățat 
meserii de care se vorbea rar îna
inte pe meleagurile Ilfovului : me
canici de mașini și utilaje, turnă
tori. operatori chimie organică, 
operatori chimie anorganică. a.m.c.- 
iști. electroniști. petroliști, forma
tori ferite, constructori de utilaje 
petroliere, textiliste. Schimbări ca
litative s-au Înregistrat și în ce pri
vește rolul femeilor in viata social- 
economkță. Dacă în 1965 din totalul 
personalului muncitor 21 la sută 
erau femei. în .1979 ponderea, aces
tora a crescut la 34 la sută. Re
zultatele dobindite în dezvoltarea 
economico-soctală se regăsesc in 
creșterea nivelului de trai material 
și spiritual. în anii 1965—1979. volu
mul desfacerilor de mărfuri a cres
cut de 2,7 ori. numărul copiilor cu
prinși in invățămintul preșcolar a 
sporit de trei ori, al celor din licee 
de 2,5 ori. iar peste 80 000 de oa
meni ai muncii beneficiază de săp- 
tftmina de lucru redusă. Au fost 
construite din fondurile statului și 
ale populației 14 480 apartamente și 
28 093 ease, s-au dezvoltat rețeaua 
de asistență sanitară, comerțul și 
serviciile, baza materială a învâță- 
mintului și turismului, a așezămin
telor culturale șl a activităților 
sportive.

— Ne-ați vorbit pe larg de reali
tățile economico-sociale ale Ilfovu-

Convorbire consemnată de 
Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scinteii*

dinamică a dez- 
și sociale. Vom 
de investiții de 
lei; în 1985 va- 

industriale ur-

lui de azi. Vă rugăm să subliniați^\ 
și principalele obiective spre care-și 
va concentra atenția in viitor orga
nizația județeană de partid.

— Vom avea mult de lucru. Pină 
acum Ilfovul a parcurs un drum 
continuu ascendent. Sarcinile care 
stau in fața organizației județene 
de partid, a tuturor oamenilor mun- 

’ cii în viitorul cincinal oferă insă o 
perspectivă și mai 
voltârii economice 
realiza un volum 
peste 34 miliarde 
îoarea producției 
mează să depășească 27 miliarde 
lei. iar a celei. agricol^ 12 miliarde 
lei. Va spori îndeosebi. producția in 
ramurile construcțiilor de mașini, 
chimie, textilă și alimentară. Nu 
.vor lipsi debuturile. Pentru prima 
dată județul Ilfov va realiza ener
gie electrică și o gamă largă de 
produse chimice. Șe va continua, 
de asemenea, procesul de înnoire și 
diversificare, urmi nd ca ponderea 
produselor noi și reproiectate să 
reprezinte, la sfirșitul clncinrf6' ’ 
viitor, circa 22 la sută. Pe baza°l 
mulărilor cantitative obținute pină 
acum, agricultura județului nostru 
va realiza trecerea la o nouă cali
tate. materializată intr-o creștere 
substanțială a recoltelor, a produc
ției zootehnice. în ridicarea Ia un 
nivel superior a eficienței econo
mice, care vor marca și mai pu
ternic transformarea muncii agri
cole intr-o variantă reală a

Iar în agri- ‘

Nou și vechi în centrul civic al municipiului Giurgiu Foto : E. Diehiseanu

intr-o 
muncii industriale, 
cultură, ea si. în celelalte do
menii. vom avea 
construit. Cu toate progresele în
registrate. sint încă rezerve, dis
ponibilități insuficient valorifica
te. în această ordine de idei, cuvin- 
tările rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recentele consfătuiri 
de lucru constituie pentru noi un 
prețios îndrumar și acționăm în 
prezent in direcțiile indicate. Pro
gramele de lucru, ca și primele re
zultate probează că oamenii muncii 
din județul nostru, „miinile de aur", 
cum i-a numit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu 15 ani in urmă pe 
lucrătorii ogoarelor ilfovene. iși în
zecesc eforturile pent fu infăiptuii-ea 
unei noi calități în toate sferele 
creației materiale și spirituale.

nu niimai de
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LA SECERIȘ
Z’MIC, 100000 DE HECTARE!

Acesta este ritmul ce trebuie realizat pentru
încheierea lucrărilor în aceasta saptamîna

Cronica
Popular 
condusă 
Biroului 
Popular 
care, la 
o vizită

loc un

zilei

No aflăm într-o perioadă cînd pentru mecanizatorii, 
specialiștii și toți locuitorii satelor din zonele unde 
mai este de strîns grîu nu există sarcină de mai mare 
răspundere decît aceea a intensificării recoltării la ni
velul maxim al posibilităților, astfel ca secerișul să 
se incheie pretutindeni in această săptămină. Reali
zării acestui obiectiv trebuie să-i fie subordonată în
treaga muncă organizatorică și politică a organizații-

lor de partid, spre a se asigura folosirea intensă a 
mijloacelor mecanice și a întregii forțe apte de muncă 
de la sate, incit zilnic, in această săptămină, produc
ția să fie strinsă de pe cel puțin 100 000 de hectare. 
Există condiții prielnice pentru ca acest ritm să fie 
realizat și depășit. în toate zonele vremea s-a îmbu
nătățit și se poate

Miercuri, tovarășul Ion Coman. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. a 
primit delegația Frontului 
pentru Eliberarea Palestinei, 
de Taisșir Cuba, membru al 
Politic al C.C. al Frontului 
pentru Eliberarea Palestinei, 
invitația C.C. al P.C.R.. i'ace 
de prietenie în tara noastră.

Cu acest prilej, a avut
schimb de informații în legătură cu 
preocupările actuale ale Partidului 
Comunist Român si Frontului Popu
lar pentru Eliberarea Palestinei, pre
cum și asupra unor aspecte ale vieții 
Internationale.

La convorbire, care s-n desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, a parti
cipat tovarășul Dumitru Turcus. 
adjunct de sef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Tovarășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul 
afacerilor externe,. s-a intîlnit 
miercuri cu delegația Partidului So
cialist Revoluționar Somalez, condu
să de Abdulkadir Hagi Mohamed, 
membru al C.C., președintele Birou
lui general pentru organizare și mo
bilizare al C.C. al P.S.R.S.

în timpul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej au fost discuta
te probleme legate de dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
existente între cele două țări și s-a 
efectuat un schimb de vederi în pro
bleme internaționale actuale de in
teres comun.

a declarat secretarul general al O.U.A. la conferința 
de presa

lucra din plin, cu toate tortele.

neamț : Acțiuni și inițiative bune,
rezultate pe măsură I

în primele patru zile bune de lucru 
unitățile agricole din județul Neamț 
au recoltat griul de pe mai bine de 
42 la sută din suprafața cultivată. 
Calculele demonstrează că, in ciuda 
timpului nefavorabil care a intîrziat 
coacerea griului, dacă lucrul va coh- 
tinua in acest ritm, atunci sînt con
diții ca secerișul să se încheie in 
timpul stabilit de comandamentul ju
dețean.

Pretutindeni în județ, specialiștii 
controlează lanurile, oră de oră, și 
în funcție de stadiul de coacere sta
bilesc prioritățile in recoltarea parce
lelor. In acest fel se asigură un larg 
și permanent front de lucru pentru 
combine și se evită pierderile prin 
scuturare. In unitățile din consiliile 
unice Roman, Ion Creangă și Ghe- 
răești, spre exemplu, prin măsurile 
luate ppntru folosirea la capacitate 
maxi./' a tuturor combinelor s-au 
asigura» ritmuri inalte de lucru și 
astfel seberișul s-a efectuat pe mai 
mult de 45 la sută din suprafețele 
ocupate cu griu. Dealtfel, în toate u- 
nitățile agricole din județ lucrările 
de verificare și întreținere a com
binelor și a celorlalte mașini agri
cole se fac numai seara și direct în 
cimp. Tot pe timpul serii se fac și 
deplasările de la o tarla la alta, pen
tru a nu se irosi nici o clipă bună 
de lucru.

în județ există și unele suprafe
țe cultivate cu grîu — deloc negli
jabile — unde combinele nu pot in
tra, fie din cauza apei care bălteș
te, fie din cauza griului culcat de 
vint. La indicația comandamentului 
județean, in asemenea situații con
siliile populare comunale și condu
cerile unităților agricole au mobili
zat cooperatorii și mii de locuitori ai 
satelor, care în echipe au trecut în 
mod operativ la recoltarea griului cu 
secerile și coasele. Așa au procedat 
cooperatorii de la C.A.P. Ion Crean-

gă. unde imediat după recoltarea 
manuală griul a fost treierat.

In condițiile acestei veri, cu ploi 
abundente, comandamentul județean 
a cerut comitetelor comunale de 
partid, specialiștilor, mecanizatorilor 
să caute soluții optime pentru ca e- 
liberarea terenului de paie să țină 
pasul cu recoltarea. în acest scop, în 
cooperativele agricole din Averești, 
Horia, Boghicea. Doljești și altele, 
pe lingă mijloacele mecanice, echipe 
special constituite din personalul in
stituțiilor comunale au ca principa
lă sarcină adunarea paielor în vrac 
și eliberarea terenului. Tot în acest 
scop se folosesc și mașinile de re
coltat furaje care au fost adaptate 
pentru asemenea operațiune.

Se cuvine subliniat faptul că in 
aceste zile munca politică de masă 
s-a mutat în cîmp, în mijlocul me
canizatorilor și a celorlalți lucrători 
de pe ogoare, întreținind o atmosfe
ră de muncă intensă, de responsa
bilitate. Sint folosite modalități pro
pagandistice simple, directe și, prin 
aceasta, eficiente, cum ar fi : afi
șarea rezultatelor zilnice pe formații 
de lucru și combine, popularizarea 
fruntașilor, satirizarea codașilor ș.a. 
La cooperativele agricole din Bo- 
zieni și Ruginoasa, spre exemplu, a- 
fișierele de la marginea tarlalelor 
prezintă permanent oglinda eforturi
lor depuse și a rezultatelor obținute.

în seara zilei de 5 august, anali- 
zînd mersul recoltării, comandamen
tul județean a stabilit noi măsuri 
pentru impulsionarea secerișului. Un 
accent deosebit se pune pe genera
lizarea experienței pozitive din uni
tățile agricole fruntașe la recoltare, 
spre a se asigura condițiile necesa
re ca, în toate unitățile agricole din 
județul Neamț, secerișul griului să se 
încheie în cel mai scurt timp.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

capacitatea maximă, cit și întrecerii 
inițiate între toți mecanizatorii. Din
tre aceștia, Mihai Dengel, Andrei 
Pitter. Dumitru Tincaliuc, Nicolae 
Hociotă și alții se situează de pe 
acum în frunte cu cite 7—8 hectare 
recoltate pe zi.

Cu aceleași rezultate bune se ac
ționează la recoltat și în unitățile 
agricole din consiliile unice agroin
dustriale Roșia, Seica Mare, Dum
brăveni, Loamneș. Pe Valea Hi rti ba
ciului. în lanurile cooperativelor 
agricole Roșia, Cornățel, Hosman, 
Nocrich, secerișul continuă pină sea
ra tîrziu, la lumina farurilor.

Deși se poate spune că secerișul 
se desfășoară în bune condiții, retine 
atenția faptul că ritmul livrărilor la 
fondul de stat este încă necorespun^ 
zător. Unele unități agricole, în spe
cial cele din consiliile unice agroin
dustriale Sibiu, Avrig, Bazna, Iaco- 
beni, comparativ cu suprafețele re
coltate. au acumulat importante res
tanțe lâ livrarea cantităților de grîu 
contractate cu statul. Recuperarea 
răminerilor în urmă în această pri
vință se impune cu atit mai mult cu 
cit așa cum a hotărît comitetul ju
dețean de partid, recoltarea griului 
în județul Sibiu trebuie să se în
cheie în cel mult o săptămină.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii"

★
Tovarășul Cornel Burtică, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, a 
primit, miercuri, pe Kenneth Dadzie, 
director general al O.N.U. pentru 
dezvoltare și cooperare economică 
internațională.

Cu această ocazie s-a efectuat un 
schimb de păreri în problemele de 
pe ordinea de zi a Sesiunii speciale 
a O.N.U., consacrată noii ordini eco
nomice internaționale.

La întrevedere a fost prezent 
Gheorghe Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

*
Cu prilejul celei de-a 35-a ani

versări a restabilirii relațiilor diplo
matice între România si Uniunea So
vietică. Gheorghe Dolgu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, a ofe
rit un dejun la care au participat V. 
I. Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. 
la București, membri ai Ambasadei 
sovietice, precum și reprezentanți ai 
Ministerului 
României.

Afacerilor Externe al

prilej, V. F. Malțev, 
al ministrului afaceri-

siBiu: Viteze de lucru superioare
Marți a fost o zi plină la secerișul 

griului pentru unitățile agricole din 
județul Sibiu. Au fost recoltate 2500 
hectare, cea mai mare viteză atinsă 
pină acum. Ritmul ridicat de lucru 
a făcut ca numai in citeva zile de la 
începerea secerișului să fie strinsă 
producția de pe aproape 8 000 hectare 
din cele peste 20 000 cultivate. Este e- 
fectul măsurilor întreprinse de comi
tetul județean de partid, de coman
damentele locale pentru intensifica
rea secerișului la nivelul maxim al 
posibilităților în vederea recuperării 
intirzierilor provocate de ploi.

...Consiliu] rtmic agroindustrial 
Miercurea-Sibiului. „Deși este incă 
ceață, am intrat cu combinele în la
nuri cu o oră mai devreme față de 
celelalte zile — ne spunea ingine
rul Iosif Tutulea, directorul S.M.A. 
Miercurea. Dacă luni, cu cele 42 de 
combine am recoltat 226 hectare, as
tăzi vom realiza 280 hectare. Faptul 
că în acest consiliu viteza de lucru 
este depășită se datorește atit mâ- 

’ surilor luate pentru asigurarea asis
tenței tehnice pe fiecare formație de 
lucru pentru folosirea combinelor la

cinema
• Infernul din zgirie nori : SALA
PALATULUI ------
• Un ostatic in plus
9; 11,15; 13.30; " "
BUCUREȘTI — 
15,45: 18; 26.15. PALATUL 
TURILOR ȘI CULTURII — 18.30.
• Viață dublă : SCALA — 9: 
11,15: 13.30: 15.45; 18; 20.13.
• orificiul
3)" -* — 91
■' . 20.
<s Animalele
noi — ii,i5: ____  ____  - .
• Intitnire de gradul trei : 
ceafArul — 9: 11,30: 14: 
19,45.
• Al treilea salt mortal ; CAPI
TOL — 9; 11,15: 13.30: 15.45: 18: 
20.15. la grădină — 21. CULTURAL
— 9: 11,15: 13.36; 15.45: 18: 20.15. 
a Drapelul rupt : FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 20, ME
LODIA — 9; 11.15; 13.30: 15,43; 18; 
20,13.
• Drumul oaselor : STUDIO — 
10; 12.38: 15: 17.30 : 20. MIORIȚA
— 9: 11,15; 13.30: 15,45: 18 ; 20.
» Țara cailor sălbatici : FAVO
RIT — 9; 11,15: 13.30: 15,45: 18; 
20.15. GRADINA GLORIA — 21.
a Femeia dispărută : VICTORIA
— 9: 11,15: 13.30: 15,45: 18 : 20.
a Ion. Blestemul pămlntului, 
blestemul iubirii : BUZESTI — 
15,30: 19.
a Prietenii copilăriei mele — 9: 
11: 13. Zboară, pasăre, zboară — 
15.30: 18; 20 : DOINA.
a Abba : EFORIE — 9: 11: 13; 
15,36: 18: 20.15. FEROVIAR — 9: 
11,15: 13.30: 15.45: 18: 20.15. AURO
RA — 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18 : 20. 
la grădină — 20,45.
a Prietenii mei indienii : 
VITA — 9; 11,15: 13,30:
20.15.
a Cascadorul Hooper : 
SIOR — 9: 11.13; 13.30:
20.15. VOLGA — 9
15,45; 18: 20.15.
a Artista, dolarii și ardelenii : 
LIRA — 16: 18.15: 20,30. la grădină
— 2L
a Bună seara, Irina ! : DRUMUL 
SĂRII — 16: 18; 20.
• Noi aventuri pe vasul „Posel-

17; 20,15. 
PATRIA —

18; 20.15,
13.30: 

SPOR-

15.45;
9; 11,15:

do Anul nou : CEN-
11,15; 13.30; 15,45:

răspund : TIMPURI 
13,30; 13,45: 18; 20.- - - - hj-

ii;

GRI-
15.45: io:

EXCEL-
15.45: 18 

11.15: 13,30

• ELIMINAREA CAL- 
CULILOR RENALI PRIN 
UNDE DE ȘOC. speciali^ 
vest-germani in chirurgie și u- 
rologie au elaborat un procedeu 
de fărimițare a calculilor renali 
cu ajutorul undelor de șoc me
canice, evitindu-se, astfel, inter
venția bisturiului. Prin proiecta
rea, din afara* organismului, a u- 
nor unde de șoc piatra este trans
formată în microparticule pe care 
bolnavul le elimină apoi pe cale 
naturală. în timpul tratamentu
lui, pacientul se află într-o t>aie 
de apă. Un aparat sistem 
Rontgen localizează piatra astfel 
ca asupra ei să se poată îndrep
ta cu precizie undele de șoc. 
Ministerul vest-german al cerce
tării a avertizat că procedeul se

Cu același 
prim-locțiitor 
lor externe al U.R.S.S.. a oferit un 
dejun Ia care au participat Traian 
Dudaș, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Moscova, mem
bri ai Ambasadei române, precum și 
funcționari superiori din M.A.E. al 
U.R.S.S. (Agerpres)

A apărut „ERA SOCIALISTA ‘ nr. 15/1980

Miercuri, secretarul general al 
Organizației Unității Africane, Edem 
Kodjo, care face o vizită in țara 
noastră, a ținut o conferință de 
presă, la care au participat ziariști 
români și corespondenți ai presei 
străine. Oaspetele și-a exprimat sa
tisfacția deosebită pentru posibilita
tea de a se intilni cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, personalitate pro
eminentă a vieții politice internațio
nale, care aduce o contribuție re
marcabilă la sprijinirea luptei po
poarelor din Africa pentru înlătu
rarea ultimelor vestigii ale colonialis
mului și rasismului de pe continent, 
la sprijinirea eforturilor depuse de a- 
ceste state în vederea consolidării in
dependenței, a emancipării lor sociale 
și economice.

Secretarul general al O.U.A. a de
clarat că a fost foarte impresionat 
de profunzimea cu care președintele 
Nicolae Ceaușescu analizează situa
ția mondială, problemele majore 
care confruntă omenirea, cum ar fi 
destinderea, cooperarea internațio
nală și, in special, necesitatea instau
rării unei noi ordini economice in
ternaționale.

Apreciind ca extrem de pozitivă 
contribuția președintelui Nicolae 
Ceaușescu la dezvoltarea cooperării 
dintre România și țările africane, 
atît pe plan bilateral, Cit și multi
lateral, Edem Kodjo a spus : Am

mare bucurie această vizită 
dumneavoastră, deoarece 
duce o politică externă și 

promovează principii de relații inter
naționale în deplină convergență cu 
principiile ce animă politica externă 
practicată de țările africane. Relați
ile O.U.A. cu România, a precizat el, 
sînt excelente. în continuare, el a 
ținut să sublinieze caracterul multi
lateral al relațiilor de cooperare 
întreținute de România cu aceste țAii 
— formarea de cadre, cooperarea 
tehnico-economică în cadrul căreia a 
evidențiat obiectivele economice rea
lizate în comun de România cu unele 
țări africane — importantul ajutor 
oferit țărilor africane de specialiștii 
români.

Apreciind ca deosebit de interesan
tă vizita pe care a efectuat-o in țara 
noastră, Edem Kodjo a relevat pro
gresele remarcabile înregistrate de 
poporul român in mai puțin de 40 de 
ani. Am avut prilejul — a spus el — 
să văd citeva orașe și să-mi 
astfel, seama de uriașul efort depus, 
efort ale cărui rezultate 
lutate și recunoscute.

Secretarul general 
referit apoi pe larg 
continentului african, 
O.U.A.

făcut cu 
in țara 
România

dau,
’»

trebuie sa-

O.U.A. s-a 
problemele 

modul cum 
caută să le soluționeze și a 

evidențiat legătura indisolubilă din
tre destinderea internațională șl dez
voltarea țărilor africane. (Agerpres)

al 
la 
Ia

Revista publică articolele: „Strălu
cit program de acțiune pentru secu
ritate, colalwrare și pace pe conti
nentul european" ; „Mărețe înfăptu
iri, perspective luminoase"; „Antiri- 
sipa, un imperativ major al epocii" 
de Radu Botezatu; „Relații intre 
producția și cercetarea din agricultu
ră și zootehnie" de Emil Negruțiu ; 
„Arta în viața omului societății so
cialiste" de Gheorghe Buș; „Dialo
gul politic — singura alternativă ra
țională" de Victor Duculescu; „Ten
dințe în proza tinerilor și poziția ti-

nerilor critici literari" de Victor 
nasiu; „Din nou despre natura 
științei" de Damian Teodosiu și .. _ 
rin Druță; „Cercetarea socială și so
ciologia speculativă" de Vasile Mif- 
tode.

Revista mai publică dezbaterile cu 
tema: „Noul mecanism economico- 
financiar și stilul comunist de con
ducere" și „O cerință a contempora
neității — accelerarea procesului de 
edificare a noii ordini economice in
ternaționale" (I).

Ata- 
con- 
Flo- t

general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România

PROGRAMELE 1 și 2
18,66 Emisiune pentru elevi 
10,30 Muzică populară

In jurul orei 10,45 — Transmisiu
ne directă din municipiul Brăila 
de la adunarea populară ce va 
avea loc cu prilejul vizitei de lu
cru in județul Brăila a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secretar

Tîrgul de mostre de bunuri de consum

INVITAȚIE LA PAVILIOANELE Zi Șl Z4

PROGRAMUL 1
18.00 Telex
18,05 Clntece populare
16.35 Reportaj pe glob — Austria, ieri 

și azi
16,45 Viata culturală
18.10 Ilustrate de vacantă
18.35 Desene animate : Kum-Kum. Epi

sodul 5
19,00 Telejurnal • Tara întimplnâ 

marea sărbătoare
20.00 Ora tineretului
20,30 Preliminarii TV Ia Forumul mon

dial al istoricilor • Dacii șl civi
lizația lor (II). Geneza. O produc
ție a studioului de film TV • Po
por unit, viteaz, biruitor — mon
taj literaremuzical

21,23 Jurnalul științelor șl călătoriilor t 
Tigris (III). Expediția lul Thor He
yerdahl pe oceanul planetar. Pro
ducție a studiourilor engleze

25,15 Telejurnal

la... intîlniri cu discul, cartea, designul industrial și alte creații
Organizarea unor pavilioane expoziționale pentru bunuri 

din domeniul culturii și artei a fost determinată de ideea 
integrării acestora in gama largă a bunurilor de consum, ca 
făcind parte, în mod firesc, din rîndul elementelor care condi
ționează ridicarea niveiului de trai material și spiritual al 
oamenilor muncii din țara noastră.

Pavilioanele Z2—Z4 din cadrul Tîrgului de mostre de bunuri 
de consum prezintă intr-o viziune de ansamblu producția de 
bunuri culturale și de artă realizate în ultima perioadă de uni
tățile din subordinea Consiliului Culturii și Educației Socialiste. 
Trecînd în revistă cele mai reprezentative exponate, tovarășul 
Pavel Cănânău, coordonatorul din partea C.C.E.S., a acestor 
pavilioane, ne-a spus :

don" : DACIA — 9: 11.13: 13.36;
15.46: 18 : 20.15. GRADINA SCALA 
— 21.
a Detectivul Toma : FERENTARI
— 15,30: 17,30; 19,30. PARC HO
TEL — 21.
a Amatorul : G1ULEȘTI
13,15; 15,30: 17,45 : 20.
a Casta divina :
1145: 13,30: 15,45: 
dină — 20,45.
a Familia noastră
11,13: 13.30; 15.45: 
DERN — 9: 11.13: 
20,15, la grădină - 
a Rețeaua „S“ : COTROCENI — 
15; 17,15; 19.30.
a Solo Sunny : PACEA — 16; 
i«: 20.
a Uimitorul căpitan Nemo: FLO- 
REASCA — 11; 13: 1530: 17,45; 20, 
FLAMURA — 11: 13.15: 15,30:
17.46 : 20.
a Hanul haiducilor : FLACARA
— 15,30; 17,45; 20, la grădină — 21, 
VIITORUL — 15,30; 17.30: 1.9.30.
• Cînd voi deveni uriaș : POPU
LAR — 15.30;. .17.30: 19.30.
a Rocky n : MUNCA —
13,30; 15.43: 18; 20.
a Sub patru steaguri : COSMOS
— 15.30: 17,15: 19.30.
a Bizonul alb : TOMIS — 9: 11.13; 
13,30; 15,45: 18; 20.15, la grădină
— 21.
a Cantomir : PROGRESUL — 16; 
18: 20.
a Omul-pălanjeu se întoarce : 
GRĂDINA BUZEȘTI — 21,

ii;
ARTA — 9; 

ÎS: 20. la gră-

: GLORIA — 
18; 30.15. MO- 
13,30: 15.45; 18;
- 21.

ta t r

11,15;

• Teatrul Mic (la Rotondă scrii
torilor din Clșmiglu) ; Statornici 
pe acest pămînt — spectacol de 
sunet și lumină — 21,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C, Tâ- 
nase" (grădina Boema) ; Boema, 
slăbiciunea mea — 20.
• Ansamblul artistic 
română" : La flntina 
18.30.
• Teatrul evreiesc de 
tecul păunulni de aur
• Ansamblul de estradă al arma
tei (la grădina de vară din intr. 
Brezoianu) : Pe aripile tinereții 
— 20.

..Rapsodia 
dorului —

stat : Cln-
— 13.30.

află abia în faza de testare cli
nică, cei suferinzi de calculi re
nali fiind sfătuiți să nu aban
doneze tratamentele.

• PURIFICATOR DE 
APĂ. Pentru uzul celor care 
au neșansa să locuiască într-o 
regiune unde apa de robinet, 
deși potabilă, are un gust neplă
cut, în Franța a fost pus la punct 
un purificator miniatural, dotat 
cu un filtru centrifug cu carbon 
activ, acționat de un mic mo
tor. Fără a schimba compoziția 
chimică a apei, aparatul reține 
impuritățile aflate în suspensie, 
ca și clorul conținut. Un litru 
de apă purificată — care își păs
trează întreg conținutul de să
ruri minerale — se obține în 
două minute.

să lntîmpine 
centenarul Enescu. ..Electrecord" 
continuă înregistrările stereofonice 
din opera marelui compozitor ro
mân, unele lucrări fiind prezente 
într-un stand separat alături de 
creații simfonice românești con
temporane, de muzică folclorică si 
ușoară, de operă, camerală ș.a. 
Transferată de eurînd intr-un local 
adecvat. înzestrat cu echipamente 
perfecționate. Casa de discuri.,Elec
trecord" va spori producția de 
discuri pentru populație de la 5 mi
lioane în prezent la 10 milioane în 
1981. iar pe cea de casete înregis
trate. produs recent asimilat, de la 
500 000 la 800 000 exemplare.

Cea de-a\șaptea artă isi face cu- 
nrodigioasă 

din care 
1976—1980 
129

20

— Pentru iubitorii de carte au ’ rice. Pregătindu-se 
fost, selectate aproape 2 000 de vo
lume din producția de circa 3 500 
titluri de carte social-nolitică. ști
ințifică. tehnică, beletristică ș.a. 
realizate în cadrul Centralei edito
riale în ultimul an. Sînt lucrări va
loroase sub aspect științific, al 
creației literar-artistice si ca reali
zare grafică. La loc de frunte se 
află opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu publicată în limba româ
nă. în limbile naționalităților conlo
cuitoare si in limbi de 'circulație 
internațională, precum și cărți 
apărute peste hotare dedicate perso
nalității. activității revoluționare si 
creației teoretice a secretarului ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân. Standuri omagiale dedicate 
aniversării a 2 050 de ani de la 
crearea statului dac centralizat si 
independent sub conducerea lui Bu- 
rebista prezintă producția de carte 
consacrată acestui eveniment, pre
cum si lucrări apărute cu prilejul 
celui de-al XV-lea Congres inter
național de științe istorice care are 
loc în această lună la București.

Sint prezentate în cifre producția 
industriei poligrafice care însu
mează anul acesta 35 de ziare co- 
tidiane, 21 gazete săptămînale, 431 
reviste si alte publicații perio
dice într-un tiraj total de 1.5 mi
liarde exemplare. 5 600 de titluri de 
cărți, un mare număr de efecte 
poștale, timbre, calendare, reprodu
ceri de artă, hărți, atlase si altele, 
în această gamă largă de produse 
sint cuprinse sortimente realizate 
pentru prima dată în tara noastră, 
cum ar fi abtibildurile. șibebildu- 
rile. produse reproiectate si moder
nizate. îndeosebi jocuri din carton 
poligrafiat. care au dus la impor
tante economii de materii prime si 
materiale, articole ce valorifică ma
teriale secundare rămase de la le- 
gătoria de artă.

I.S. „Decorativa" prezintă echipa
mente mecanice : orgi de lumini 
executate numai cu piese româ
nești. o statie de amplificare mo
dernizată. proiectoare de scenă, 
printre care unul de 800 W cu 
lampă de cuart. pentru televiziune. 

Din catalogul său tematic, care 
însumează circa 2 000 de titluri, 
Casa de discuri ..Electrecord" ex
pune la tirg lucrările cele mai re
cente. Remarcăm antologia literară 
..Dacica", discuri cu legende is to-

Cea de-aVt----------
noscută Activitatea 
printr-un sugestiv grafic 
reiese că in cincinalul 
cinematografia realizează 
artistice de lung metraj, 
artistice pentru televiziune. 
1 000 filme documentare si 185 
de animație, un mare număr 
diafilme și diapozitive. Pe 
două ecrane instalate in pavilionul 
Z3 pot fi vizionate scurtmetraje și, 
respectiv, diapozitive. Este relevat.

filme 
filme 
peste 
filme 

de 
cele

de asemenea, efortul de reducere a 
importului de utilaje, concretizat 
printr-un număr considerabil de 
echipamente realizate prin autouti- 
lare. k

— Ce ne puteți spune despre 
standurile consacrate 
lare ?

, — Muzeul satului 
populară prezintă în 
lion creații tehnice și artistice ori
ginale purtind amprenta autorilor 
si zonelor de obirșie: ceramică, 
textile, piese de oort. scoarțe, im- 
pletituri. obiecte din lemn, pictură 
populară. Pentru rolul decorativ 
pregnant, amintim frumoasa gamă 
de cergi din diferite zone folclorice. 
Servind în trecut direct nevoilor 
vieții, gospodăriei. împodobirii in
terioarelor. arta populară actuală se 
integrează tot mai mult 
contemporană. Piesele 
tirg. purtind atestatul de valoare 
al muzeografilor noștri, promovează 
creația autentică, contribuie la stă
vilirea contrafacerilor.

— Ce noutăți prezintă Fondul 
plastic ?

— Artiștii plastici, participă la 
producția de bunuri de consum cu 
bogate si interesante creații, pe cit 
■de frumoase, pe atît de utile. Pa
vilionul Z4 prezintă numeroase uni
cate sau serii mici de produse me
nite să înnobileze mediul nostru de 
locuit, să cultive bunul gust in 
viata cotidiană. în cele citeva al
veole ambientale, vizitatorul re
marcă piese de mobilier pentru 
tineret și mobilier pictat. O multi
tudine de obiecte de artă decorativă, 
de corpuri de iluminat, veselă din 
porțelan, ceramică, sticlă atestă 
fantezia creatorilor lor. Obiecte 
vestimentare originale ilustrează 
multiple modalități de a pune în 
valoare diferite produse secundare 
din piele, textile, blană, lină. Prin
tre exponatele artiștilor plastici fi-

artei popu-

si de artă 
același navi-

în viata 
expuse la

gurează. de asemenea, mostre 
mozaic tip Murano și de mozaic 
marmură șlefuită.

Sint, de asemenea, expuse în 
aceiași pavilion remarcabile realizări 
ale secției de design industrial, 
creații ale artiștilor plastici, pre
cum si ale studenților Institutului 
de arte plastice „Nicolae Grigo- 
rescu". unele dintre acestea fiind 
contractate cu diferite întreprinderi. 
Este vorba de prototipul unui scaun 
pentru autobuze și excavatoare, 
construit corespunzător principiilor 
de ergonomie si avind o greutate 
cu circa 15 kilograme mai mică decît 
cele obișnuite, modelul unui televi
zor portativ functional, proiectul 
unui tren urban suspendat (mono- ■ 
rai). Se mai po’t vedea prototipul 
functional al unei mașini universale 
pentru echiparea atelierelor specia
lizate in execuția modelelor de 
strunguri experimentale, macheta 
unui strung care se închide astfel 
incit spânul se evacuează automat 
într-un conteiner pe rotile, precum 
și alte produse valoroase.

— Ce 
testarea 
lor ?
- In 

noastre 
speciale pentru vînzarea obiectelor 
realizate de artiștii plastici si de 
creatorii 
discurilor 
editorial.
produse 
din sistemul culturii 
rii vor fi prezenti 
cârtii, prilej pentru 
cunoaște părerea critică a cititorilor, 
propunerile lor privind tematica 
care îi interesează, si de care se va 
putea tine seama Ia elaborarea vii
toarele planuri editoriale.

Convorbire consemnată de
Gabriela BONDOC

de 
din

17.30
17,55
13.40
19.00

PROGRAMUL 2
Radar pionieresc
Film serial „Goya"
Omul și sănătatea
Telejurnal • Tara înttmplnă 
marea sărbătoare
Estivala ’80
Telejurnal

Știri sportive
Pe stadionu/Progresul din Capi- 
s-a disputat miercuri meciultalii 

internațional de fotbal dintre echipa 
Spoi tul studențesc și formația Panio- 
nios Atena. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 2—1 (2—0) in favoarea
fotbaliștilor români. In - deschidere, 
Rapid a întrecut cu 5—3 pe Progre
sul Vulcan.

posibilități există pentru 
preferințelor consumatori-

apropierea pavilioanelor 
au fost amenajate tonete

de artă populară, a 
si noutăților în domeniul 
pentru desfacerea altor 
realizate in unitățile 

Si artei. Edito- 
în paviliohul 
aceștia de a

Funcțional și, totodată, estetic, calități pe care le întrunesc exponatele, din pavilionul Z 4, ole Institutului 
de artă plastică Foto : E. Dichiseanu

• Prima etapă a competiției cicliste 
internaționale „Cupa Voința", dispu
tată pe traseul Ploiești — Tîrgoviște 
— Sinaia — Ploiești (165 km) a fost 
ciștigată de rutierul polonez Jan 
Raszkowski in 4h 31’56”. în același 
timp cu învingătorul au trecut linia 
de sosire Cornel Nicolae, Mircea Ro- 
mașcanu și Constantin Popa.

• în turneul internațional de șah de 
la Bajmok (Iugoslavia), după 7 runde 
conduce marele maestru român Mi
hai Șubă, eu 5 puncte și o partidă În
treruptă, urmat de Popovici 4,5 punc
te (1). Knezevici 4,5 puncte, Bukici 
4 puncte 
Șubă l-a 
cea de-a 
povici. ’

(1) etc. în runda a șasea, 
învins pe Karadzici, iar in 

șaptea a remizat cu Po-

© întrecerile finale ale „Cupei 
U.T.C." la carting se vor desfășura, 
in zilele de 26 și il august, la Cim- 
pina. S-a stabilit ca finala „Cupei 
U.T.C." la aeromodelism să aibă loc, 
intre 28 și 30 august, la Reșița.

vremea
pentru zilele de 8, 
țară : Vreme cani- 
intervalului. apoi o 
temperatură va a- 
al vremii. Cerul va

Timpul probabil 
9 și 1(1 august. In 
cutară la începutul 
ușoara scădere de 
tenua acest aspect 
fi variabil. Vor cădea averse izolate de 
ploaie in nordul tării, precum si in zo
nele de deal și de munte. Vint moderat 
cu intensificări în Moldova. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 12 
și 22 de grade, iar valorile maxime vor 
oscila între 25 și 35 de grade, local mai 
ridicate la începutul intervalului Izolat, 
condiții de grindină. în București : 
Vreme caniculară, Îndeosebi la Începu
tul intervalului. Cerul va fi variabil. 
Vint slab. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 18 și 20 de grade, iar va
lorile maxime vor oscila între 32 și 35 
de grade. (Margareta Struțu, meteoro
log de serviciu)

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 6 AUGUST 1980

EXTRAGEREA I : 4 45 29 5 17 37
EXTRAGEREA a n-a : 11 41 18 24 22 S
Fond total de ciștiguri : 806 854 lei din 

care 97 336 lei report la categoria L

• PE CÎND PĂMÎN- 
TUL AVEA UN... INEL. 
Asemeni planetelor Jupiter. Sa
turn si Uranus, și Terra ar fi 
avut odinioară un inel — este 
de părere omul de stiintă ame
rican John O’Keefe. Ipoteza 
aceasta ii servește savantului la 
explicarea erei glaciare din 
urmă cu 34 milioane de ani. care 
s-a soldat cu un adevărat de
zastru ecologic. Ciudățenia va
riațiilor climatice din acea pe
rioadă a pus in Încurcătură pe 
savanți. O’Keefe consideră că 
un nor de particule cosmice, la 
început diform, atras in cimpul 
gravitational al planetei noastre, 
s-a organizat după un timp sub 
forma unui inel deasupra zonei 
ecuatoriale. Inelul ar fi „inter
ceptat" o bună parte din radiația

solară, ceea ce a provocat scă
derea apreciabilă a temperaturii 
cu citeva zeci de grade. Din fe
ricire. acest efect nu a durat 
„decît" citeva milioane de ani. 
după care inelul s-a dispersat in 
Cosmos.

• CEASUL CEL MAI 
PLAT. După recordul in ma
terie de „subtirime" stabilit 
anul trecut de ceasul elvețian 
„Espada" (2 mm), specialiștii 
elvețieni s-au întrecut pe sine, 
prezentind primul ceas de mină 
din lume a cărui grosime este 
sub 1 mm (0,98 mm), denumit 
„Linea Museum". Piesele mo

bile ale mecanismului sînt inte
grate cadranului si carcasei în 
partea lor interioară. Realizarea 
acestui ceas, care combină prin
cipiile de construcție traditionale 
cu cele moderne, a fost posibilă 
datorită miniaturizării tehnicii 
cuartului. electronicii si pilelor. 
Rotitele, arcul, balansoarul, an
samblul electronic si bateria au 
fost asamblate intr-un volum 
foarte redus.

• FONOIZOLARE. Un 
sistem original de recepționare 
fără fir a muzicii și informa
țiilor a fost conceput de specia
liști sovietici din Perm, în sco

pul combaterii... poluării fonice 
la locul de muncă. Persoana ce 
dorește să se. izoleze de zgo
motele ot>ositoare din halele de 
producție își pune o cască spe
cială și își prinde de. haină un 
microreceptor. Din acest moment, 
muzica transmisă din studioul 
uzinei il izolează în mod plăcut. 
Dacă se plictisește și de acesțe 
sunete, răsucește un buton și 
casca devine astfel un fonoa- 
mortizor.

• CÎND A DEVENIT 
MAREA CASPICÂ LAC ? 
Marea Caspică se numește mare 
prin tradiție, cu toate că în re
alitate este vorba de un lac, în- 
trucit nu are legături cu mări 
exterioare. Cînd a devenit Ma
rea Casnică lac 1 Data a fost

stabilită de cercetătorii de la 
Universitatea de stat din Mos
cova, care au calculat modifică
rile de nivel ale apelor Caspicii 
pe o perioadă de 300 000 de ani. 
Amplitudinea oscilației a fost 
pentru întreaga perioadă de a- 
proximativ 300 metri. Acest lu
cru a permis să se conchidă că 
Marea Caspică s-a transformat 
in lac relativ recent, adică in 
urmă cu circa 25 000 de ani.

• „LABORATORUL 
VREMII" DIN EMISFERA 
NORDICĂ. Determinarea 
cantității de căldură transpor
tată in acest an spre Arctica de 
apele Golfstreamului se află 
printre rezulta’tele obținute de 
cercetătorii participant I’a pro
gramul științific sovietic „Ex

perimentul polar Nord". Oa
menii de stiintă presupun că 
circa jumătate din balanța ener
getică a „laboratorului vremii" 
din emisfera nordică este for
mată din căldura zonelor ecua
toriale transportată spre .regiu
nile arctice de fluxul viguros al 
apelor oceanului., Pină in pre
zent s-a considerat că transfe
rul de căldură are loc în prin
cipal în atmosferă.

• OPERAT LA 106 
ANI. Un locuitor din Quebec, 
în vlrstă de 106 ani. a devenit 
cel mai în virstă pacient operat 
de cataractă, apreciază medicii 
de la Spitalul central universi
tar din Sherbrooke. 150 kilometri 
de Montreal, unde a avut loc 
intervenția chirurgicală.



COMEMORAREA VICTIMELOR HIROSHIMEI SUB SEMNUL UNEI IMPERIOASE CHEMĂRI: 

„SĂ ABANDONĂM CALEA DISTRUGERII, 
SĂ ALEGEM CALEA SUPRAVIEȚUIRII"

Adunare festivă la Beijing consacrată împlinirii 
a 2 050 de ani de la constituirea primului stat dac 

centralizat și independent
TOKIO 6 (Agerpres). — La Hi

roshima a avut Ioc, miercuri, ceremo
nia oficială prin care s-a comemorat 
împlinirea a 33 de ani de la data lan
sării bombei atomice asupra Hi- 
roshimei. La ora cind, în anul 1945, 
a explodat dispozitivul nuclear, 08,15, 
viața în marele oraș s-a oprit, 
în sunetele „Clopotului Păcii", parti- 
cipanții la ceremonie și întreaga 
populație a Hiroshimei, formată as
tăzi din 870 000 de locuitori, au păs
trat un moment de reculegere.

In ajunul comemorării, pe lista ce

MARȘ ÎMPOTRIVA 
CURSEI ÎNARMĂRILOR

In cadrul multiplelor manifestări organizate In Japonia cu prilejul Conferinței 
mondiale împotriva armelor atomice și cu hidrogen, desfășurată zilele trecute la Tokio, 
Comitetul japonez de luptă pentru pace a tipărit un afiș cu titlul mobilizator „NU - 
războiului nuclear", exprimind astfel un deziderat arzător al singurului popor din lume 
care a cunoscut ororile armelor atomice, al tuturor popoarelor de pe glob. In numele 
aceleiași cerințe, pe traseul Tokio - Hiroshima, partizanii păcii din Japonia au organizat 
un impunător marș pentru a atrage atenția asupra pericolelor care planează asupra 
omenirii, ca urmare a intensificării cursei înarmărilor.

Solidaritatea statelor africane cu poporul angolez 
Președintele Comisiei speciale a O.U.A, constata : „Rasiștii 
sud-africani urmăresc să anihileze eforturile de dezvoltare 

ale Angolei"
LUANDA 6 (Agerpres). — Anami 

Akakpo Anianyo. ministrul togolez 
al afacerilor externe si cooperării 
internaționale, președintele Comisiei 
O.U.A. însărcinate cu evaluarea pa
gubelor pricinuite de agresiunile ra
siștilor sud-africani în sudul Ango- 
lei, a părăsit Luanda, la încheierea 
unei vizite de patru zile. într-o con
ferință de presă, relatată de agenția 
Angop. el a arătat că scopul vizitei 
a fost nu numai de a constata dau
nele provocate de regimul de la 
Pretoria, ci si de a manifesta solida
ritatea statelor africane cu poporul 
angolez.

Totodată, ministrul togolez a ară
tat că întreaga regiune sudică se 
află sub controlul autorităților an
goleze. El a indicat, de asemenea, că 
bombardamentele forțelor armate 
sud-africane vizau obiective social- 
economice și, în primul rind, spitale, 
scoli, poduri. „Ai impresia — a spus

SPRE O CONFERINȚA INTERNAȚIONALA ASUPRA OCEANULUI 
INDIAN. Mai mulți șefi de stat și secretarul general al Organizație: 
Națiunilor Unite au acceptat propunerea R.D.P. Madagascar privind orga
nizarea unei conferințe Internaționale asupra Oceanului Indian. Această 
reuniune ar urma să aibă loc la sfîrșitul anului 1981, la ea fiind invitate 
statele riverane la bazinul Oceanului Indian, ca și țări din mai multe zone 
ale iumii. Intre altele, va fi discutată problema transformării acestei zone 
intr-o regiune a păcii, lipsită de baze militare.

GENTIILE DE PRESA 
e scurt

I
I ÎNTÎLNIRE D. DRAGOSAVAT 

— S. CARRILLO. La Dubrovnik au 
avut loc convorbiri între Dușan 
Dragosavaț, secretarul Prezidiului. 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, și Santiago Carrillo, se
cretarul general al P.C. din Spania. 
Cu acest prilej s-a procedat la un 
schimb de păreri privind situația 
mondială și problemele actuale 
din mișcarea comunistă și muncito
rească interfiațională. Au fost dis
cutate, de asemenea, aspecte ale 
activității celor două partide.

con- 
Sînt 
ale 

pre- 
dotlâ

CONVORBIRI IRAKIANO-SAU- 
DITE. Președintele Irakului. Saddam 
Hussein, care face o vizită oficială 
în Arabia Saudită. a incenut 
vorbirile cu regele Khalid, 
examinate ultimele evoluții 
situației din Orientul Mijlociu, 
cum șl relațiile dintre cele 
țări.

I

PRIMIRE LA ADEN. Aii Nasser 
Mohammed, secretar general al C.C. 
al Partidului Socialist Yemenit, pre
ședintele Prezidiului Consiliului Su
prem al Poporului, prim-ministru al 
Guvernului R. D. P. Yemen, l-a 
primit pe Hă Dam. vicepremier și 
ministru al afacerilor externe, tri
mis special al președintelui R. P. D. 
Coreene, Kim Ir Sen. 

lor care au fost declarați oficial 
decedați ca urmare a bombardamen
tului atomic, au fost adăugate nu
mele a încă 2 279 persoane, care au 
încetat din viață în ultimul an. In 
acest fel, numărul total al victime
lor bombardamentului, Identificate 
după anul 1952, a ajuns la 97 964.

în cursul ceremoniei comemorative 
din „Parcul Păcii" primarul orașului, 
Takeshi Araki, a dat citire unei „De
clarații a păcii", în care este expri
mată îngrijorarea față de creșterea 

el — că Africa de Sud a vrut să 
îngenuncheze Angola, să-i distrugă 
infrastructura economică, să-i anihi
leze eforturile de dezvoltare".

★
La Luanda a fost semnat un acord 

Privind întărirea relațiilor existente 
intre M.P.L.A. — Partidul Muncii din 
Angola si Mișcarea de Eliberare din 
Sao Tomă și Principe, s-a anunțat la 
sfirsitul unor convorbiri purtate între 
delegații ale celor două partide. 
Părțile și-au manifestat totodată 
acordul cu rezoluția adoptată la 
reuniunea la nivel înalt a O.U.A. de 
la Lagos privind necesitatea întăririi 
independentei economice a statelor 
africane si a înfăptuirii noii ordini 
economice Internationale. Cele două 
Părți se pronunță, totodată, pentru 
solutionarea pe cale pașnică a con
flictelor în Africa, pe baza princi
piilor Cartei O.N.U. și a Organizației 
Unității Africane.

DIN NOU PRIMAR COMUNIST 
LA NAPOLI. Reprezentantul comu
nist Maurizio Valenzi a fost reales 
primar al orașului Napoli. Valenzi 
a fost primar al acestui oraș intrea- 
ga perioadă de cinci ani a adminis
trației precedente.

VIZITA ÎN SPANIA. Ministrul 
afacerilor externe al Mauritaniei, 
Mohamed El Moktar Ould Zamel, 
și-a încheiat • vizita oficială la Ma
drid, părăsind Spania. El a avut 
convorbiri cu ministrul spaniol de 
externe, Marcelino Oreja, și cu alți 
membri ai guvernului, cu care a 
analizat probleme ale relațiilor his- 
pano-mauritaniene și unele ches
tiuni internaționale actuale.

ASASINAT ÎN GUATEMALA.
Directorul cotidianului guatemalez 
„El Imparcial", Mario Ribas, a fost 
asasinat de persoane necunoscute, 
fiind mitraliat în mașina în care 
se afla. El a încetat din viață la pu- 

S-A ACCEPTAT RELUAREA NEGOCIERILOR INTERCOMUNITARE 
DIN CIPRU. Partea cipriotă-greacă a acceptat reluarea negocierilor inter- 
comunitare, întrerupte in iunie 1979, a anunțat președintele cipriot, Spyros 
Kyprianou. El a menționat că un răspuns în acest sens a fost remis re
prezentantului special al secretarului general al O.N.U. în Cipru, Hugo 
Gobbi. Pe de altă parte, un purtător de cuvint al O.N.U. a declarat la 
Nicosia, potrivit agenției U.P.I., că și partea cipriotă-tnrcă a acceptat re
luarea negocierilor. Noua rundă a convorbirilor cipriote intercomunitare, 
a spus purtătorul de cuvint, urmează să inceapă Ia 15 septembrie.

alocațiilor pentru nevoi militare și 
față de continuarea cursei înarmări
lor. „Situația mondială, a spus el, 
îngrijorează profund Hiroshima. 
Cheltuielile militare au ajuns de mai 
mult timp, pe plan mondial, să depă
șească un miliard de dolari pe zi șl 
orice element de conflict este suscep
tibil să declanșeze un război nuclear 
total. A venit timpul să lansăm un 
apel la solidaritatea speciei umane, 
pentru a abandona calea autodistru
gerii și a o alege pe cea a supra
viețuirii".

Acord asupra desfășurării 
convenției Partidului 
Democrat din S.U.A.

WASHINGTON 6 (Agerpres). —în 
urma negocierilor purtate între or
ganizatorii campaniilor electorale ale 
președintelui Jimmy Carter și sena
torului Edward Kennedy — cei doi 
protagoniști la obținerea învestiturii 
Partidului Democrat pentru alegeri
le prezidențiale de la 4 noiembrie — 
a fost realizat un acord asupra mo
dului de desfășurare a Convenției 
democrate, care va avea loc in pe
rioada 11—14 august, în sala Madi
son Square Garden din New York.

în esență, acordul încheiat stabi
lește programul convenției, urmă
rind evitarea in dezbateri a fricțiu
nilor intre susținătorii celor doi can
didați și salvgardarea unității parti
dului, astfel incit acesta să se poa
tă prezenta unit în confruntarea e- 
lectorală cu Partidul republican.

Se stipulează între altele că „am
bii candidați se angajează să asigu
re desfășurarea uhei convenții echi
tabile, care să permită, la încheierea 
lucrărilor, reconcilierea".

“I
țin timp după Internarea în spital. 
Ribas este al 14-lea ziarist care cade 
victimă, în acest an, actelor de vio
lență din Guatemala. 45 de ziariști 
au părăsit țara in urma amenință
rilor primite din partea unor orga
nizații de extremă dreapta.

ORAȘELE ASIEI IN ANUL 2000. 
In condițiile menținerii ritmului ac
tual al natalității și al migrării 
populației din zonele rurale spre 
orașe, la sfirșitul anului 2000 vor 
exista in țările. Asiei 24 de orașe cu 
o populație de peste 10 milioane 
locuitori — se arată intr-un raport 
întocmit de Comisia Economică și 
Socială a O.N.U. pentru Asia și Pa
cific. Potrwit datelor furnizate de 
Comisia O.N.U., in perioada 1950-'- 
1975, populația urbană in țările din 
sud-estul Asiei a înregistrat o creș
tere de peste 300 la sută. '

MANIFESTAȚIE A ACTORILOR 
AMERICANI. Peste 2 500 de actori 
de la studiourile de cinema și tele
viziune din Hollywood au participat 
marți la o demonstrație organizată 
în semn de solidaritate cu muzicie
nii aflați in grevă. Printre părtici- 
panți s-au aflat și cunoscuții Telly 
Savalas și Ralph Bellamy. Acțiu
nea actorilor a întrerupt practic 
toate filmările in studiouri, intr-un 
moment în care negocierile dintre 
conducerile companiilor de televi
ziune și cinematografice și repre
zentanții greviștilor au intrat in 
impas.

POPULAȚIA ARABIEI SAUDITE 
a fost, la începutul acestui an, de 
opt milioane locuitori. In principa
lele orașe ale țării, Riad, Jeddah 
și Dhammam trăiesc 700 000, 600 000 
și, respectiv, 150 000 locuitori.

BEIJING 6 (Agerpres). — Sub aus
piciile Asociației de prietenie a po
porului chinez cu străinătatea și al« 
Asociației de prietenie China — 
România, la Beijing a avut loc o a- 
dunare festivă, organizată în cinstea 
aniversării a 2050 de ani de la con
stituirea primului stat dac centrali
zat și independent. (

Au participat cadre din conduce
rile celor două asociații, precum și 
din conducerile Federației Sindica
telor din întreaga Chină, Federației 
Naționale a Femeilor, Comitetului 
Central al Ligii Tineretului Comu
nist din China, Academiei de științe 
sociale a Chinei, Federației cercu
rilor de literatură și artă, un nu
meros public.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit Wang Bingnan, președinte
le Asociației de prietenie a poporu
lui chinez cu străinătatea. După ce 
a făcut o trecere în revistă a prin
cipalelor momente din Istoria po
porului român, el s-a referit la reali

Se dezvoltă colaborarea economică
româno-costaricană

SAN JOSE 6 (Agerpres). —■ La 
San Jose s-au desfășurat lucrările 
sesiunii a IlI-a a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-costaricane. 
Delegația română a fost condusă de 
Ion Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, iar delegația 
costaricană — de Jorge Cespedes, 
adjunct al ministrului economiei, in
dustriei și comerțului.

în cadrul lucrărilor s-a examinat 
stadiul relațiilor economice dintre 
cele două țări, posibilitățile de spo
rire și diversificare a schimburilor

Economia ungară în primul semestru
BUDAPESTA 6 (Agerpres). — La 

Budapesta a fost, dat publicității co
municatul Direcției centrale de sta
tistică privind rezultatele obținute de 
economia națională ungară în primul 
semestru al anului 1980. Potrivit 
acestui comunicat, difuzai de agenția 
M.T.I.. volumul producției indus
triale a fost de 98,2 la sută fată de 
aceeași perioadă a anului trecut, iar 
numărul oamenilor muncii din secto
rul socialist al industriei — de 97,2 
la sută. Alocațiile de stat pentru in

AGENDĂ ENERGETICĂ

S.U.A.: în atenție — 
cărbunele și energia nucleară

WASHINGTON 6 (Agerpres), — 
Institutul American al Petrolului 
(A.P.I.) apreciază, intr-un raport in
titulat „Două alternative ale viito-, 
rului energetic. O opțiune națională 
pentru anii ’80", că prin utilizarea pe 
scară mai largă a cărbunelui, a ener
giei nucleare și prin noi prospecțiuni 
ale zăcămintelor petrolifere de pe te
renurile aparținînd statului, S.U.A. 
și-ar putea reduce cu pînă la 50 Ia 
sută importurile lor de petrol pînă 
în 1990.

în raport se arată că, potrivit ex- 
perților A.P.I., Statele Unite dispun 
de resursele și experiența necesară 
pentru a reduce importurile de pe
trol la 4—5 milioane de barili pe zi, 
în următorii 10 ani. O atare diminua
re ar conduce la o pondere de 10 la 
sută a importurilor de țiței în totalul 
consumului de energie al țării — ni
vel care a existat în anii ’50 și ’60 
— reprezentînd o reducere impor
tantă a dependenței Statelor Unite 
de achizițiile de petrol din străină
tate, care ating actualmente circa 20 
la sută din consumul național — se 
arată în raport.

ARABIA S AUDIT  At 
Optimizarea exploatării 
cîmpurilor petrolifere

RIAD 6 (Agerpres). — Ministerul 
Petrolului și ‘Resurselor Minerale al

Evoluția situației 
din Bolivia

• Siles Zuazo și-a asumat 
președinția quvemulut de 
unitate națională format în 
clandestinitate • încetarea 

qrevei minerilor
LA PAZ 6 (Agerpres). — într-un 

mesaj remis presei din capitala bo
liviana. Heman Siles Zuazo. lider 
al Unității democratice și populare 
și cîștigător al alegerilor preziden
țiale de la 29 iunie, a anuntat con
stituirea unui guvern de unitate na
țională în clandesținitate. ne care îl 
va prezida. El a arătat că „iși asu
mă președinția constituțională a re
publicii și creează un guvern de uni
tate națională in clandestinitate, in 
calitate de reprezentant unic si legi
tim al poporului bolivian". . De ase-, 
menea, a precizat că hotărirea sa se. 
bazează pe '..Mandatul majorității în 
urma alegerilor de la 29 iunie, pe 
voința politică suverană a Congresu
lui National, desemnat în cursul aces
tor alegeri, si pe opoziția si rezis
tenta. populară" fată de guvernul ac
tual — transmite agenția France 
Presse.

Pe de altă parte, autoritățile din 
La Paz au anuntat încetarea grevei 
celor peste 80 000 de mineri, anarti- 
nind Corporației Miniere a Boliviei 
(Comlbol). Comunicatul indică, tot
odată. că liderii sindicali au fost che
mați să-si reia lucruL

Agenția Prensa Latina subliniază 
că. în urma loviturii de stat mili
tare de la 17 iulie si a rebresiuni- 
lor noilor autorități, si-au pierdut 
viata un mare număr de persoane, iar 
totalul deținuților depășește cifra de 
2 000. Se înregistrează, de asemenea, 
un mare număr de dispăruți. 

zările obținute de poporul român, sub 
conducerea P.C.R., In frunte cu to
varășul NIcolae Ceaușescu, în opera 
de construcție socialistă.

Vorbitorul a subliniat, totodată, 
consecvența cu care țara noastră sus
ține și apără. principiile Independen
ței și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, fermi
tatea cu care se pronunță împotriva 
amenințării cu forța și a folosirii for
ței, pentru o lume a păcii și colabo
rării între popoare.

în încheiere, el a relevat că a- 
ceastă manifestare se înscrie pe li
nia mereu ascendentă a relațiilor de 
prietenie, solidaritate șl colaborare 
dintre P.C.C. și P.C.R., dintre China 
și România, dintre popoarele chinez 
și român.

în cadrul adunării festive a luat 
cuvîntul, de asemenea, ambasadorul 
României la Beijing, Florea Dumi
trescu. tn încheiere a fost prezen
tat filmul „Dacii".

comerciale, de intensificare a coope
rării, îndeosebi în domeniile mineri
tului, industriei aluminiului, energe
tic, apiculturii și industriei alimen
tare, precum și în alte domenii de 
interes reciproc, consemnate în pro
tocolul sesiunii, semnat la încheierea 
lucrărilor.

Conducătorul delegației române a 
avut convorbiri cu miniștrii relațiilor 
externe, economiei, industriei și co
merțului, energiei, lucrărilor publice 
și transporturilor, planificării, pre
cum șl cu conducerile unor firme de 
stat și particulare clin Costa Rica, 

vestiții capitale s-au redus cu 5,6 la 
sută.

în agricultură volumul achizițiilor 
produselor vegetale a fost de 80,9 la 
sută, față de primele șase luni ale 
anului trecut, cele de animale vii — 
de 100,8 la sută, iar cele de produse 
animaliere — de 100,2 la sută fată de 
primul semestru al anului trecut.

în comunicat se relevă, de aseme
nea. reducerea volumului comerțului 
cu amănuntul cu 2,1 la sută in com
parație cu aceeași perioadă a anului 
trecut.

Arabiei Saudite a semnat cu societa
tea „Intercom Engineering and Con
sultancy" un contract pentru studie
rea geologică detaliată a cimpurilor 
petrolifere de la Ab-Qiq, a căror 
producție este de aproximativ 650 000 
barili pe zi. Scopul contractului este 
analizarea aprofundată a zăcăminte
lor, pentru a se defini condițiile op
time de utilizare. Majoritatea zăcă
mintelor de petrol ale Arabiei Sau
dite vor fi supuse unor astfel de stu
dii in viitorul apropiat, se precizează 
la Riad.

F1L1P1NE i Investiții 
pentru utilizarea surselor 

alternative
MANILA 6 (Agerpres). — Pre

ședintele Filipinelor, Ferdinand Mar
cos, a declarat, la Manila, că este ne
cesar să se intensifice cercetările 
consacrate dezvoltării resurselor 
energetice proprii, pentru a reduce 
dependența față de petrolul impor
tat. programul guvernamental elabo
rat în acest sens prevede investiții 
de peste 30 miliarde pesos, preconi- 
zindu-se ca pînă în 1985 să fie di
minuate importurile de petrol de la 
80 la 50 la sută din necesarul ener
getic al țării.

Principalele direcții ale programu
lui respectiv constau în dezvoltarea 
energiei geotermice, utilizarea noilor 
surse de petrol (10 zăcăminte au fost 
recent descoperite), precum și utili
zarea altor forme de energie.

Capriciile vremii
ROMA 6 (Agerpres), — Un val de 

căldură care a afectat, în aceste zile, 
mai multe regiuni din Italia a pro
vocat declanșarea a numeroase in
cendii de pădure. Astfel, in Sardinia, 
sute de hectare de pădure au căzut 
prădă flăcărilor. Mercurul termome
trelor a urcat pînă la 40 de grade la 
umbră.

TOKIO 6 (Agerpres). — Insulele 
arhipelagului nipon cunosc, în pre
zent, una din cele mai reci și' plo
ioase veri din ultimele decenii. Po
trivit : serviciilor meteorologice nipo
ne, temperatura in iulie a fost cu 3 
grade mai mică față de media obiș
nuită din ultimii ani, iar cea din pri
mele zile ale lunii în curs — cu 5 pină 
la 10 grade. Duminică, 3 august, ter
mometrele au înregistrat ca valoare 
maximă 19,5 grade Celsius, repre- 
zentind cea mai scăzută temperatură 
din ultimii 78 de ani pentru această 
perioadă a anului.j

Ciclonul „Allen" a lovit miercuri 
peninsula muntoasă ce formează ex
tremitatea de sud-vest a Insulei Haiti 
și a atins, de asemenea, Jamaica. 
Viteza vintului continuă In gene
ral să fie de peste 200 kilometri pe 
oră. In teritoriile afectate de ciclon 
s-au înregistrat victime. S-au produs, 
de asemenea, inundații puternice, 
care au impus evacuarea locuitorilor 
și au provocat întreruperi ale ali
mentării cu energie electrică. Efec
tele uraganului s-au făcut simțite și 
în capitala jamaicană, Kingston, 
unde a fost avariată rețeaua electri
că. Continuîndu-și deplasarea cu a- 
ceeași viteză, ciclonul ,Alien" s-a 
îndreptat apoi spre Insulele Cayman, 
a fia te la sud de Antilele Mari.

MANIFESTĂRI DEDICATE ROMÂNIEI 
cu prilejul celei de-a 36-a aniversări a revoluției 
de eliberare socială și națională, antifascistă 

și antiimperialistă
împlinirea a 36 de ani de la începutul revoluției de eliberare so

cială și națională, antifascistă și antiimperialistă la 23 August 1944 
și eliberarea României de sub dominația fascistă prilejuiește in diferite 
țări ale lumii acțiuni de cinstire a memoriei eroilor români căzuți in 
lupta împotriva fascismului, diferite manifestări culturale. De aseme
nea, presa publică articole dedicate marii sărbători a poporului nostru.

CEHOSLOVACIA. Ambasadorul 
României la Praga, Ionel Diaconescu, 
a depus coroane de flori la monumen
tele ostașilor români căzuți în lup
tele pentru eliberarea orașelor 
Havlickuv Brod și Humpolec. Au 
fost depuse, de asemenea, coroane de 
flori din partea organelor locale de 
partid și de stat.

Au fost de față reprezentanți ai 
comitetelor orășenești de partid, co
mitetelor naționale, orășenești și 
organizațiilor Frontului Național, 
pionieri, numeroși locuitori al orașe
lor amintite.

BELGIA. Asociația culturală Prae- 
torius Gezelschap, din orașul Bor- 
nem, a organizat o seară culturală.

ITALIA

Funeraliile de la Bologna s-au transformat 
intr-o manifestație antifascista de masă

ROMA 6 (Agerpres). — în Italia a 
fost, miercuri, zi de doliu national. 
La Bologna s-au desfășurat funera
liile victimelor atentatului neofascist 
care a avut loc sîmbătă la gara cen
trală a orașului, soldat cu moartea a 
78 de persoane si rănirea a aproa
pe 200. Funeraliile, relatează agen
țiile de presă, s-au transformat în
tr-o manifestație antifascistă de 
masă. La ceremonia funebră au fost 
de fată președintele Italiei. . Sandro. 
Pertini. primul ministru, Francesco 
Cossiga. secretarul general al Parti
dului Comunist Italian. Enrico Ber- 
linguer. secretarii generali ai celor
lalte Partide italiene, zeci de mii de 
locuitori ai Bolognei. Ceremonia a 
fost urmată. în cursul serii, de o 
mare manifestație desfășurată in 
Diata aflată în apropiere de locul 
atentatului.

Agenția France Presse relatează 
In legătură cu aceasta că „rareori in 
perioada de după al doilea război 
mondial Italia s-a mobilizat într-o 
asemenea măsură împotriva subver

Coșmarul terorismului

In urma odiosului atentot fascist, care a indignat întreaga Italie, gara 
centrală din Bologna s-a transformat într-un morman de ruine

...Bologna, sîmbăti 2 august. O 
dimineață toridă de vară. In aceas
tă zi de vacanță, „stazione centra
le" — frumoasa gară a „orașului 
celor două turnuri" cunoaște o 
forfotă intensă. Pe peroane, in să
lile dc așteptare sute de băr
bați, femei, tineri, copii veniți din 
tgate localitățile țării sau de pe 
alte meridiane. Unii abia au coborit 
din expresul sosit în urmă cu nu
mai citeva minute de la Roma. Iși 
întrerup aci călătoria, pentru o zi 
sau două, dornici Că cunoască mai 
îndeaproape Bologna, orașul căruia 
administrația comunistă i-a asigu
rat reputația de cel mai bine gos
podărit centru urban din Italia. Al
ții se pregătesc să-și conținue dru
mul spre lagunele Veneției sau 
spre plajele însorite ale Adriaticii.

Minutele trec cu repeziciune. 
Limbile ceasurilor arată ora 10,25. 
Brusc se produce o explozie asur
zitoare, care se face resimțită pînă 
in centrul orașului. Suflul ei distru
ge totul in jur : săli de așteptare 
tixite de lume, restaurantul, barul, 
birourile impiegaților de mișcare. 
Scenelor pline de viață de pină 
acum citeva momente le iau locul 
imagini de coșmar. Trupuri sfirte- 
cate, strigăte de agonie, oameni 
dispăruți sub dărîmături.

Vestea se răspîndește, cu repezi
ciunea fulger a mijloacelor moder
ne de comunicații, în întreaga țară. 
Italia fremătind de indignare iși 
pune întrebarea : cine sint autorii 
oribilei crime, cum a fost posibil 
acest, lucru ? Răspunsul avea să 
vină peste citeva ore, cind un tele
fon anonim la unul din ziarele din 
Roma anunța : „Autorii sîntem noi
— -Nucleele armate revoluționare-
— N.A.R. (denumirea unei cunos
cute organizații clandestine neofas
ciste). Onoare camaradului Mario 
Tutti". Mario Tutti este un tero
rist de extremă dreaptă care, exact 
cu șase ani in urmă, la 4 august 
1974, provoca moartea a 12 persoa
ne, făcînd să explodeze o bombă in 
trenul „ltalicus", pe ruta Roma — 
Milnchen, chiar în apropiere de 
Bologna. Arestat ulterior, Tutti a 
compărut in fața justiției. După 
tergiversări nesfirșite, abia la 1 au
gust a.c., deci cu o zi înaintea aten
tatului monstruos de la „stazione 
centrale", autoritățile au ajuns la 
concluzia vinovăției sale și au de
ferit cazul tribunalului. Cauzele 
atentatului cel mai singeros din is
toria postbelică a Italiei apar astfel 
limpezi pentru oricine, e

Din păcate nu este vorba de fap
te izolate. De mai bine de 11 ani, 
Italia este zguduită de un lung șir 
de acțiuni teroriste, de provocări 
și violențe la adresa partidelor și 
organizațiilor democratice, a se
diilor acestora, a unor personalități 
cu vederi progresiste ș.a., urmărind 
pun așa-zisa „stic.tegie a tensiunii' 
să provoace 0 stare de haos, »d 
răstoarne echilibrul politic și si 
deschidă astfel calea unui guvern dș 

După evocarea semnificațiilor eveni
mentului aniversat, corala „Cîntarea 
Brănișteană" din Tîrgoviște a pre
zentat un spectacol de cintece româ
nești, primit cu viu interes. Seri cul
turale cu participarea ansamblului 
românesc au avut loc și in orașele 
Anvers și Opstol.

ARGENTINA. Prestigiosul coti
dian „Clarin", într-un amplu articol 
intitulat „Aniversarea Zilei naționa
le a României", subliniază semnifi
cația revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă si antiim
perialistă, trecînd în revistă marile 
înfăptuiri ale poporului român in 
domeniile politic și social.

siunii" si adaugă că Întreaga tară a 
urmărit. în cursul după-amiezii. pe 
ecranele televizoarelor, ceremonia ul
timului dfnagiu adus victimelor ata
cului neofascist.

Reunit la Roma, guvernul italian 
s-a angajat să acționeze „nrin toate 
mijloacele oferite de. instituțiile de
mocratice" pentru ca autorii actului 
terorist de Ia Bologna să fie- jenti- 
ficati .si pedepsiți", transmit., agenția 
A.N.S.A. Un comunicat al guvernului 
afirmă că la originea actului crimi
nal de la Bologna ..se află subver
siunea de extremă dreapta fascistă". 
Comunicatul adresează un apel for
țelor democratice, cetățenilor la mo
bilizare generală alături de institu
țiile democratice, spre a permite, 
astfel, statului să ducă lupta împo
triva terorismului.

în cursul zilei de miercuri. politia 
franceză l-a arestat, la Nisa, pe mi
litantul de extremă dreaptă italian 
Marco Affatigato. suspect de a fi 
plasat bomba care a declanșat explo
zia de la gara din Bologna.

mină forte, de extremă dreapta, 
care chipurile să restabilească „le
gea și ordinea".

Italia nu reprezintă însă nici pe 
departe un caz aparte, izolat, in 
lumea capitalului. Din diferite 
alte țări — Spania, Franța, 
Turcia, Portugalia și altele — so
sesc zilnic știri despre acțiunile or
ganizațiilor teroriste — asasinate po
litice, omucideri în plină stradă, 
după „clasicul" model al hTJ * -Mi- 
lor, răpiri de persoane, atacuri *.n- 
ditești, atentate împotriva activiști
lor dc stingă, ca și. a unor simpli 
muncitori, a sediilor partidelor și 
ziarelor democratice, a unor oameni 
ai legii. Pe străzile multor orașe oc
cidentale s-a instaurat, mai ales In 
ultimii ani, o stare de perpetuă 
neliniște și nesiguranță. Frica li 
determină pe oameni să renunțe 
adesea să mai iasă din casă după 
căderea întunericului...

Și cind te gindești că se vorbește 
mult în unele țări capitaliste des
pre „drepturile omului", despre li
bertățile democratice „nelimitate". 
Despre ce libertate poate fi însă 
vorba atunci, cind ea are ca rezul
tat mutilarea personalității umane, 
distrugerea însăși a vieții omului 7 
In numele așa-zisei „libertăți abso
lute", nu se iau măsurile care se 
impun pentru curmarea situațiilor 
de violență, a unor asemenea crime 
odioase ca acelea petrecute la Bo
logna, se pertractează ani întregi 
trimiterea in fața justiției a ucigași
lor. Așa-zisa libertate totală, în
găduința nelimitată față de ma
nifestările organizațiilor fasciste 
și teroriste, subestimarea activității 
acestora, nu echivalează in fond 
cu ignorarea, cu nesocotirea dreptu
lui fundamental al omului, dreptul 
la liniște, la siguranța vieții, la 
existență?

Acum Bologna, întreaga Italie, 
trăiește momente de profundă minte 
și indignare. Cu pumnii strinșl, mi
lioane de oameni ai muncii, repre
zentanți ai tuturor categoriilor so
ciale și-au ridicat cu putere glasul 
împotriva actelor abominabile comi
se de fasciști, transformînd ziua fu
neraliilor victimelor odiosului aten
tat în „Zi națională de luptă îm
potriva terorismului".

Manifestările ample — demon
strații, greve, mitinguri — care au 
cuprins in aceste zile întreaga Italie 
evidențiază hotărirea participanți- 
lor de a spune un „NU" hotărît 
fascismului, de a bara calea tuturor 
acțiunilor teroriste, de a-și apăra 
liniștea și viitorul. In coloanele 
acestor demonstrații iși află loc 
orice conștiință responsabilă a 
umanității. Pentru ca dimineții» 
zilelor să nu fie așezate sub spec
trul neliniștii, să nu fie pîndite de 
amenințările unor coșmaruri absur
de. Poate oare o societate, traver
sată de contradicții adinei, să spul
bere asemenea coșmaruri ?

Radu BOGDAN
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