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PINĂ ASEARĂ 
S-AU RECOLTAT 
1200000 HECTARE 
CU GRÎU, REPRE- 
ZENTÎND 57 LA
SUTĂ DIN SUPRA
FAȚA CULTIVATĂ

Relatări din județe 
privind desfășurarea 

secerișului — în 
pagina a IV-a

OAMENII MUNCII DIN AGRICULTURA 
JUDEȚULUI DOLJ AU ÎNCHEIAT 

RECOLTAREA CEREALELOR PĂIOASE
Telegrama adresată 

Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

In aceeași atmosferă de entuziaste manifestări de dragoste și stimă, de elan 

revoluționar și profundă angajare muncitorească, patriotică, ieri a continuat

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘEEUINICOLAE CEAUȘESCU 
IN JUDEȚUL CONSTANTA

Un amplu și rodnic dialog, la fata locului, cu oamenii muncii, cu specialiștii, străbătut de hotărîrea 
de a transpune în viață mărețele obiective stabilite de Congresul al XII-lea al partidului, 

sarcinile cincinalului calității și eficienței
Tovarășul Nicolae 

Ceauțescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, a continuat, 
joi 16 iulie, vizita de lucru in 
județul Constanța, unde s-a 
îritilnit cu colective de oameni 
ai muncii ale unor importante 
obiective economice — șantie
rele Canalului Dunăre-Marea 
Neagră și ale Centralei nu- 
clearo-electrice — și cu lucră
torii Combinatului petrochimic 
Midia-Nâvodari.

împreună cu secretarul ge
neral al partidului se aflau 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Lina Ciobanu, Ni
colae Constantin, Gheorghe 
Oprea, Ion Pățan, Petru 
Enache, Ion lonițâ, Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. 
ql U.T.C.
Cea de-a doua zi a vizitei de lu- 

eru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în județul Constanța a avut loc în 
aceeași atmosferă de puternică an
gajare, de manifestare a hotăririi
(Continuare in pag. a II-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
la marea adunare populară din municipiul Constanța

Dragi tovarăși și prieteni,
Am efectuat o vizită de lucru în 

județul și în municipiul Constanța. 
Aș dori, cu acest prilej, ca și la 
această mare adunare populară să 
vă adresez dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor municipiului și jude
țului Constanța, în numele Comi
tetului Central ăl partidului, al 
Consiliului de Stat și guvernului, 
precum și al meu personal, un sa
lut comunist, revoluționar și cele 
mai bune urări. (Urale și aplau
ze îndelungate; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Județul Constanța — la fel ca 
toate județele patriei, dealtfel — a 
cunoscut o puternică dezvoltare, ca 
rezultat al politicii partidului de 
amplasare teritorială a forțelor de 
producție în toate județele și zone
le țării. în cincinalul trecut, indus
tria județului a cunoscut o dezvol
tare foarte importantă, au apărut 
noi obiective industriale. în dece
niul anilor ’70—’80, producția in
dustrială a crescut, în Constanța, 
de peste 3 ori. Dealtfel, pe întrea
ga țară avem, în deceniul pe care 
l-am încheiat, o creștere a produc

Dialog fructuos, de lucru, pe șantierul Canalului Dunăre-Marea Neagră, la kilometrul 23 — Medgidia

ției industriale de circa 3 ori. A- 
ceasta demonstrează cu putere jus
tețea politicii partidului nostru 
comunist de dezvoltare puternică 
a forțelor de producție — baza edi
ficării cu succes a societății socia
liste multilateral dezvoltate, a ri
dicării bunăstării materiale și spi
rituale a poporului nostru ! (A-
plauze și urale prelungite ; se scan
dează puternic „Ceaușescu și po
porul !“).

Sînt cunoscute datele cu privire 
la dezvoltarea generală a patriei 
noastre, de aceea nu doresc să mă 
refer acum la ele. Am obținut o 
creștere puternică a agriculturii, 
precum și a celorlalte ramuri de 
activitate. S-au dezvoltat învăță- 
mîntul, știința, cultura — factori 
importanți ai progresului general 
al patriei. Ca rezultat al creșterii 
avuției naționale, a venitului națio
nal, s-a ridicat continuu nivelul de 
trai material și spiritual al poporu
lui. După cum este cunoscut, în 
cincinalul 1976—1980 retribuția 
reală a crescut cu 29 la sută, față 
de numai 20 la sută, cît prevăzu
sem în planul cincinal. A crescut 
puternic bunăstarea tuturor cate

goriilor sociale, a întregul ui-popor
— ceea ce demonstrează cu putere 
că tot ceea ce realizăm în edifi
carea socialismului e destinat dez
voltării țării și îmbunătățirii vieții 
întregului nostru popor, adevăratul 
stăpîn a tot ceea ce există in 
România. (Urale și aplauze pu
ternice, îndelungate ; se scandează' 
„Ceaușescu și poporul !“).

Județul Constanța constituie un 
exemplu de ceea ce am realizat în 
anii construcției socialiste. Cine 
nu-și amintește — mă refer, desi
gur, la cei mai în vîrstă — cum 
era Constanța acum 30 de ani și ce 
transformări uriașe s-au produs 
în industrie, în agricultură, în cul
tură, în dezvoltarea științei și în- 
vățămîntului în acest județ de la 
Marea Neagră. într-adevăr, peste 
tot se văd roadele minunate ale 
construcției socialiste ; se văd pes
te tot uriașele edificii industriale, 
unitățile agricole, unitățile de în- 
vățămînt, de sănătate, de cultură
— toate construite prin munca 
harnicilor constănțeni, care înfăp
tuiesc neabătut, la fel ca întregul 
popor, politica partidului nostru.

(Aplauze și urale puternice; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Am trecut la realizarea cincina
lului 1981—1985. Putem spune că 
rezultatele^jobținute în primul se
mestru al acestui an, primul an al 
cincinalului, sînt, pe ansamblu, 
bune, în întreaga țară, producția 
industrială a fost realizată în bune 
condiții. De asemenea, și județul 
Constanța a obținut rezultate bune 
pe primele 6 luni ale anului — 
ceea ce demonstrează că muncito
rimea, țărănimea, intelectualitatea, 
toți oamenii muncii au început cu 
bine noul cincinal, cu hotărîrea 
fermă de a înfăptui neabătut sar
cinile puse de Congresul al XII- 
lea al partidului cu privire la tre
cerea la o nouă calitate în toate 
domeniile de activitate, la trecerea 
României de la stadiul de țară în 
curs de dezvoltare la țară mediu 
dezvoltată. Rezultatele din primul 
semestru demonstrează că avem 
toate condițiile să realizăm aceste 
obiective strategice, care vor ridi
ca țara noastră spre noi culmi de 
progres și civilizație. (Urale și a- 
plauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Am vizitat Șantierul naval Con
stanța și Șantierul naval Manga
lia ; ambele au rezultate bune. în
tr-adevăr, intr-un timp relativ 
scurt, am trecut de la navele de 
cîteva mii de tone Ia construirea 
marilor nave, de pînă la 150 000 de 
tone. Constituie, o mîndrie pentru 
oamenii muncii de la aceste șan
tiere navale din Constanța — ca și 
pentru întreaga noastră patrie — 
faptul că puternice nave de pînă 
la 150 000 tone cutreieră mările și 
oceanele atît sub pavilionul româ
nesc, dar și sub alte pavilioane, ale 
țărilor unde au fost exportate, de- 
monstrînd că constructorii navali 
români constănțeni sînt astăzi în 
stare să producă nave la nivel 
mondial. (Aplauze și urale puter
nice, prelungite ; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !“).

Am impresii plăcute despre ceea 
ce am văzut la ambele șantiere. 
Am discutat cu consiliile de con
ducere, cu oamenii muncii proble
mele care mai sînt de soluționat 
pentru a asigura folosirea mai

(Continuare în pag. a III-a)

Comitetul județean de partid 
Dolj vă raportează,, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii de pe ogoarele 
județului nostru, in frunte cu co
muniștii. acționind energic in spi
ritul indicațiilor și orientărilor date 
de dumneavoastră la Congresul ță
rănimii, la recentul forum al cla
se: muncitoare, in vizitele de lucru, 
precum și. cu alte prilejuri, au reu- 

I șit ca astăzi, 16 iulie, să încheie 
recoltatul păioaseior de pe întreaga 
suprafață de 147 617 hectare. Stră- 
duindu-ne să folosim mai bine 
utilajele din dotarea agriculturii 
județului, am reușit să stringem 
recolta de păioase intr-o perioadă 
mult mai scurtă decit in alți ani, 
întreaga producție fiind transpor
tată direct din cimp în magazii.

Acest succes încununează o peri
oadă de muncă avîntată, de inten
se eforturi, desfășurate sub sem
nul inaltei răspunderi, al devota
mentului și abnegației cu care or
ganele și organizațiile de partid, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
agricultura județului acționează 
pentru înfăptuirea noii revoluții 
in agricultură, pentru obținerea de 
producții vegetale și animale la ni
velul sarcinilor ce decurg din do
cumentele Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român.

în prezent. toate forțele de Ia 
sate sint mobilizate la incheierea 
cit mai grabnică a transportării in 
bazele de recepție a tuturor, canti

Comitetul județean Dolj al P.C.R.
::

' din cronica întrecerii
SOCIALISTE

CLUJ-NAPOCA

Utilaje textile 
livrate la export 
peste prevederi

Colectivul întreprinderii „Unirea" 
din Cluj-Napoea a livrat in acest 
an peste prevederi la export utilaje 
textile in valoare de 2,6 milioane 
lei. Produsele întreprinderii se 
bucură de o bună apreciere pe 
piața externă datorită noutăților 
tehnice adoptate, în scopul sporirii 
funcționalității acestora, gradului 
inall de automatizare și fiabilității 
lor ridicate. Se disting in acest sens 
noile creații: mașina de etirat-tex- 
turat, destinată prelucrării firelor 
poliamidice și poliesterice, mașinile 
de dublat și răsucit fire texturate, 
mașinile cu dublă torsiune cu 2 
etaje. Receptiv la cerințele parte
nerilor, colectivul de la „Unirea" a 
realizat pentru export mașini de 
filat bumbac cu 504 fuse în loc de. 
420. cum se fabrică curent. Sînt in 
pregătire pentru piața externă noi 
tipuri de utilaje textile perfecțio
nate. (AI. Murcșan).

DROBETA-TURNU
severinT-

în folosință — 
1 000 apartamente

La Drobeta-Turnu Severin, Orșo
va și in alte localități mehedințene, 
constructorii au dat in folosință de 
la inceputul anului mai mult de 1 000 
de apartamente. Paralel cu dezvol
tarea și sistematizarea municipiului 
reședință de județ — Drobeta-Turnu 
Severin — a cărui zestre edilitară a 
fost întregită in ultimii ani cu noi 
cartiere ce îmbină armonios ele
mentele arhitecturii tradiționale cu 
specificul local, utilul cu frumosul, 
a început un amplu program de 
construcții de locuințe Ia Strehaia, 
oraș aflat în plină dezvoltare indus
trială, la Baia de Aramă, Vinju 
Mare, precum și in alte localități 
ale județului.

ORADEA:

Preocupare constantă 
pentru înnoirea 

producției
I Nomenclatorul de produse al în- 
i treprinderii mecanice din Oradea 
\ crește mereu, cantitativ și calitativ, 

tăților de produse destinate fon
dului central al statului și fondu
lui de furaje, la eliberarea opera
tivă a terenului, ia înfăptuirea pro
gramului de insămințare a cultu
rilor duble, la recoltarea și livra
rea legumelor și fructelor, la strin- 
gerea și conservarea corespunză
toare a unui volum cît mai mare 
de furaje.

Vă incredințăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, 
că, așa cum s-a stabilit la recenta 
ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vom lua 
toate măsurile care se impun pen
tru executarea arăturilor pe supra
fețele eliberate, pentru pregătirea 
și desfășurarea exemplară a insă- 
mînțărilor de toamnă, punînd în 
mod deosebit, accentul pe realiza
rea densității optime de plante la 
unitatea de suprafață. Organizația 
județeană de partid, toți lucrătorii 
ogoarelor vor depune Întreaga ca
pacitate de muncă pentru a smulge 
pămîntului roade cit mai bogate, 
pentru sporirea contribuției Dolju
lui la asigurarea economiei națio
nale cu cantități cit mai mari de 
produse vegetale și animale nece
sare bunei aprovizionări a popu
lației cu alimente și a industriei 
cu materii prime. Sîntem hotăriți 
să facem tot ce ne stă in putință 
pentru a șitua Doljul pe un loc 
fruntaș în marea competiție națio
nală cu celelalte județe ale țării.

odată cu însăși dezvoltarea unității. 
Printre noutățile create aici in pri
mul semestru al anului se inscriu 
tipuri de mașini agricole modeme 
— cum sînt grebla oblică, freza 
pentru pășuni, utilajul de înfipt și 
extras stilpi de sub plantații de vie 
și susținători de alte tipuri — solici
tate deja și la export. însă mindria 
acestui ambițios colectiv rămine uti
lajul complex E 65 IE — un excava
tor cu încărcător frontal multifunc
țional, de mare randament, apre
ciat deopotrivă in agricultură, ca și 
pe șantiere. In primul semestru, co
lectivul de aici a realizat suplimen
tar zece astfel de utilaje, precum și 
piese de schimb pentru mașini agri
cole in valoare de un milion lei. Re
cent, au fost asimilate in fabricație 
subansamble pentru întreprinderi 
de tractoare din țară, o gamă tipi
zată de ridicătoare hidraulice și me
canisme de suspendare pentru trac
toarele de 28—70 CP. (Al. Peti).

IAȘI :

O nouă capacitate 
de producție

La întreprinderea mecanică „Ni- 
colina" din Iași au intrat in func
țiune, în spațiile existente ale sec
țiilor de utilaje de construcții și 
utilaje terasiere, noi linii de fabri
cație pe care se va extinde produc
ția de dumpere. încărcătoare fron
tale, autoscrepere. betoniere cu 
cădere liberă și alte asemenea uti
laje cu incă 1 376 tone anual. Noua 
capacitate de producție este dotată, 
în cea mai mare parte, cu mașini 
și utilaje de fabricație româneas
că de inaltă tehnicitate. (Manole 
Corcaci).

BOTOȘANI :

Cuptor de topit aliaje 
neferoase

La întreprinderea „Electrocontact" 
Botoșani s-a realizat și a intrat în 
funcțiune, cu sprijinul întreprinde
rii „Electroputere" — Craiova, pri
mul cuptor cu inducție de topit 
aliaje neferoase. S-a înlocuit astfel 
topirea aliajelor neferoase în 16 
cuptoare de dimensiuni mai mici, 
fapt ce contribuie la creșterea pro
ductivității muncii în secția turnă
torie cu 20 la sută și la reducerea 
consumului de energie electrică cu 
aproape 100 MW anual. Punerea în 
funcțiune a noului cuptor sporește 
capacitatea întreprinderii cu peste 
300 tone piese turnate anual. (Sil
vestri Ailenei).
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în judelui Constanța
(Urmare din pag. I)
oamenilor muncii din această parte 
a țării de a munci strins uniți in 
jurul partidului, al secretarului său 
general, pentru înfăptuirea impor
tantelor obiective stabilite de Con
gresul al XÎI-lea al P.C.R.

întilnirile de lucru ale secretarului 
general al partidului cu făuritorii 
bunurilor materiale din aceste uni
tăți, cu cadre de conducere din mi
nisterele și centralele industriale de 
resort, cu reprezentanții organelor 
locale de partid și de stat au evi
dențiat cu pregnanță marile posi
bilități de care se dispune pentru 
a realiza la timp și în condiții de 
maximă eficiență planul pentru 
perioada 1981—1985. Totodată, dis
cuțiile purtate la fața locului, asu
pra celor mai importante proble
me de care depinde realizarea la 
timp a tuturor indicatorilor de 
plan, a investițiilor, au prilejuit 
adoptarea unor noi măsuri menite 
să asigure dezvoltarea economico- 
sociaiă tot mai puternică a jude
țului Constanța, înflorirea necon
tenită a patriei noastre socialiste.

Dialogul de lucru, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu constructorii 
viitoarei căi navigabile ce va 
străbate Dobrogea de la Cernavodă 
la Agigea și cu cei de pe șantierul 
Centralei nuclearo-electrice, cu pe- 
trochimiștii a pus in evidență incă 
o dată preocuparea constantă a 
conducătorului partidului și statu
lui nostru de a analiza, Ia fața lo
cului, împreună cu colective largi 
de oameni ai muncii, modalitățile de 
realizare intr-un termen cit mai scurt 
și la un înalt grad de eficiență a 
acestor mari obiective ale construc
ției socialiste din țara noastră.

Miile de constructori și petrochi- 
miști au primit pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu calde și entuziaste 
manifestări de simpatie și dragoste, 
aslgurîndu-1 și cu acest prilej de 
hotărârea lor nestrămutată de a în
făptui întocmai mărețul program al 
partidului nostru de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, de creștere necontenită a ni
velului material și spiritual al În
tregului nostru popor.

întîlnirea de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a început pe șan
tierele canalului, la > Cerna
vodă aCoI° ur>de se realizează imen
sa ecluză de la Dunăre și noul port 
al orașului. Tot aici se construiesc 
cele două porturi de așteptare a na
velor din amonte și aval, precum și 
podul mixt, rutier și de cale ferată, 
care traversează ecluza.

în întîmplnarea secretarului ge
neral al partidului au venit mii de 
constructori ai importantei artere 
fluviale-maritime ce va lega Dunărea 
de Marea Neagră. Entuziasta mani
festare de bun sosit, ce ilustrează 
grăitor unitatea de nezdruncinat a 
întregului popor în jurul partidului, 
este dominată de urale, de aclamații. 
Răsună Îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !", „Ceaușescu șl poporul 1", 
„Ceaușescu — pace

La coborîrea din elicopter, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Blena Ceaușescu au fost Intîmpinați 
de tovarășii Ion Stolan, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Constan
ța al P.C.R., Vasile Bulucea, minis
trul transporturilor și telecomunica
țiilor, de reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai unor 
ministere care concură la realizarea 
acestui obiectiv important al econo
miei naționale.

O gardă formată din ostași ai for
țelor armate, membri ai gărzilor pa
triotice și ai formațiunilor de pregă
tire a tineretului pentru apărarea 
patriei a prezentat onorul. S-a into
nat Imnul de Stat al Republicii So
cialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
trecut în revistă garda de onoare.

Dînd glas bucuriei și satisfacției 
pentru momentele deosebite pe care 
le trăiesc toți cei ce lucrează aici, 
tineri și tinere in frumoase costume 
din partea locului invită pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu să guste din pîinea 
acestor meleaguri, din ploștlle cu 
vin. Pionieri și șoimi ai patriei îi 
înconjoară cu bucurie, cu brațele 
încărcate de flori, pe care le oferă 
in semn de profundă dragoste.

Generâl-colonel Vasile Ionel, ad
junct al ministrului transporturilor 
și telecomunicațiilor, director gene
ral al Centralei Canalului Dunăre- 
Marea Neagră, raportează că indi
cațiile date de secretarul general al 
partidului cu prilejul precedentei 
vizite de lucru pe acest mare șantier 
al țării au fost transpuse cu succes 
în viață. Munca tenace, încordată, 
depusă de miile de constructori ai 
canalului a permis executarea unui 
mare volum de lucrări. Pe Întregul 
șantier, ele se desfășoară într-un 
ritm susținut, incadrîndu-se in ter
menele stabilite, fiind într-un stadiu 
avansat pe o distanță de 50 km, 
între Medgidia și Agigea, și in faza 
de finalizare în Valea Carasu.

..,

.......... - •.......... • •'

Pe traseul Canalului Dunâie-Marea Neagră, la kilometrul 43, se examinează stadiul lucrărilor

Se dau apoi explicații in legătură 
cu stadiul de construcție a ecluzei 
de la Cernavodă în lungime de 310 
metri, care va permite intrarea și 
ieșirea navelor în și din Canalul 
Dunăre — Marea Neagră. Gazdele 
informează că aici se toarnă betoa- 
nele în zona de racord pe care o re
prezintă camera de trecere dintre 
capul aval și cel din amonte. In cea
laltă extremitate a ecluzei, la capul 
amonte, turnarea urmează să atingă 
cota finală în acest an. Se arată, 
totodată, că. în urma eforturilor de
puse, precum și a unei mai bune 
folosiri a tehnicii din dotare, se lu
crează în ritm susținut și la cele
lalte obiective — podul de cale fe
rată și rutier care traversează ecluza, 
la stația de pompare de la kilome
trul 4 al canalului. Se raportează că 
au fost realizate infrastructura po
dului, urmînd ca în continuare să se 
treacă la asamblarea tablierelor me
talice și la montarea primelor pompe 
ale stației care va asigura nivelul 
apei în canal, precum și irigarea unor 
importante suprafețe agricole din 
zonă. Secretarul general al partidului 
este informat că prin aplicarea acor
dului global la construcția podului 
de la Nazarcea. lucrările la acest 
obiectiv au deja un avans de două 
luni față de prevederile din grafi
cele de execuție.

Apreciind rezultatele obținute de 
constructori, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesitatea 
intensificării ritmului lucrărilor la 
toate obiectivele de la Cernavodă, a 
reducerii duratei de executare a po
dului de cale ferată și rutier, pentru 
ca toate acestea să fie date în folo
sință la termenele prevăzute.

Se vizitează apoi, în apropiere de 
orașul Cernavodă, șantierul pri
mei Centrale nuclearo-elec
trice ce se construiește în țara 
noastră. Constructorii, inginerii, teh
nicienii și specialiștii, oameni cu o 
bogată experiență cărora li s-a în
credințat sarcina de a ridica acest 
important obiectiv ce marchează în
ceputul energeticii nucleare în 
România, primesc în mijlocul lor pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu cu sentimente 
de dragoste și aleasă stimă.

Sînt prezenți tovarășii Trandafir 
Cocârlă, ministrul energiei electrice, 
Cornel Mihulecea, președintele Comi
tetului de Stat pentru Energia Nu
cleară, membri ai conducerii Trus
tului de construcții și' instalații pen
tru centrale nuclearo-electrice.

Gazdele prezintă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu stadiul actual al 
lucrărilor, măsurile luate potrivit 
indicațiilor date de secretarul gene
ral al partidului cu prilejul vizitei 
precedente, din iulie 1980, privind 
îmbunătățirea ritmului de lucru și 
organizarea muncii pe șantier. 
Transpunerea în practică a indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
intensificarea eforturilor întregului 
colectiv și îmbunătățirea dotării 
tehnice a șantierului au permis ca 
la ora actuală să se desfășoare lu
crări la toate obiectivele de bază ale 
centralei — clădirile reactorului, ale 
serviciilor nucleare, sala turbogene- 
ratorului, stația de pompe, canalul 
principal de evacuare a apei calde 
— existînd premise ca în 1985 să se 
producă aici primele cantități de 
energie electrică.

Se raportează că în primul semes
tru au fost dislocați 710 000 mc, iar 
pînă la finele anului se estimează 
realizarea unui volum aproape dublu 
de excavații în comparație cu 1980 ; 
de asemenea, s-au turnat mai mult 
de 14 000 mc betoane speciale. To
varășul Nicolae Ceaușescu este in
format, în același timp, despre unele 
tehnologii și procedee puse la punct 
de colectivele de specialiști care 
concură la realizarea acestei lucrări 
de complexitate tehnică deosebită, 
procedee menite să asigure construi
rea în cele mai bune condiții a pri
mei centrale nuclearo-electrice ro
mânești.

Secretarul general al partidului se 
interesează îndeaproape de mersul 
lucrărilor la fiecare obiectiv în parte, 
despre stadiul de realizare a docu
mentațiilor și proiectelor, de asigu
rare a instalațiilor și utilajelor 
tehnologice. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut constructorilor, 
factorilor de răspundere chemați să 
contribuie la realizarea acestui deo
sebit de important obiectiv al pro
gramului energetic al țării să între
prindă cele mal eficiente măsuri în 
scopul grăbirii ritmului de construc
ții, pentru începerea mai devreme a 
montajului, astfel îneît în 1984 să se 
încheie lucrările la prima unitate, 
iar în 1985 să se efectueze verifică
rile. probele și punerea sa în ex
ploatare.

Felicitind pe constructori pentru 
realizările înregistrate pînă în pre
zent, secretarul general al partidului 
le-a cerut să efectueze o eșalonare 
mai judicioasă a lucrărilor, să în
ceapă in paralel construcția și la 
celelalte unități ale centralei. Tot
odată, a indicat industriei

Moment de lucru, la kilometrul 48 al canalului, pe Șantierul național al tineretului

partiție a terenurilor agricole pe uni
tățile din zonă, asigurîndu-se ferme
lor de stat și cooperativelor agricole 
de producție suprafețe compacte pe o 
parte sau alta a canalului, astfel in
cit dispunerea lor să evite dispersa
rea de forță de muncă și tehnică.

Ministrul apărării naționale l-a 
asigurat pe comandantul suprem al 
forțelor noastre armate că sarcinile 
încredințate armatei vor fi îndepli
nite cu abnegație și răspundere co
munistă.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu constructorii marii ar
tere de apă ce va lega Dunărea de 
Marea Neagră a continuat la Șan
tierul kilometrul 43, punct de lu* 
cru situat în perimetrul de activitate 
al colectivului de oameni ai muncii 
de la Grupul 3 șantiere-Basarabi.

Aici, între kilometrii 40 și 45 a fost 
executat — în răstimpul care a tre
cut de la începutul lucrărilor un 
mare volum de muncă, trebuind să 
fie ferăstruit un deal cu înălțimea 
de 72 metri de la cota zero a cana
lului, uneori în condiții de muncă 
dificile, impuse de existența unor 
pînze freatice și a argilei roșii. De 
la începutul lucrărilor s-au excavat 
și transportat 33,3 milioane metri 
cubi de pămînt și s-au turnat în zi
durile de sprijin 170 mii metri cubi 
de beton.

De pe platforma pe care a aterizat 
elicopterul prezidențial, pe malul 
sting al albiei viitoare, se deschide 
privirii tabloul impresionant al a- 

'■s-eestei!i,porti'lni de canal, unde sînt 
ai concentrate importante forțe umane 

de probleme complexe . , si. mecanice.. Excavatoare cu capaci- 
confruntat în difertfe ■ thtoa “ele. 8 metri cubi — cele mai 

'•"'mari utilaje de acest fel produse in 
țara noastră — autobasculante de 
25—50 și 100 tone, autogredere și ma
carale puternice, acționate de con
structorii canalului, aflate toate în
tr-o mișcare continuă, oferă o su
gestivă imagine a ritmului de lucru 
de pe acest important șantier.

Directorul general al Centralei Ca
nalului Dunăre-Marea Neagră infor
mează că în această zonă, vizitată de 
secretarul general al partidului și în 
vara anului trecut, cea mai mare par
te a lucrărilor se află în stadiul fina
lizării. Dealtfel, pe peretele canalu
lui este înscris cu litere mari, alcă
tuite din pietre albe, angajamentul 
pe care constructorii acestui tronson 
de canal și-1 iau astăzi în fața tova
rășului Nicolae Ceaușescu : încheie
rea, pînă la 31 decembrie 1981, a 85 
la sută din lucrările la tronsonul de 
canal cuprins între km 40 și 45.

Angajamentul este susținut de mii
le de constructori, prezenți în aceas
tă zi la km 43, printr-o vibrantă ma
nifestare de stimă, de dragoste și res
pect, cu care sînt întîmpinați tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu.

In fața unor grafice și planșe de 
proiect, conducerea canalului infor
mează asupra modului cum au fost 
traduse în viață sarcinile ce le-au 
fost încredințate de secretarul gene
ral al partidului. Reține atenția, în
tre altele, stadiul construcției unuia 
din podurile de peste canal — cel 
de la Basarabi ; sprijinit pe șase 
culee și avînd lungimea totală de 
255 metri — deschiderea principală 
măsurînd 103,5 metri — acest pod va 
asigura o fluiditate sporită a traficu
lui auto al unui important nod rutier 
spre 3 destinații importante : Con
stanța, Cernavodă și Ostrov-Călărași.

structoare de mașini să-și sporească 
contribuția la realizarea de echipa
mente nucleare. începînd cu cele ne
cesare primei unități a centralei de 
la Cernavodă.

Mulțumind pentru indicațiile și re
comandările date, cei prezenți l-au 
asigurat pe secretarul general al 
partidului de hotărîrea tuturor con
structorilor și specialiștilor de a în
făptui — în cele mai bune condiții și 
la termenele stabilite — prima cen
trală nuclearo-electrică din țara 
noastră.

Următorul obiectiv al vizitei de 
lucru î-a constituit Șantierul kilo
metrul 23 unde ‘?l desfășoară ac
tivitatea militari ai armatei noastre. 
Ministrul apărării naționale, general- 
maior Constantin Olteanu, a expri
mat comandantului suprem al for
țelor armate sentimentele de aleasă 
gratitudine, din partea ostașilor care 
participă la construcția Canalului 
Dunăre —■ Marea Neagră, pentru 
cinstea de a se reîntîlni cu aceștia 
în posturile datoriei încredințate, 
raportînd că sarcinile și ordinele 
date cu un an in urmă au fost în
deplinite.

Călăuziți de orientările primite cu 
ocazia vizitei din luna iulie 1980, mi
litarii care participă la edificarea a- 
cestui important obiectiv economic 
au reușit să obțină noi succese pe 
linia organizării superioare a muncii, 
folosirii cu randament sporit a utila
jelor și executării ritmice a planului 
de producție. Prin eforturi susținute 
și dînd dovadă de ingeniozitate, mir 
litarii constructori au rezolvat <șu 
succes o serie de probleme complexe 
cu care s-au < 
puncte de lucru. "

Incadrîndu-și eforturile In activi
tatea efervescentă desfășurată de oa
menii muncii pe șantierele Canalului 
Dunăre-Marea Neagră, ostașii, ingi
nerii și tehnicienii militari au pre
zentat un bogat bilanț de realizări. 
Din cei 40 de kilometri încredințați 
armatei au fost realizați 32,6 kilome
tri. Acest drum al magistralei albas
tre care se profilează între kilometrii 
0 și 40 a necesitat excavarea a 25.1 
milioane metri cubi de pămînt și rocă 
și transportarea a 55,2 milioane tone 
de anrocamente și alte materiale. Nu
mai în zona acestui șantier au fost 
dislocate 400 
de pămînt și 
milioane tone

Reținînd cu _______
obținute de militari, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu indică Să se acționeze cu 
aceeași fermitate pentru continuarea 
lucrărilor în toate punctele de lucru, 
îndeosebi în zona acelor construcții 
vechi Care urmează să fie dezafec
tate.

Secretarul general al partidului s-a 
interesat de stadiul și posibilitățile 
realizării într-un termen mai scurt a 
celor două mari poduri peste canal 
de la Medgidia și Basarabi, cerînd 
ministrului construcțiilor de mașini 
să ia toate măsurile pentru reali
zarea unor repere de care depinde 
terminarea celor două obiective. Tot
odată, s-a indicat organelor județene 
de partid și de stat să ia măsuri pen
tru ca executarea obiectivelor din a- 
ceastă zonă să nu afecteze desfășu
rarea activității economice normale 
pe ambele părți ale canalului. Pentru 
a se asigura folosirea economică și 
eficientă a forțelor umane și mate
riale. secretarul general al partidului 
a indicat să se revadă actuala re- 

de mii de metri cubi 
rocă și transportate 2 
de materiale.

satisfacție succesele

în prezent, lucrările de infrastructură 
ale podului sînt într-un stadiu final, 
rămînînd a fi montat, ulterior, ta- 
blierul metalic.

Secretarul general al partidului 
apreciază modul cum s-a muncit în 
acest punct de pe traseul canalului 
și se interesează asupra problemelor 
ce mai sînt de rezolvat. De aseme
nea, se cere ministrului construcții
lor de mașini să se urgenteze livra
rea tablierelor metalice.

Constructorii asigură pe secretarul 
general al partidului că și pe viitor, 
aici, cit și la celelalte obiective ale 
canalului se va munci cu abnegație 
la nivelul exigențelor pe care le im
plică sarcina de a apropia cit mai 
mult ziua și ora la care prima navă 
va străbate canalul de la Cernavodă 
la Agigea.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului sînt apoi întîmpinați cu deo
sebit entuziasm, la Șantierul ki
lometrul 48, de numero?‘ tineri> 
îmbrăcați în salopete albastre și pur- 
tînd ecusonul de brigadier, însemnul 
elanului și bărbăției. Sînt de față 
tovarășul Pantelimon Găvănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretului, 
secretari ai C.C. al U.T.C.

Șantierul național al tineretului 
oferă imaginea muncii pline de dă
ruire, de pasiune revoluționară a 
brigadierilor. Cei veniți să-l salute 
din toată inima pe secretarul gene
ral al partidului reprezintă pe cei 
5 600 de tineri care lucrează, în mo
mentul de față, la realizarea Cana
lului Dunăre — Marea Neagră. Sînt 
muncitori și tehnicieni din întreaga 
țară — conducători auto, mecanici, 
betoniști, zidari, electricieni, topo- 
metriști, lăcătuși, hidrotehniști — 
mulți dintre ei căliți pe alte mari 
șantiere. Sînt, de asemenea, studenți 
și elevi, care își desăvîrșesc aici 
practica în producție. Pe toți îi unesc 
înaltele comandamente patriotice, 
aceeași conștiință revoluționară, co
munistă, îi animă aceeași năzuință 
fierbinte de a contribui, cu toate pu
terile. la înfăptuirea obiectivelor 
acestui cincinal, la propășirea conti
nuă a țării, la vasta operă de zidire 
a socialismului pe pămîntul scump 
al patriei. Șantierul canalului con
stituie pentru ei, in cel mai direct 
mod, o școală a muncii, a mîndriel 
de constructori.

Adresîndu-se, la sosire, brigadie
rilor prezenți — și prin ei tuturor 
celor ce muncesc pe Șantierul na
țional al tineretului — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

„Vă adresez salutul Comitetului 
Central al partidului, al Consiliului 
de stat și al guvernului, precum și 
al meu personal, împreună cu cele 
mai bune urări.

Vă felicit pentru activitatea ee o 
desfășurați pe șantierul canalului, 

> care va deschide Dunării un nou 
drum spre Marea Neagră, și vă urez 
să realizați la timp lucrările încre
dințate, să vă ridicați necontenit 
nivelul pregătirii profesionale, al 
conștiinței voastre revoluționare de 
slujitori devotați ai partidului, pa
triei și poporului, ai socialismului și 
comunismului".

Cuvîntul cald, însuflețitor al 
secretarului general al partidului 
găsește — și de ac.eastă dată — un 
profund și vibrant ecou, chemarea 
sa mobilizînd și stimulînd energiile 
creatoare ale tinerei noastre ge
nerații. Brigadierii scandează, cu 
nețărmurită dragoste și stimă, 
„Ceaușescu — tinerii !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului sînt invitați în fața unor 
planșe, așezate pe un platou situat 
deasupra frontului de lucru al Șan
tierului național al tineretului. Din 
acest punct se poate observa am
ploarea lucrărilor efectuate.

Comandantul Șantierului național 
al tineretului, Nicolae Ivanov, infor
mează că, pînă în prezent, s-au 
executat excavații pe o lungime de
2.5 km — realizîndu-se peste 30 mi
lioane metri cubi de excavații — și 
au fost turnate ziduri de sprijin din 
beton pe o distanță de 1,5 km, pe 
ambele maluri ale canalului. Va
loarea lucrărilor efectuate de tineri 
pe șantierul canalului se ridică la
1.5 miliarde lei. Se subliniază că 
tinerii brigadieri sînt hotărîți să în
cheie excavațiile în luna martie 1982 
și să termine complet lucrările ce le 
revin in cadrul construcției Canalu
lui Dunăre — Marea Neagră pină la 
sfirșitul anului viitor, cînd se vor 
aniversa 60 de ani de la crearea 
Uniunii Tineretului Comunist.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a 
urat brigadierilor succes deplin in 
îndeplinirea acestui angajament luat 
în cinstea aniversării organizației 
revoluționare a tineretului, dorin- 
du-le, totodată, multă sănătate și 
fericire.

Vizita
încheiat la Agigea 
peste 
trece 

pe șantierul canalului s-a 
i ultima poartă 
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la cealaltă extre-

lutat, cu deosebită dragoste și căldu
ră, de la posturile lor de lucru, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu, pe ceilalți 
tovarăși din conducerea de partid și 
de stat.

Privit de la înălțimea platoului pe 
care a aterizat elicopterul preziden
țial, peisajul ecluzei reamintește ai
doma, prin dimensiuni și robustețe, 
imaginea de pină mai ieri a marilor 
construcții hidrotehnice de la Porțile 
de Fier, de pe Argeș, Lotru și de la 
Bicaz. In acest sector se va afla 
ecluza, alcătuită din două camere 
uriașe, fiecare âvînd o lungime 
300 m și o lățime de 25 m. Tot aici 
vor crea două porturi de așteptare 
unul în amonte, avînd o lungime 
800 metri, și altul în aval, întins 
400 de metri ; în porțiunea ecluzei 
amenajează cheiuri în lungime 
3 000 metri.

Raportul referitor la stadiul lucră
rilor, prezentat în cadrul dialogului 
de lucru, relevă că pină în prezent în 
această zonă au fost excavate cîteva 
milioane de metri cubi de pămînt și 
s-au turnat în corpul ecluzei 250 000 
mc de beton. Datorită folosirii pom
pelor, procedeu deosebit, lucrările de 
turnare a betonului la capetele eclu
zei se vor termina in următoarele trei 
luni, astfel îneît cele două fronturi 
de lucru vor putea fi predate la timp 
montorilor. Se informează despre mo
dul în care se desfășoară lucrările de 
construcție a celor două porturi aflate 
la extremitățile ecluzei, în cuprinsul 
cărora vor putea să staționeze navele 
în perioadele de trafic intens; tot aici 
a început construcția cheiurilor.

Se precizează că unul din cele două 
poduri de cale ferată care vor tra
versă canalul în această zonă se află 
într-un stadiu înaintat, infrastructura 
fiind terminată ; în prezent se toarnă 
cuzineții pe ultimii piloni, iar supra
structura, livrată la timp de între
prinderea de poduri metalice din Pi
tești, se află în faza de montaj. La 
podul rutier, situat ’ '
mitate a ecluzei, a fost realizată in
frastructura.

Luînd cunoștință de aceste rezul
tate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut ca în anul viitor să se încheie 
construcția podurilor, astfel îneît să 
se poată, realiza cu succes celelalte 
lucrări prevăzute în proiectul acestui 
important tronson de navigație.

S-au dat apoi ample explicații re
feritoare la desfășurarea lucrărilor 
canalului în zona Agigea. Arătînd că 
lucrările trebuie să se desfășoare în
tr-un ritm mult mai susținut, secre
tarul general al partidului a cerut 
conducerii Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini să acționeze 
neîn’tîrziat pentru a asigura numărul 
de excavatoare la nivelul necesar. In 
același scop, s-a indicat ca in dotarea 
șantierului să fie inclus încărcătorul 
frontal cu tracțiune de 360 CP.

Apreciind contribuția deosebită pe 
care militarii și brigăzile de tineret o 
aduc la construcția canalului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a recomandat 
ca lucrările neangajate încă, intr-un 
sector al canalului în lungime de 
2 km, din zona Agigea, să fie în
credințate acestora.

în cadrul dialogului au fost exami
nate pe larg problemele legate de 
amplasarea construcțiilor destinate 
serviciilor de exploatare a canalului 
în zona Agigea, a turnului de coman
dă și control de unde se va asigura 
conducerea ecluzei, precum și a locu
ințelor. Arătînd că personalul afe
rent celor două porturi și ecluzei tre
buie să locuiască în Agigea, pentru a 
putea asigura funcționarea. în bune 
condiții, a tuturor obiectivelor, to
varășul Nicolae Ceaușescu a reco
mandat ca locuințele să fie amplasate 
pe un platou situat în apropiere, in- 
dicind ca incă din acest an să se 
înceapă construcția de apartamente.

în numele miilor de muncitori de 
la Agigea, care-și valorifică aici cu 
succes bogata experiență cîștigală in 
anii anteriori pe șantierele docurllor 
de la Mangalia și Constanța, al tutu
ror celor ce contribuie la construirea 
Canalului Dunăre—Marea Neagră, 
general-colonel Vasile îonel a asigu
rat pe secretarul general al partidu
lui că acest important obiectiv al eco
nomiei naționale va fi realizat la 
timp. *

La încheierea vizitei domnește o 
atmosferă de puternic entuziasm. 
Mii de oameni aclamă neîntrerupt în 
cinstea partidului și a secretarului său 
general, întreaga manifestare consti- 
tuindu-se intr-o nouă și grăitoare do
vadă a dragostei nețărmurite pe care 
constructorii canalului, toți cei ce 
muncesc, întregul nostru popor o poar
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Ultimul obiectiv înscris in progra
mul vizitei de lucru, de două zile, 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a efectuat-o in importante unități 
economice ale județului Constanța; 
l-a constituit Combinatul pe
trochimic Midia-Năvodari.

Secretarul general al partidului 
revine la acest obiectiv economic — 
ce a făcut din Dobrogea unul din pu
ternicele centre ale chimiei româ
nești — la cinci ani de cind a inau
gurat lucrările de construcție și la 
numai doi ani de la tăierea panglicii 
inaugurale, care a marcat intrarea în 
funcțiune a primei unități a combi
natului — rafinăria.

Elicopterul prezidențial aterizează 
pe platforma din fața intrării prin-

Cipale a combinatului. Dincolo de 
apele lacului Tașaul, se văd rodni
ce ogoare din această parte a 
Dobrogei, precum și blocurile ora
șului Năvodari. născut odată cu cea 
mai mare investiție petrochimică a 
cincinalului trecut, concepută și rea
lizată în întregime în țară.

Un mare număr de muncitori care 
lucrează în Năvodari fac tovarășul”'. 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Ele 
Ceaușescu o primire deosebit de ca 
duroasă. O gardă alcătuită din mem
bri ai gărzilor patriotice și ai forma
țiunilor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei prezintă o- 
norul. Se oferă flori, flori ale recu
noștinței și bucuriei. Este o atmos
feră ce va fi regăsită pe tot parcursul 
acestei ultime etape a vizitei în ju
dețul Constanta.

Secretarul general a! partidului 
este salutat, la sosire, de Gheorghe 
Caranfil, ministrul industriei chimi
ce. Dumitru Popa, ministrul con
strucțiilor industriale. Adrian Stoica, 
adjunct al ministrului industriei chi
mice. Victor Nica. director general 
al Centralei industriale de rafinării 
și petrochimie Ploiești, de reprezen
tanți ai conducerii combinatului și ai 
organelor locale de partid și de stat.

Coloana de mașini străbate o por
țiune din incinta unității, alcătuită 
dintr-o adevărată pădure de instala
ții ce se întinde pe o suprafață de 
480 de hectare, din care 47 au fost 
smulse mării. Ministrul de resort, 
precum și directorul general al com
binatului, Constantin Roncea. infor
mează că în răstimpul care a trecut 
de la precedenta vizită în combinat 
au fost prelucrate 3,2 milioane tone 

. țiței, obținîndu-se. produse ce au fost 
valorificate, pe platformă sau in alte 
instalații din industria noastră petro
lieră. Planul de investiții pe primele 
șase luni ale anului in curs a fost în
deplinit. O realizare recentă a mun
citorilor șl specialiștilor de aici o 
constituie intrarea in probe tehnolo
gice a instalației din platforma 1 de 
unde se vor obține, peste circa două 
luni, produse petroliere de înaltă ca
litate^— benzină cu cifră octanică ri
dicată. gaze lichefiate pentru chimi
zare. hidrocarburi aromate, benzen, 
toluen. xilen.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
informat, totodată, asupra situației la 
zi a programului de investiții. Gazde
le arată că aceasta se prezintă bine, 
unele lucrări de construcții și instala
ții aflîndu-se într-o fază înaintată.

Ținind seama de faptul că eficien
ta economică a prelucrării țițeiului 
crește direct proporțional cu valori
ficarea superioară, colectivul combi
natului s-a angajat in fața secretaru
lui general al partidului să pună un 
accent deosebit pe darea în funcțiu
ne a instalațiilor de cracare catalitică 
și piroliză. tn acest scop, se solicită 
sprijinul tuturor ministerelor care co
laborează la finalizarea acestei plat
forme, în sensul adoptării de către 
acestea a unor măsuri care să con
ducă la punerea rapidă în fabricație a 
materialelor și echipamentelor ne
cesare.

Considerînd ca îndreptățite aceste 
cerințe, tovarășul Nicolae Ceaușescu i 
pus în fața ministerelor industriei 
construcțiilor de mașini și aprovizio
nării tehnico-materiale sarcina de a 
întocmi rapid programe de livrare, 
astfel incit pină la sfîrșitul acestui an 
să fie asigurate toate utilajele și ma
terialele necesare instalațiilor din ra
finărie și petrochimie. Miniștrii de 
resort s-au angajat să rezolve in cit 
mal scurt timp toate problemele ridi
cate in cursul dialogului de lucru de 
pe platformă.

în platforma 1. secretarul general 
al partidului primește explicații asu
pra instalațiilor recent intrate în pro
be tehnologice : reformare catalitică, 
hidrofinare benzină, fracționare gaze 
și altele.

Următorul popas se face în platfor
ma 2, unde se trec în revistă instala
țiile de extracție aromate, separare 
aromate și separare xilen. care se 
află într-un stadiu avansat de execu
ție și in pregătire pentru a intra în 
probe tehnologice.

Sute de tineri brigadieri fac oaspe
ților o primire deosebit de călduroa
să, entuziastă. Comandantul Șantieru
lui național al tineretului, Nicolae 
Butoi, prezintă raportul. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ii felicită pe tineri, 
le urează succes în activitatea lor 
viitoare, multă sănătate și fericire.

în continuare, se vizitează parcurile 
de rezervoare și sectorul de petro
chimie.

La piroliză, cea mai completă și 
complexă instalație petrochimică, se 
trece în revistă stadiul de realizare a 
investițiilor și se face o analiză amă
nunțită a posibilităților de asigurare 
a bazei tehnico-materiale. In concor
danță cu termenele de punere in 
funcțiune. încă o dată, secretarul ge
neral ai partidului a cerut să se asi
gure utilajele, materialele, echipa
mentele și forța de muncă necesare 
pentru terminarea completă a acestui 
obiectiv și punerea lui în funcțiune la 
parametrii prevăzută

Luîndu-și rămas bun de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu are cu
vinte de apreciere față de ceea ce 
s-a făcut pină acum, cerînd. totodată, 
să se acționeze cu fermitate pentru 
punerea în funcțiune intr-un termen 
cit mai scurt a instalațiilor de cracare 
catalitică și piroliză.

la gazde.
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CUVlNTA REA TO VA RASULUI NICOLA E CEA UȘESCU
(Urmare din pag. I)
bună a dotării pe care o avem în 
aceste șantiere, pentru a produce 
într-un timp mai scurt navele, 
pentru a ridica continuu nivelul 
lor calitativ, pentru a reduce chel
tuielile materiale. Sînt convins că 
oamenii muncii din ambele șantie
re vor ști să-și îndeplinească în 
mod conștiincios angajamentele a- 
sumate și vor realiza nu numai 
planul pe acest an, dar și pe în
tregul cincinal, și vor da cîteva 
nave în plus pentru economia 
noastră națională. (Aplauze și 
urale puternice). Aș dori să adre
sez felicitări oamenilor muncii de 
la ambele șantiere și să le urez 
succese tot mai mari în întreaga 
activitate. (Aplauze și urale pre
lungite ; se scandează puternic 
„Ceaușescu și poporul !“).

Am vizitat rafinăria de la Midia, 
construită în cincinalul pe care 
l-am încheiat. Avem și aici o serie 
de rezultate pozitive. Mai sînt încă 
multe instalații care trebuie să 
intre în producție în acest an și în 
anul viitor, pentru a asigura o pre
lucrare superioară a petrolului, o 
valorificare superioară a lui și 
realizarea produselor petrochimice 
de care economia națională are ne
voie. Sînt convins că oamenii mun
cii de la această rafinărie și centru 
petrochimic, că toți muncitorii con
structori de pe acest mare șantier 
vor face totul pentru a scurta du
rata de execuție a investițiilor, 
pentru darea mai grabnică în pro
ducție a tuturor obiectivelor. Pen
tru rezultatele de pînă acum, do
resc să adresez felicitări muncitori
lor petrochimiști și constructorilor 
și să le urez succese cit mai mari 
în realizarea sarcinilor de mare 
răspundere ce le revin. (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul!").

în cursul acestei dimineți am vi
zitat mai multe obiective de pe 
marea construcție națională Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră. 
Mi-au făcut o impresie deosebită 
realizările obținute în perioada care 
a trecut de la vizita de acum un 
an, ritmul tot mai intens în care 
se execută lucrările. Aceasta ne dă 
garanția că, în mai puțin de doi 
ani, canalul va intra în funcțiune, 
că vor începe să circule nave pe el, 
scurtînd în felul acesta drumul cu 
peste 300 km, ceea ce va avea o 
importanță deosebită pentru trans
portul de mărfuri și pentru redu
cerea cheltuielilor de transport. 
Mai sînt, desigur, multe lucrări de 
executat, dar măsurile care au fost 
adoptate, angajamentele luate de 
constructori, de tineret, de militari 
dau garanția că lucrările vor putea 
fi încheiate la timpul stabilit, unele 
poate chiar înainte, și că, realmen
te, în prima parte a anului 1983 se 
va putea circula pe acest canal. Aș 
dori să adresez felicitări construc
torilor, militarilor și tineretului 
care lucrează pe acest mare șan
tier național și urarea de a face 
totul pentru realizarea la timp a 
canalului! (Aplauze și urale pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R.!", „Ceaușescu și po
porul !“).

în zilele trecute am vizitat mai 
multe unități agricole. Intr-adevăr, 
agricultura din Constanța are pînă 
acum rezultate bune și sînt toate 
condițiile ca pe întregul an pro
ducția agricolă să fie bună, la ni
velul planului și chiar să poată 
depăși planul. într-adevăr, se poa
te spune că, și din punct de vedere 
al agriculturii, județul Constanța a 
realizat lucruri deosebit de impor
tante : de la producțiile de 700—800 
de kg, pe care le realiza în trecut, 
la producțiile de 4 400 kg la orz, 
de peste 4 000 kg la grîu, de 5 000
— și sînt de acord să mergem chiar 
la 6 000 kg — la porumb, precum 
și recolte mari la celelalte produse. 
(Aplauze puternice, prelungite). 
Aceasta demonstrează că, într-a
devăr, agricultura socialistă din 
Constanța, ca și din întreaga noas
tră țară, asigură înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al XII-lea al 
partidului. Putem spune, fără nici 
un fel de reținere, că ceea ce am 
realizat în agricultură ilustrează 
cu putere adevărul că numai și 
numai pe calea cooperativizării so
cialiste se poate asigura o agricul
tură avansată, de înaltă producti
vitate. (Aplauze și urale puternice; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Aș dori să adresez felicitări tu
turor oamenilor muncii din agri
cultură, tuturor cooperatorilor din 
județ, să le urez să obțină recolte 
tot mai mari, să facă totul pentru 
a ocupa un loc fruntaș și — dacă 
se poate — primul loc în agricul
tură, pe acest an și pe întregul cin
cinal ! (Urale și aplauze puternice ; 
se scandează „Ceaușescu—P.C.R.!").

Dragi tovarăși și prieteni,
Deoarece sîntem după primele 6 

luni ale noului cincinal, trebuie să 
facem totul pentru a asigura în
făptuirea neabătută a sarcinilor 
trasate de Congresul al XII-lea cu 
privire la realizarea unei noi cali
tăți a muncii și vieții, pentru ri
dicarea nivelului tehnic și calitativ 
al producției, pentru creșterea efi
cienței economice, pentru redu
cerea cheltuielilor de producție și, 
mai cu seamă, a consumurilor ma
teriale și energetice, pentru apli
carea neabătută a noului meca
nism economic, a autoconducerii și 
autogestiunii în toate domeniile de 
activitate. Este necesar să acordăm 
mai multă atenție productivității 
muncii, folosirii la maximum a in
stalațiilor și utilajelor, a mașini- 
lor-unelte din dotare, pentru a pu
tea face ca, în acest fel, să creas
că randamentul și eficiența gene
rală a activității economice, să 
crească beneficiile. în felul acesta, 
participînd la creșterea producției 
și a beneficiilor, să asigurăm și o 
participare mai bună la împărțirea 
beneficiilor. Așa cum am spus la 

Congresul consiliilor oamenilor 
muncii, pentru a participa la îm
părțirea beneficiilor, trebuie în pri
mul rînd să participăm activ, în 
calitate de proprietari și de pro
ducători, la realizarea beneficiilor. 
Numai pe această cale vom putea 
să dispunem de mijloace mai mul
te pentru dezvoltarea generală a 
patriei, pentru ridicarea bunăstă
rii întregului nostru popor. (Urale 
și aplauze prelungite ; se scandea
ză „Ceaușescu și poporul !“).

Doresc ca de aici să vă adresez, 
dragi tovarăși constănțeni — și să 
adresez tuturor oamenilor muncii 
din întreaga noastră țară — che
marea de a face totul pentru ca 
acest an, primul an al cincinalu
lui, să demonstreze că sîntem în 
stare și că dispunem de tot ce este 
necesar pentru realizarea cu succes 
a cincinalului ! Doresc să adresez 
felicitări tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră pentru rezulta
tele pe primele șase luni și urarea 
de noi și noi succese ! (Urale și a- 
plauze prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

De asemenea, aș dori ca de la 
această mare adunare populară 
din Constanța să mă adresez coo
peratorilor, oamenilor muncii din 
întreaga agricultură românească 
cu chemarea de a face totul pentru 
ca, în următoarele cîteva zile, să 
încheiem recoltatul griului și să a- 
sigurăm în felul acesta condițiile 
necesare pentru obținerea pe între
gul an, la toate culturile, a unor 
recolte bune. Să obținem și în a- 
gricultură rezultate care să asigure 
înfăptuirea noii revoluții agrare. 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).

Este necesar ca, odată cu strîn- 
gerea recoltei, să trecem la înche
ierea, de asemenea, în cîteva zile, 
a insămînțărilor în cultura a doua, 
atît a porumbului, a furajelor, cit 
și în legumicultura, asigurind ast
fel și o bază furajeră bună, dar și 
legumele necesare pentru buna 
aprovizionare a populației.

Este necesar să facem totul pen
tru ca și în legumicultura, și în 
zootehnie, și în celelalte sectoare 
agricole să asigurăm înfăptuirea 
sarcinilor ce sînt stabilite pentru 
acest an, a programului de dezvol
tare generală a agriculturii patriei 
noastre. Avem posibilități bune în 
întreaga țară și sînt convins că oa
menii muncii din agricultură — 
la fel ca oamenii muncii din in
dustrie și din celelalte sectoare — 
vor face totul pentru a-și aduce o 
contribuție tot mai însemnată la 
dezvoltarea generală a patriei ! 
(Aplauze și urale puternice ; Be 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Atunci cînd am adresat felici
tări oamenilor muncii am cuprins 
aici și organizațiile de partid, și 
pe comuniști, pentru că — așa 
cum am menționat de atîtea ori 
— în rezultatele obținute în dife
rite domenii de activitate se oglin
dește și munca organizațiilor de 
partid, se vede dacă au lucrat bine 
sau dacă au lucrat cu minusuri. 
Dealtfel, comuniștii sint o parte 
integrantă a clasei muncitoare, a 
poporului, iar activitatea lor con
stă tocmai in a asigura unirea 
tuturor oamenilor muncii, a între
gului popor în înfăptuirea progra
mului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, de 
înaintare spre comunism. (Aplau
ze și urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Cunosc bine organizația de 
partid din Constanța, știu cum s-a 
dezvoltat. Dispunem astăzi de o 
puternică organizație de partid, 
de puternice organizații în toate 
unitățile industriale, agricole și în 
celelalte sectoare de activitate. 
Sînt convins că toate organizațiile 
de partid, toți comuniștii vor face 
totul pentru a înfăptui neabătut 
hotărîrile Congresului al Xll-lea, 
că vor fi permanent împreună cu 
oamenii muncii și vor acționa in 
deplină unitate, sub conducerea 
Comitetului nostru Central, a parti
dului, asigurî-nd astfel înfăptuirea 
neabătută a rolului partidului de 

La Cernavodă, acolo unde se realizează imensa ecluză de la Dunăre

forță politică conducătoare a în
tregii noastre societăți. (Aplauze 
și urale îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Dragi tovarăși și prieteni,
După cum vedeți, nu am vorbit 

prea mult de lipsuri, deși trebuie 
să vă mărturisesc că în vizita de 
lucru pe care am făcut-o în aceste 
zile în multe unități am constatat, 
pe lingă lucruri bune, și o serie 
de minusuri și neajunsuri. Sper 
însă că atît organizațiile de partid, 
cît și consiliile de conducere, oame
nii muncii au reținut ceea ce am 
discutat în cursul vizitei ; de aceea 
nu doresc ca în cadrul adunării 
să mă refer la aceste lipsuri. Aș 
dori însă să fie considerată aceas
ta ca un credit, ca să spun așa, pe 
care îl acord organizațiilor de 
partid, colectivelor de oameni ai 
muncii, necriticînd în adunarea 
publică. Dar îmi exprim convin
gerea că vor trage concluzii și vor 
înțelege că trebuie să lupte fiecare 
pentru a lichida lipsurile, pentru 
a asigura înfăptuirea neabătută a 
sarcinilor în toate domeniile. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Este necesar să acordăm mai 
multă atenție ridicării nivelului de 
pregătire profesională și politică, să 
înțelegem că fără o pregătire cores
punzătoare a muncitorilor, ingine
rilor, tehnicienilor nu vom putea 
înfăptui revoluția tehnico-științifi- 
că, nu vom putea realiza o nouă ca
litate în toate domeniile de activi
tate. Noua calitate începe cu un om 
mai bine pregătit din punct de ve
dere profesional, științific și teh
nic, un om conștient că el este ade
văratul stăpîn a tot ceea ce se în
făptuiește în România și care ac
ționează în mod conștient pentru 
realizarea socialismului și comu
nismului ! (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !**).

Dragi tovarăși și prieteni,
Preocupîndu-ne de înfăptuirea 

programului de dezvoltare a patriei 
noastre, nu uităm nici un moment 
că putem realiza acest program nu
mai în condiții de pace și de largă 
colaborare internațională. De aceea, 
partidul și statul nostru desfășoară 
o largă activitate internațională în 
slujba politicii de destindere, de 
independență și de pace. (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Acționăm pentru dezvoltarea re
lațiilor cu toate țările socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare și 
nealiniate, cu statele capitaliste 
dezvoltate, cu toate țările lumii, 
fără deosebire de orînduire socială, 
pe baza principiilor deplinei egali
tăți în drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc, ale re
nunțării la forță și la amenința
rea cu forța, asigurîndu-se dreptul 
fiecărui popor la dezvoltare liberă, 
așa cum o dorește, fără nici un a- 
mestec din afară. (Aplauze și ura
le îndelungate ; se scandează înde
lung „Ceaușescu — pace !**).

în lume sînt multe probleme 
complicate, sînt o serie de conflic
te, încă mai acționează politica de 
forță, politica imperialistă și neo- 
colonialistă — și se impune să in
tensificăm eforturile, să întărim 
solidaritatea tuturor statelor iubi
toare de pace, a forțelor antiimpe- 
rialiste de pretutindeni pentru a 
opri agravarea situației interna
ționale, pentru soluționarea tutu
ror problemelor litigioase numai 
pe calea tratativelor între țările 
interesate, asigurînd în felul aces
ta continuarea destinderii și co
laborării internaționale. (Aplauze 
puternice, prelungite ; se scan
dează „Ceaușescu — pace !“).

Este necesar să facem totul pen
tru încheierea cu succes a reu
niunii ce se desfășoară la Madrid, 
pentru securitate și cooperare în 
Europa. Trebuie să se ajungă la 
convocarea unei conferințe pen
tru încredere și dezarmare în Eu
ropa. Este necesar să se acționeze 
cu toate forțele pentru oprirea 
amplasării și dezvoltării de noi

rachete nucleare pe continentul 
nostru. Este timpul ca popoarele 
europene să-și facă auzit glasul și 
să pună capăt politicii de înarmare 
nucleară, care amenință viața fie
cărei națiuni europene ! (Aplauze 
și urale puternice, prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu — pace !“).

Acționăm ferm pentru dezvol
tarea relațiilor de colaborare cu 
toate țările din Balcani. Dorim ca 
Balcanii să devină o zonă a prie
teniei, a colaborării, fără arma
ment nuclear ! Și trebuie să facem 
totul ca noi, popoarele balcanice, 
să demonstrăm că sîntem hotărîte 
să nu mai admitem să fim un in
strument în mîna marilor puteri. 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“). Privim colaborarea din 
Balcani ca o parte inseparabilă a 
securității europene, a păcii în în
treaga lume.

Ne pronunțăm ferm pentru 
dezarmare, și în primul rînd pen
tru dezarmare nucleară. Este ne
cesar să se treacă cît mai neîntîr- 
ziat la reducerea cheltuielilor mi
litare, iar uriașele sume ce se iro
sesc astăzi pentru înarmare să fie 
destinate ridicării bunăstării po
poarelor, ajutorării țărilor în curs 
de dezvoltare. Trebuie să facem 
totul pentru o nouă ordine econo
mică internațională, mai bună și 
mai dreaptă, care să asigure pro
gresul mai rapid al fiecărei na
țiuni, și în primul rînd al celor 
rămase în urmă. Este necesar să 
se asigure accesul la tehnologiile 
moderne, în condiții avantajoase, 
pentru țările în curs de dezvol
tare. Mai mult ca oricind trebuie 
să întărim solidaritatea tuturor 
popoarelor țărilor în curs de dez
voltare, pentru a putea determina 
pe cei bogați, care au asuprit pînă 
acum țările sărace, să țină seama 
de faptul că nu se mai poate con
tinua politica de asuprire și domi
nație imperialistă. (Aplauze și 
urale puternice).

Partidul Comunist Român, 
România socialistă sînt hotărîte 
să facă totul pentru dezvoltarea 
colaborării cu toate forțele anti- 
imperialiste, cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, cu alte 
partide democratice și mișcări de 
eliberare națională. Sîntem con
vinși că unitatea și solidaritatea 
tuturor acestor forțe pot să im
pună o nouă ordine internațională, 
pot să oprească cursa înarmărilor, 
să asigure pacea, realizarea unei 
lumi mai drepte și mai bune în 
care fiecare națiune să se dezvolte 
așa cum dorește. (Urale și 
aplauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!**, „Ceaușescu 
— pace !**).

Dragi tovarăși și prieteni,
Aș dori, în încheiere, să exprim 

convingerea că toți oamenii mun
cii din municipiul și județul Con
stanța vor face totul pentru a ob
ține rezultate cît mai bune în 
acest an, pentru a ocupa un loc 
cît mai de frunte în marea între
cere între județele țării, să ocupe, 
dacă e posibil, chiar primul loc. 
Eu aș saluta cu multă bucurie 
aceasta. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Vă urez dumneavoastră, tuturor 
oamenilor muncii și locuitorilor 
Constanței succese tot mai mari 
în întreaga activitate, multă sănă
tate și multă fericire ! (Urale și 
aplauze puternice; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — 
I’.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !**, 
„Ceaușescu — pace !“. într-o at
mosferă de mare însuflețire, toți 
cei prezenți la marea adunare 
populară ovaționează minute in 
șir pentru Partidul Comunist Ro
mân — forța politică conducătoare 
a națiunii noastre — pentru Co
mitetul Central, pentru secretarul 
general al partidului și președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

Bl

Se examineazâ mersul lucrărilor pe șantierul Centralei nuclearo-electrice din apropiere de Cernavoda

In mijlocul petroch;miștilor și constructorilor de la Midia—Nâvodari

Pe șantierul unora dintre cele mai importante lucrări ale canalului : ecluza Agigea și portul Constanța Sud-Agigea 1
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul Constanța
Marea adunare populară din municipiul Constanța

Vizita de lucru pe care tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu a efectuat-o timp 
de două zile în județul Constanța s-a 
încheiat cu o mare adunare popu
lară desfășurată pe Stadionul munici
pal „1 Mai“, la care au luat parte 
peste 80 000 de muncitori, ingineri și 
tehnicieni, constructori de nave, pe- 
trochimiști, marinari, constructori de 
mașini, alți oameni ai muncii.

ța sosire, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le-a fost făcută o caldă și 
entuziastă primire.

La apariția in tribuna stadionului a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a ce
lorlalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului, izbucnesc din nou 
aplauze. Secretarul general al parti
dului răspunde cu căldură manifestă
rilor pline de entuziasm adresate din 
inimă de mulțimea prezentă. Minute 
in șir, cei prezenți ovaționează pen
tru partid, pentru secretarul său ge
neral, exprimindu-și, din nou, depli
na recunoștință pentru grija stator
nică pe care Partidul Comunist Ro
mân, personal conducătorul partidu
lui și statului nostru o manifestă față 
de înflorirea continuă a județului 
Constanța, a întregii țări, pentru 
creșterea neîntreruptă a bunăstării 
materiale și spirituale a întregului 
nostru popor. Se aclamă „Ceaușescu- 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Sțima noastră și mîndria, Ceaușescu- 
Românial", „Ceaușescu-pacel".

Deschizind adunarea, tovarășul 
lori Stoian, prim-secretar al Comite
tului județean Constanța al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean, a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România,

Mult stimată tovarășă academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al parti
dului, prim viceprim-ministru al gu
vernului,

Vă rog să-mi îngăduiți ca, în nu
mele tuturor locuitorilor județului 
Constanța, să adresez omagiul nos
tru fierbinte și să exprim sentimen
tele cele mai alese, de înaltă prețuire, 
de deosebită stimă și profundă gra
titudine, celui mai iubit fiu al po
porului român, ginditorul cutezător 
al țării, revoluționarul încercat, ale 
cărui fapte de muncă și viață comu
nistă se constituie intr-un grandios 
arc de triumf peste anii plini de 
glorii ai ctitoriei României moderne, 
iubitului nostru conducător, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Animați de cele mai nobile senti
mente de stimă și considerație pen
tru activitatea revoluționară, de om 
politic, activist de frunte al partidu
lui și statului, eminentă personali
tate a științei românești, și savant de 
renume mondial, salutăm prezența 
Ia marea noastră adunare a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceșușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. ăl P.C.R., 
prim > viceprim-ministru al guver
nului.

Salutăm, de asemenea, prezența 
celorlalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului nostru.

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca revoluționar, 
ca om politic și conducător remar
cabil, v-ați detașat ca o proeminentă 
personalitate a istoriei contemporane 
a țării și lumii, creîndu-ne mîndria că 
sîntem fiii acestui demn și 'brav po
por, care la cîrma destinelor sale are 
un conducător distins și înțelept, că 
sîntem părtași și edificatori ai unei 
epoci memorabile, drepte, frumoase 
și bune, a cărei strălucire a intrat de
finitiv in conștiința națiunii noastre.

Ideile îndrăznețe, complet nova
toare, unice in sensul și puterea lor 

de influență în mișcarea comunistă și 
muncitorească mondiala, expresie a 
unei gîndiri profund științifice, for
mulate la cel de-al doilea Congres al 
consiliilor oamenilor muncii, aduc o 
nouă și excepțională contribuție la 
înțelegerea concret istorică a mersu
lui impetuos, ireversibil al timpului 
și al acțiunii istorice in favoarea so
cialismului și comunismului, repre
zintă un original și inestimabil aport 
românesc la dezvoltarea și îmbogă
țirea conținutului teoriei și practicii 
revoluționare a socialismului știin
țific.

Este o mindrie și o cinste deosebită 
pentru noi faptul că dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, v-ați aflat la con
ducerea Organizației județene de 
partid Constanța încă din primii ani 
ai amplului proces revoluționar al 
edificării noii societăți în patria 
noastră, profundele transformări eco
nomice, sociale și politice ce au avut 
loc aici în toți acești ani fiind nemij
locit legate de numele și prodigioasa 
dumneavoastră activitate.

Privim cu nespusă satisfacție noua 
înfățișare a țării și vedem in același 
timp imaginea mereu mai înflori
toare a teritoriului de la „marea cea 
mare", cum îl denumeau străbunii 
noștri, unde, astăzi, sînt adînc im- 
plintate uzine și fabrici, combinate 
industriale și șantiere navale, unde 
ogoarele brăzdate de moderne mașini 
și de ape aduse de oameni dau roade 
tot mai bogate, unde oamenii — 
navigatori ori mecanizatori, intelec
tuali sau constructori de nave și de 
drumuri de ape. petrochimiști ori 
ziditori ai centralelor nucleare — toți, 
laolaltă cu țara, harnici și cutezători, 
răspunzînd înflăcăratelor dumnea
voastră îndemnuri revoluționare, 
adaugă zi de zi noi pagini de izbînzi 
și glorii, pentru gloria patriei.

Avem astăzi un nou și minunat 
prilej să vă raportăm că, aplicind in 
viață prețioasele indicații și orientări 
pe care ni le-ați dat, bucurîndu-ne 
in permanentă de sprijinul dumnea
voastră personal, am îndeplinit pre
vederile planului cincinal 1976—1980 
cu 44 de zile mai devreme, realizînd 
suplimentar o producție industrială 
de aproape 2,5 miliarde lei; am reali
zat un volum de investiții de aproape 
70 miliarde lei. fiind puse în func
țiune peste 430 capacități de produc
ție și alte obiective economice ; au 
fost construite și date în folosință 
populației peste 32 000 apartamente. 
A sporit continuu ponderea produ
selor noi ; au fost construite petro
liere de 150 000 tdw și mineraliere 
de 65 000 tdw, noi tipuri de mașini 
agricole ; s-au introdus în fabricație 
o gamă largă de produse ale indus
triei chimice, ușoare și alimentare.

Aplicînd cu fermitate în toate uni
tățile economice din județ principiile 
autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii economice, ale noului me
canism economico-financiar, în se
mestrul I al anului curent am reali
zat programul de investiții in valoare 
de aproape 7 miliarde lei, fiind puse 
în funcțiune 13 obiective și capacități 
noi de producție și date în folosință 
peste plan aproape 1 000 de apar
tamente ; s-a indeplinit planul pro
ducției nete și al traficului portuar 
de mărfuri, economisindu-se resurse 
materiale și energetice in valoare de 
peste 33 milioane lei.

în agricultură am încheiat recolta
tul orzului pe 46 000 hectare, obți- 
nînd o producție medie de peste 
4 400 kg/ha, cea mai mare de pînâ 
acum, ' și ne aflăm în aceste zile la 
finalizarea campaniei de recoltare a 
griului, la care preliminăm să obți
nem o producție ce va depăși simți
tor prevederile planului. Avem culturi 
frumoase de legume, floarea-soarelui, 
porumb, sfeclă de zahăr și soia, de 
la care ne străduim să realizăm pro

ducții la nivelul sarcinilor încredin
țate pentru primul an al acestui nou 
cincinal.

Ne preocupăm, așa cum ne-ați 
indicat, mult stimate tovarășe secre
tar general, să găsim cele mai bune 
căi pentru perfecționarea stilului și 
metodelor de muncă ale organelor și 
organizațiilor de partid, îmbunătă
țirea activității consiliilor oamenilor 
muncii, a tuturor organelor colective 
de conducere, incit să asigurăm 
cadrul larg democratic de participare 
activă a maselor la soluționarea pro
blemelor, întărirea ordinii, a discipli
nei și responsabilității muncitorești 
in realizarea exemplară a sarcinilor, 
pentru înfăptuirea Programului de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Mulțumindu-vă din adîncul inimi
lor pentru acest nou și rodnic dia
log pe care muncitorii, țăranii coo
peratori. cadrele de specialitate și de 
conducere din unitățile vizitate l-au 
purtat, viu și deschis, cald, tovără- 
șește și plin de foloase, cu dumnea
voastră, omul pătruns de un ascuțit 
și neîntrecut simț al realității, al de
ciziei și fermității în acțiune, vă asi
gurăm că am reținut și ne vor fi ca 
și pînă acum călăuză în activitatea 
zilnică ideile practice pe care ni 
le-ați formulat, prețioasele indicații și 
orientări concrete pe care ni le-ați 
dat cu generozitatea și competența de 
excepție ce vă caracterizează. Vă a- 
dresăm încă o dată cele mai vii mul
țumiri pentru ajutorul neprecupețit 
pe care ni-1 acordați în soluționarea 
tuturor problemelor cu care ne con
fruntăm în înălțarea unor grandioa
se obiective ale socialismului în ju
dețul nostru.

Aprobăm și susținem, într-o depli
nă unanimitate cu întregul popor, 
politica internațională a partidului și 
statului nostru, consacrată realizării 
climatului favorabil destinderii, de
zarmării generale și totale, respec
tării cu strictețe, în relațiile dintre 
state, a principiilor deplinei egali
tăți în drepturi, independenței și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului re
ciproc, nerecurgerii la forță și la a- 
menințarea cu forța — singurele în 
măsură, verificate de practica social- 
istorică, să asigure dezvoltarea nor
mală a vieții internaționale.

Oamenii muncii constănțeni au pri
mit cu viu interes și deosebită sa
tisfacție vestea decernării înaltei dis
tincții ce vi s-a acordat „Om al anu
lui 1980 — pentru pace", care confir
mă o dată în plus imensul prestigiu 
internațional de care se bucură ac
tivitatea dumneavoastră rodnică, de 
solidaritate internațională, de bună 
înțelegere, prietenie și colaborare, 
confirmă caracterul profund con
structiv al politicii noastre externe 
consacrate păcii și progresului, fău
ririi unei lumi mai bune și ‘mai 
drepte pe planeta noastră, soluționă
rii marilor probleme cu care se con
fruntă. etrpca contemporșmă;

, Strtnif■ unftî'în jurul partidului, trf- 
mînd în tot ceea ce întreprindem 
exemplul dumneavoastră de militant 
comunist și revoluționar, de patriot 
înflăcărat pentru cauza poporului 
nostru, comuniștii, oamenii muncii 
din județul Constanța vă adresează, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, urarea să trăiți ani mulți 
cu sănătate și putere de muncă, spre 
binele și fericirea poporului, al că
rui fiu credincios sînteți, asigurîn- 
du-vă în același timp că vom face 
totul pentru edificarea măreței opere 
de înflorire multilaterală a patriei, 
pentru afirmarea ei la loc de frunte
— liberă, independentă și suverană
— în rindul națiunilor lumii !

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Dimoiu, director tehnic la

Șantierul naval Constanța, care a 
spus :

Mult stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu,

Mult stimgtă tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Reintilnirea cu dumneavoastră la 
această adunare populară, care are 
loc după vizita de lucru ce ați efec
tuat-o în acest înfloritor colț, de țară, 
constituie pentru noi, cei peste 7 000 
de constructori navali constănțeni, 
prilejul de a vă înfățișa succesele 
noastre, împreună cu întreaga recu
noștință și deosebita stimă pe care 
vi le purtăm pentru grija ce o acor
dați dezvoltării și modernizării celui 
mai mare șantier naval românesc.

Vă raportăm, mult stimate tovară
șe secretar general, că, acționînd așa 
cum ne-ați indicat, în cincinalul tre
cut, Șantierul naval Constanța, a că
rui puternică dezvoltare ește rezul
tatul gîndirii dumneavoastră, a con
struit pentru flota maritimă a patri
ei 9 nave de 55 000 tdw și 3 nave de 
150 000 tdw, a livrat unor țări cu 
vechi tradiții în construcția și ex
ploatarea navelor 2 mineraliere de 
55 000 tdw și unul de 65 000 tdw. Pe 
baza sarcinii pe care ne-ați dat-o, am 
realizat pentru dotarea Canalului 
Dunăre — Marea Neagră 3 drage ab- 
sorbant-refulante de 3 600 mc/h, mo
nobloc, 12 drage demontabile și 2 
derocatoare pneumatice pentru lu
crările de mare dificultate de la por
tul Constanța Sud-Agigea, precum și 
peste 5 000 tone echipament hidro
mecanic necesar instalațiilor de pe 
canal.

Reușim să montăm, in premieră 
națională, motorul monobloc de 
17 400 CP în greutate de 600 tone. 
Am stabilit măsuri care asigură ma
terializarea indicației dumneavoastră 
privind reproiectarea navei de 65 000 
tdw în vederea reducerii greutății 
proprii cu circa 3 000 tone.

Conștienți că în activitatea noastră 
mai sînt încă multe de făcut, vă asi
gurăm, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că vom face 
totul pentru înfăptuirea neabătută a 
programului construcției de nave pe 
acest an și pe intregui cincinal.

Să ne trăiți mulți ani, cu sănătate 
și fericire, cu aceeași putere de mun
că, spre binele patriei și al poporu
lui nostru 1

în cuvîntul său, tovarășul Nicolae 
Ivanov, comandantul Șantierului na
țional al tineretului Canal Dunăre — 
Marea Neagră, a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
Stimați tovarăși,
Inimile noastre tinere vibrează 

puternic de bucurie sub impresia 
sentimentelor adinei pe care cu toții 
le trăim acum, la cîteva ore după 
ce ați fost din nou oaspetele drag 
al brigadierilor de pe Șantierul na
țional al tineretului de la Canalul 
Dunăre — Marea Neagră, eveniment 
cu valoare de simbol pentru întrea- 

,gegqrat)e.. tînără a patridi noastre 
îibșre-’și independente. •

Ca tineri brigadieri, ca uteciști re
voluționari, adresăm un călduros 
omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, 
militant de seamă al partidului și 
statului, ilustră personalitate a știin
ței românești, savant de renume 
mondial, care își aduce o contribuție 
de seamă Ia dezvoltarea invățămin- 
tului, la progresul științei și culturii 
din patria noastră și ne oferă un stră
lucit exemplu de prodigioasă activi
tate social-politică și științifică.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că, urmind neabătut 
îndemnurile și orientările pe care cu 
grijă părintească și exigență comu
nistă ni le-ați dat permanent, cei 
peste 26 000 de brigadieri — munci
tori, elevi și studenți — participanți 
pînă în prezent la această mare lu

crare, școală de educare comunistă 
prin muncă și pentru muncă, au rea
lizat de la începutul activității un 
volum de excavații de peste 30 mi
lioane metri cubi, au turnat peste 
100 000 mc betoane și au executat 
alte lucrări în valoare totală de pes
te 1 miliard 500 milioane lei.

Acționînd în spiritul indicațiilor 
dumneavoastră, date cu prilejul vizi
tei de lucru pe șantierul nostru, ne 
angajăm în fața partidului, a dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să facem dovada matu
rității politice a organizației noastre 
în educarea patriotică. în spiritul ro- 
mantismului revoluționar, să înde
plinim principalele sarcini ce ne re
vin pe acest șantier cu aproape un 
an înainte de termen, in cinstea ani
versării a 60 de ani de la constituirea 
Uniunii Tineretului Comunist

în numele tuturor brigadierilor de 
la Șantierul național al tineretului de 
pe Canalul Dunăre—Marea Neagră, 
vă rog să-mi permiteți, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. să vă adresez din 
toată inima urările noastre tinerești 
de sănătate și multă putere de 
muncă, pentru a ne conduce mulți 
ani în fruntea partidului și a țării, 
spre fericirea și zidirea viitorului lu
minos al tinerei generații din 
patria noastră. Republica Socialistă 
România 1

Trăiască secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. părintele iubit al tinere
tului din patria noastră 1

în cuvîntul său, tovarășul Tânase 
Pitu, directorul I.A.S. Amzacea, pre
ședintele biroului executiv al Consi
liului unic agroindustrial Topraisar, 
a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

în numele miilor de lucrători de 
pe ogoarele însorite ale județului 
Constanta, îngăduiți-mi să exprim 
cele mai alese ginduri de înaltă sti
mă și vie recunoștință față de dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului, patriot înflăcărat, care v-ați 
dedicat întreaga viață edificării 
României moderne și care ați definit 
riguros științific locul și rolul tot 
mai important pe care îl ocupă agri
cultura in ansamblul economiei noas
tre naționale.

în acest prim an al cincinalului și 
al noii revoluții agrare, așa cum 
ne-ați indicat dumneavoastră la Con
gresul țărănimii, am început să ne 
desfășurăm întreaga activitate sub 
semnul celei mai înalte exigente 
pentru calitatea lucrărilor agricole și 
aplicarea unor tehnologii avansate în 
producția agricolă.

Recent, oamenii muncii din Consi
liul unic agroindustrial Topraisar au 
încheiat recoltarea orzului de pe Cele 
2 500 hectare și vă raportează că au 
realizat cea mai mare producție din 
istoria acestor locuri, depășind pla
nul cu 800 kg la hectar.

în cîteva zile vom încheia, și re
coltarea griului pe întreaga suprafață 
de 4 500 hectare, la care preliminăm 
depășirea producției planificate. 
Avșm culturi bune de porumb., floa- 
reă-sdțrelili,, soia șij,legume.

Noua vizită de lucru pe care ați 
făcut-o in consiliul nostru și în alte 
unități agricole din județ, indicațiile 
și recomandările dumneavoastră con
stituie pentru noi un puternic imbold, 
de a munci mai bine. Sîntem ho- 
tărîți ca unitățile agricole din 
consiliul Topraisar și județul Con
stanta să se situeze mereu pe locuri 
fruntașe în marea întrecere a între
gii țări și, de ce nu. chiar pe pri
mul loc.

Mulțumindu-vă pentru tot ceea ce 
faceți pentru binele poporului și în
florirea continuă a scumpei noastre 
patrii, ne exprimăm adeziunea totală 
față de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru și ne 
angajăm față de dumneavoastră să 
înfăptuim exemplar hotărîrile Con

gresului al XII-lea al partidului, in
dicațiile și orientările pe care ni 
le-ați dat.

Să ne trăiți multi ani, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, spre binele 
și fericirea patriei și a întregului 
popor !

Luind cuvîntul, general-colonel 
Vasile Ionel, director general al 
Centralei Canal Dunăre—Marea Nea
gră, a spus :

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Miile de constructori, oameni ai 
muncii din aproape toate județele 
țării, militari ai forțelor noastre ar
mate. tineri din brigăzile organizate 
de Comitetul Central al U.T.C. au 
trăit astăzi emoția de a vă fi avut 
pe dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu ca oaspeții lor cei 
mai dragi, în vizita de lucru pe care 
ați efectuat-o pe șantierele Canalu
lui Dunăre—Marea Neagră, cale na
vigabilă de foarte mare importanță 
pentru economia noastră națională.

întimpinîndu-vă cu toată dragos
tea pe care v-o purtăm, am avut pri
lejul fericit de a vă raporta la eclu
zele de la Cernavodă și Agigea. in 
sectoarele din zonele orașului Med
gidia. la Basarabi și la Straja, că in
dicațiile și sarcinile ce ni le-ați dat 
cu prilejul vizitei de lucru din 17 iu
lie anul trecut au constituit pentru 
noi toți direcții de acțiune și con
duită in activitatea ce am desfășu
rat-o, rezultatele obținute în anul 
1989 și semestrul I al acestui an con- 
firmînd atît posibilitățile pe care le 
avem, cit și rezervele de care dis
punem pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan.

Conștienți de importanta misiunii 
pe care partidul, dumneavoastră per
sonal ne-ați încredințat-o. vă rapor
tăm că, printr-o mai bună organiza
re a muncii și producției, prin folo
sirea deplină a tehnicii din dotare, 
în principal asigurată de industria 
constructoare de mașini a tării noas
tre, prin întărirea ordinii și discipli
nei, prin mobilizarea tuturor forțelor 
de către organizațiile de partid, vom 
acționa ca in anii 1981 și 1982 să fi
nalizăm lucrările pe cei 64 km de 
canal, terminind excavarea celor cir
ca 300 milioane metri cubi de pămint. 
de structură diferită, turnarea a 3,5 
milioane metri cubi de betoane în 
ecluze, ziduri de sprijin și construcții 
portuare, protejarea malurilor pe 
mai mult de patru milioane de me
tri pătrați, precum și construirea al
tor obiective, cum sint podurile, dru
murile și porturile, depășind în acest 
an volumul de investiții cu 2 miliarde 
Joi.

în cursul vizitei de lucru de astăzi, 
analizînd stadiul și perspectiva lu
crărilor canalului, ne-ați făcut reco
mandări și ne-ați dat indicații de o 
deosebită valoare, călăuză pentru ac
tivitatea noastră de viitor.

Mulțumindu-vă din inimă pentru 
sprijinul ce ni-1 acordați și pentru 
grija ce ne-o purtați. vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae țeaușescu, că sarcina de 
dare in funcțiune a canalului la ter
menul stabilit de dumneavoastră va 
fi îndeplinită.

Dînd glas sentimentelor de stimă 
și dragoste pe care constructorii ca
nalului, împreună cu întregul nostru 
popor, o au față de dumneavoastră, 
vă urăm dm inimă să ne trăiți mulți 
ani. pentru binele și prosperitatea 
patriei noastre socialiste.

. Exprimînd dorința fierbinte, unani- 
tnă a participanților la acest eveni
ment sărbătoresc, a tuturor fiilor și 
fiicelor Constanței, primul secretar al 
comitetului județean de partid a 
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
rugămintea de a lua cuvîntul la 
marea adunare populară.

întîmpinat cu ovații și urale. ia 
cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu

nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cuvîntarea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU a fost ascultată cu 
deosebit interes de cei prezenți și 
subliniată in repetate rînduri cu 
ovații și urale.

Participanții la marea adunare 
și-au exprimat in acest mod hotă- 
rirea nestrămutată a tuturor locui
torilor acestor străbune meleaguri 
românești de a înfăptui neabătut 
indicațiile și orientările date de 
secretarul general al partidului, de 
a-și intensifica eforturile pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor 
acestui cincinal, pentru înfăptuirea 
programului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
patria noastră.

în numele celor prezenți la aceas
tă mare și entuziastă adunare popu
lară, al tuturor celor ce trăiesc și 
muncesc in județul Constanța, tova
rășul Ion Stoian a spus :

Cu firească emoție și profundă sa
tisfacție, vă rog să-mi îngăduiți să 
vă adresăm cele mai vii mulțumiri■ 
pentru aprecierile făcute activității 
noastre, pentru atotcuprinzătoarea 
cuvîntare rostită aici, care, prin con
ținutul său. se constituie, pentru noi. 
toți constănțenii, intr-un amplu și 
excepțional program de activitate 
viitoare.

Vă asigurăm . că indicațiile, orien
tările și îndemnurile ce ni le-ați 
adresat le vom traduce neabătut in 
viață ; vă încredințăm că organiza
ția județeană de partid, toți oamenii 
muncii de pe aceste păminturi stră
moșești nu vor precupeți nici un 
efort pentru a îndeplini exemplar 
sarcinile ce le revin din Programul 
Partidului Comunist Român.

Acesta ne este programul de viitor, 
acesta ne este legămîntul solemn, 
comunist-revoluționar față de partid, 
patrie și popor, față de dumneavoas
tră, stimate tovarășe secretar general 
al partidului, pe care îl vom res
pecta cu credință șl devotament !

Să ne trăiți ani'multi în sănătate 
și deplină putere de muncă, să ne 
conduceți cu aceeași mină sigură, 
putere și energie, spre binele și feri
cirea noastră, a întregului popor, in
tru gloria și înălțarea patriei 1

Adunarea ia sfîrșit într-o atmos
feră de mare sărbătoare. Din nou 6e 
ovaționează pentru partid și secreta
rul său general — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt înconjurați cu căldură și bucu
rie de participanții la adunare. Gru
puri de pionieri șl șoimi ai patriei, 
tinere și tineri interpretează cintece 
și dansuri, flutură eșarfe roșii și tri
colore.

O gardă militară prezintă onorul. 
Este intonat Imnul de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece 
în revistă garda de onoare.

în aplauzele și uralele mulțimii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu își iau un 
călduros rămas bun de la toți cei 
prezenți.

Această vizită de lucru a secreta
rului general al partidului, desfășu
rată timp de două zile în unități in
dustriale și agricole, pe șantierele 
unor mari obiective economice, s-a 
înscris ca un nou și important mo
ment în activitatea locuitorilor mu
nicipiului și județului Constanta, in 
viața economică a țării. Indicațiile și 
orientările date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in cursul întîlnirilor cu 
colectivele unităților vizitate. s-au 
constituit pentru comuniști, pentru 
toți oamenii muncii din județ în- 
•tr-un însuflețitor program de acțiu
ne. raobilizînd și stimulînd energiile 
și forțele lor creatoare în vederea în
făptuirii la un nivel superior a ma
rilor sarcini ce le revin în acest an, 
în actualul cincinal, a creșterii con
tribuției lor la infăptuirea Progra
mului partidului, edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate si 
înaintarea României spre comunism.

Pentru a pune cit mai repede la 
adăpost întreaga recoltă de grîu RITMUL^SECERIȘJJIAJ£TREBU lE^M !

O unitate de măsură a bunei organizări:
VITEZA ZILNICĂ LA RECOLTARE

Cum s-a realizat, în primele trei zile din această săptâmînă, 
în 15 județe din zonele I și a ll-a

călărași : Moduri diferite de a înțelege 
răspunderea pentru strîngerea recoltei

bacău: in două zile, griul a fost recoltat 
de pe 3500 de hectare

Județul
Viteza zilnică 

planificată 
(hectare)

Viteza zilnică realizată (hectare)

13 iulie 14 iulie 15 iulie

Teleorman 13 170 7 370 8 559 7 936
Giurgiu 7 900 5 600 5 695 4 330
Ialomița 11 500 5 000 5 000 5 000
Călărași 13 000 8 050 7 805 8 015
Constanța 17 030 7 104 10 794 10 852
Tulcea 6 860 4 456 5 478 5 460
Brăila 11 690 7 320 5 570 6170
Buzău 6 910 6 928 6 946 8 180
Mehedinți 5 540 3 006 3 053 3 102
Prahova 3 410 3 024 3 305 3 410
Dîmbovița 4 400 4 371 4 405 4 225
Argeș 4 430 3016 4 336 4 335
Galați 6 940 7 025 8 005 7 810
Vrancea 3210 3 407 3 338 3191
Vaslui 7 710 1 180 1 760 4190

Cifrele din tabelul de mai sus reprezintă vitezele zilnice realizate la 
recoltarea griului, în primele trei zile din această săptâmînă, în 15, județe 
situate in zonele I și a ll-a. Ele pun în evidență că, printr-o bună orga
nizare a muncii, in unele din aceste județe - Galați, Buzău, Vrancea, 
Dîmbovița, Prahova, Argeș - in fiecare zi se strînge recolta de pe supra
fețele prevăzute în program, suprafețe care au fost calculate de organele 
de specialitate în funcție de numărul combinelor din dotare și producția 
de grîu ce se realizează la hectar. Desigur, in unele din aceste județe - 
Vaslui, de exemplu - abia s-a declanșat secerișul griului, iar în altele - 
Mehedinți și Teleorman - această lucrare se apropie de sfîrșit, ceea ce 
explică de ce se lucrează intr-un ritm mai redus. Sînt insă județe - Con
stanța, Tulcea, Brăila, Ialomița - in care vitezele scăzute realizate constituie 
cauza principală a rămînerii in urmă la seceriș. Cu atît mai mult în aceste 
județe, unde griul mai este de strîns de pe mari suprafețe, ca și in cele 
unde campania de recoltare este la început, se impune ca organele 
județene de partid și agricole, consiliile agroindustriale și conducerile uni
tăților agricole să acționeze hotărît, prin măsuri energice, pentru mobili
zarea tuturor mecanizatorilor, cooperatorilor și specialiștilor la seceriș, 
pentru folosirea la maximum a mijloacelor mecanice și a timpului de 
lucru, astfel incit ritmul zilnic la recoltarea griului să fie mult intensificat.

In unele zone timpul a devenit instabil, iar aria ploilor s-ar putea 
extinde. Esențial este ca, pretutindeni, să se asigure o cit mai bună 
organizare a muncii în cîmp, să se io măsuri operative pentru concen
trarea forțeloi mecanice și umane în funcție de starea lanurilor și evoluția 
vremii, spre o se folosi din plin fiecare oră, fiecare zi și a se accelera la 
maximum ritmul secerișului, astfel incit întreaga recoltă de grîu să fie 
strînsă șl pusă la adăpost neîntîrziat șl fără pierderi.

Cu toate că în ultimele zile întrea
ga cîmpie din ținutul județului Că
lărași a fost acoperită de o ceață 
densă, care nu a permis intrarea 
combinelor in lan pînă în jurul 
amiezei, marți, miercuri și joi s-a 
lucrat cu o viteză medie în jur de 
8 000 hectare. Adevărații gospodari 
au reușit să recupereze timpul 
pierdut dimineața, prelungind recol
tarea pînă seara tîrziu. după apusul 
soarelui. La Grădiștea. Ștefan Vodă, 
Gurbănești. Valea Argovei, Frăsinet, 
Borcea. mecanizatorii și cooperatorii 
au înregistrat în aceste zile cele 
mai înalte ritmuri de lucru din 
actuala campanie de recoltare. 
Dealtfel, in unitățile amintite și in 
multe altele, secerișul s-a în
cheiat ieri seara. La indicația coman
damentului județean, 140 combine, 
însoțite de mijloacele de transport, 
au fost trimise in sprijinul unităților 
agricole din consiliile agroindustriale 
Frumușeni, Independența, Sărulești, 
Budești, Fundeni, astfel incit și aici 
recoltarea griului să se încheie cel 
tîrziu sîmbătă seara.

Ca o apreciere de ordin general 
asupra modului în care se desfășoară 
secerișul în județul Călărași este 
buna organizare a muncii, organizare 
care a început încă dinaintea recol
tării și s-a menținut pe tot parcursul 
campaniei. La Dor Mărunt, de exem
plu, se aflau în brazdă 26 combine, 
repartizate in grupe de cîte 4 sau 8. 
în funcție de mărimea suprafeței caie 
trebuia recoltată pînâ seara. Pe por
țiunile unde griul era căzut, lucrau 90 
de secerători. Combinele erau însoțite 
de 16 mijloace de transport. In urma 
lor veneau presele, apoi mijloacele 
folosite Ia eliberarea terenului de 
paie (din care 30 atelaje), Iar pregă
tirea solului se făcea cu ajutorul 
unor discuri mari. La mai puțin de 
o zi și jumătate de la intrarea com
binelor în brazdă. în sola respectivă 
semănătorile dădeau viată celei de 
a doua culturi.

La cooperativa agricolă din Vîlce- 
le. pe o solă cu o producție de 4 000— 
4 300 kg, deși s-a lucrat după un pro
gram scurt, cele 14 combine au re
coltat în ziua respectivă peste 80 
hectare. începînd de joi seara, o 
parte din combine au fost trimise în 
sprijinul cooperativei agricole Vlad 

Țepeș, unde mai sînt de secerat pes
te 200 hectare. încă prin programul 
de desfășurare a secerișului era pre
văzută o asemenea acțiune de Întra
jutorare. Așa cum, dealtfel, s-a 
stabilit și cu cele două formații com
plexe de la I.A.S. Ivănești, care au 
fost trimise în sprijinul celor care 
recoltează la cooperativele agricole 
din Dragoș Vodă și Mihai Viteazu.

Multe sînt inițiativele întreprinse 
in județul Călărași pentru intensifi
carea secerișului, dar mai ales pen-

• Pînâ joi seara griul a fost 
strîns de pe 66 000 hectare — 92 
la sută din suprafața cultivată
• S-a încheiat semănatul 
culturii a doua de porumb pe 
întreaga suprafață planificată 
de 40 000 ha • Cantitățile de 
grîu livrate la fondul de stat re
prezintă peste 60 la sută din

prevederi

tru evitarea oricăror forme de risi
pă. Demonstrează acest lucru nu 
numai felul în care lucrează mecani
zatorii în lanuri, Ci și răspunderea 
cu care înțeleg să-și facă datoria 
marea majoritate a specialiștilor a- 
gricoli, a activiștilor de partid și de 
stat. Vorbind despre rezultatele 
bune din actuala campanie a se
cerișului pe meleagurile Călărașului, 
despre munca și faptele deosebite 
ale celor care au contribuit la obți
nerea lor, trebuie amintite și unele 
neîmpliniri, unele neajunsuri, mai 
ales de ordin organizatoric, care au 
făcut ca ritmul de lucru să nu fie 
la nivelul cerut. Desigur, sint și 
unele greutăți obiective, determinate 
de insuficienta mijloacelor de trans
port. de lipsa unor piese de schimb, 
în rîndurile ce urmează ne vom 
referi însă la cele ce tin de menirea 
celor puși să îndrume, să conducă 
direct activitatea în cîmp.

Pe o solă a cooperativei agricole 
Nicolae Bălcescu trebuiau să fie la 
recoltat 16 combine. în brazdă se 
aflau doar Î0, restul erau defecte. 

Dar chiar și la această capacitate de 
recoltare redusă, mijloacele de trans
port nu puteau face față, astfel in
cit griul era depozitat în două gră
mezi la capătul ariei : una pentru 
sămînță și alta pentru a fi livrată la 
baza de recepție. Cea mai mare ri
sipă o făceau combinele. în primul 
rînd pentru că nu era respectată teh
nologia de lucru stabilită pentru re
coltarea griului căzut. Nu numai că 
nu se secera în sensul indicat, dar 
combinele lucrau cu viteza și capa
citatea maximă. Din această cauză o 
parte din spice nu ajungeau în com
bine. iar altele treceau prin tobă fără 
a fi treierate. în fața acestui inad
misibil act de risipă, brigadierul ce 
răspundea de sola respectivă ridica 
din umeri a neputință. Cu altcineva 
nu se putea discuta pentru simplul 
motiv că nu se afla la datorie. în- 
cercind să lămurim lucrurile la con
siliul agroindustrial Independența, 
am pornit prin unitățile in care ni 
s-a spus că-i vom găsi pe tovarășii 
din conducerea consiliului. Așa 
am ajuns la o solă a cooperati
vei agricole Potcoava, unde, sub în
drumarea și supravegherea directă a 
președintelui Ilie Sebastian. 8 com
bine se întreceau care mai de care în 
a face cît mai multă pagubă. Meca
nizatorul Nicolae Tunaru, după telul 
în care încerca să strîngă toba, do
vedea că nici nu cunoaște măcar cum 
trebuie să se facă reglarea combinei. 
Trebuie spus că, potrivit indicațiilor 
în vigoare această operație este o- 
bligatorie de trei ori pe zi. Insistăm 
a-i căuta pe cei de la consiliul agro
industrial. ca dealtfel și pe primarul 
comunei Independența. Dar nu-i gă
sim. Cei cu care am stat de vorbă 
ne-au spus că „diligenta ar fi trecut 
pe la ei și că au simulat că sînt in
teresați de mersul lucrărilor". Dar 
numai au simulat pentru că. in fapt, 
nu au făcut nimic. Dimpotrivă, prin 
nepăsarea lor. au încurajat și mai 
mult asemenea acte de risipă. Vina 
o poartă nu numai ei. ci și activiștii 
și specialiștii de Ia județ repartizați 
in aceste unități, care poartă cel pu
țin aceeași răspundere pentru modul 
în care nu au înțeles să-și ducă la 
îndeplinire sarcinile încredințate.

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP

De două zile și în județul Bacău se 
muncește intens la secerișul griului. 
Ținind seama de suprafața mare ce 
trebuie recoltată cu fiecare combina 
— peste 110 hectare — comitetul ju
dețean de partid, organele de specia
litate au mobilizat la strîngerea și 
transportul producției de pe cîmp toa
te forțele mecanice și umane de la 
sate. In consiliile agroindustriale Fi- 
lipești, Sascut, Răcăciuni și Podu 
Turcului se muncește în formații 
complexe de mecanizatori și coope
ratori, randamentul fiind astfel mai 
ridicat. Pozitiv este faptul că întreaga 
producție recoltată este transportată 
în aceeași zi la bazele de recepție și 
în magazii. Pe tarlalele recoltate, mii 
de cooperatori adună paiele și le 
depozitează în șire la marginea tar
lalelor, lăsînd cale liberă tractoarelor 
care pregătesc terenul pentru a fi in- 
sămînțat cu culturi duble. Pe solele 
unde griul este culcat de ploi și vînt, 
ca și pe cele nemecanizabile din con
siliile agroindustriale Izvoru Berhe- 
ciului, Odobești. Enăchești și Moto- 
șeni se recoltează cu secerile și 
coasele.

Din raidul tntreprins prin mai 
multe unități rezultă însă că, prin
tr-o mai bună organizare a muncii și 
mobilizarea mai intensă a forțelor 
existente, se poate lucra mai repede 
și mai bine. în consiliul agroindustrial 
Hemeiuși, bunăoară, recoltarea a 
început în toate cele nouă unități 
agricole. în ajutorul cooperatorilor 
din Hemeiuși a venit și o formație 
de lucru de la Blăgești. Toate combi
nele, balotierele, autocamioanele cu 
remorci și forțele umane au fost con
centrate pe terenul care trebuia în
sămânțat cu porumb pentru furaje. 
Ziua s-a lucrat la recoltare și la 
transportul producției și al paielor, 
iar noaptea — la arat și pregătirea 
terenului. în două schimburi se lu
crează și în cooperativele agricole din 
Letea Veche, Mărgineni, Racova, Bu- 
huși și Luizi-Călugra. Pentru a se 
asigura numărul necesar de mecani
zatori, au urcat la volan toți cei care 
știu să conducă tractorul : moto- 
pompîști, mecanici din ateliere, elevi 
de la liceul agroindustrial etc. To

varășul Mihai Cadar, președintele 
consiliului, era pe bună dreptate su
părat pentru că la baza de recepție 
munca nu este bine organizată, ceea 
ce face ca mașinile să piardă mult 
timp la descărcat. Se muncește in
tens și în consiliul agroindustrial 
Odobești. Aici merită evidențiată ini
țiativa cooperatorilor din Lipova și 
Secuieni, care au construit sănii spe
ciale pentru transportul paielor de 
pe cîmp. La Plopana au ieșit pe 
cîmp elevii satului, să adune spicele 
rămase în urma combinelor.

Eforturile depuse de mecanizatori 
și țăranii cooperatori din județ in 
aceste două zile se concretizează in 
stringerea și depozitarea recoltei de 
pe aproape 3 500 hectare cu griu. 
Se cuvine precizat însă că. deși s-a 
pornit din primele zile cu toate for
țele, totuși viteza de lucru planifi
cată nu s-a realizat. După cum ne 
spunea ing. Gheorghe Antochi. direc
torul general al direcției agricole ju
dețene, ea nu va putea fi realizată 
deoarece unitățile nu dispun de toa
te mijloacele mecanice prevăzute în 
programul operativ de recoltare. Nici 
pînă la această dată nu au sosit în 
județ cele 78 combine prevăzute în 
planul de dotare, după cum nu a so
sit nici una din cele 220 combine 
care trebuiau să vină în ajutor din 
anumite județe aflate in sudul țării. 
La aceasta se adaugă și un număr 
destul de însemnat de combine și ba- 
lotiere care, deși există în județ, nu 
funcționează din lipsa unor piese de 
schimb. Așa stînd lucrurile, este evi
dent că recoltarea celor peste 51 000 
hectare cu grîu nu se va putea efec
tua în 8—10 zile, așa cum este pre
văzut. De aceea, este absolut nece
sară o intervenție operativă din 
partea forurilor ministerului de re
sort. chiar acum, din primele zile 
ale campaniei, pentru ca problemele 
amintite să fie soluționate urgent, 
astfel ca întreaga recoltă să fie strin- 
să de pe cîmp și depozitată în cele 
mai bune condiții, cît mai repede cu 
putință.

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii*
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România Primire la primul ministru al guvernului

Adresez Excelenței Voastre sincerele mele mulțumiri pentru felicitările și 
urările pe care mi le-ați transmis cu ocazia sărbătorii naționale.

General-locotenent (r)
ROBERTO EDUARDO VIOLA

Președintele națiunii argentinieni

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost foarte mișcat de mesajul de felicitări pe care mi l-ați adresat 
cu ocazia realegerii mele în funcția de președinte al Republicii Djibouti. 
La rîndul meu, vă adresez cele mai sincere urări de fericire, sănătate și 
prosperitate.

Vă doresc succes deplin în îndeplinirea In continuare a Înaltei 
dumneavoastră misiuni.

EL HADJ HASSAN GOULED APTIDON
Președintele Republicii Djibouti

Primire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Ion Coman, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit joi dele
gația de activiști ai Partidului Comu
nist Chinez, condusă de Yan Kelun, 
secretar al Comitetului provincial 
Shansi al P.C. Chinez, care, la invita
ția C.C. al P.C.R., a efectuat o vizită 
pentru schimb de experiență în țara 
noastră, în perioada 25 iunie—16 iu
lie a.c.

Cu acest prilej, conducătorul dele
gației a rugat să se transmită condu
cerii Partidului Comunist Român un 
salut cordial din partea conducerii 
Partidului Comunist Chinez. împreu
nă cu cele mai bune urări de noi și 
mari succese în activitatea consacra
tă făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate în România. Mul
țumind, tovarășul Ion Coman a trans
mis, din partea conducerii P.C.R., 
conducerii P.C. Chinez un salut to
vărășesc și cele mai bune urări de 
succese tot mai mari în activitatea 
pe care o desfășoară pentru edifi
carea socialistă modernă a Republi
cii Populare Chineze. Au fost evocate 
bunele relații de prietenie și colabo
rare dintre Partidul Comunist Ro
man și Partidul Comunist Chinez,

tv
PROGRAMUL 1

16.00 Telex
16,05 Teleșcoalâ
16.30 Emisiune în limba germană
13.25 Tragerea Loto
18,35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18,50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19,45 Dosarele Istoriei. Condiția țăranu

lui. Comentează Eugen Mândrie
20,20 Film artistic : „Gustul șl culoarea 

fericirii". Premieră TV. Producție 
a Casei de filme Unu. în distribu
ție : Mitică Popescu, cornelia 
Gheorghiu, Vasile Cosma, Nae Gh. 
Mazilu, Dorin Vișan, Costel Con- 

dintre popoarele și țările noastre care 
se dezvoltă în spiritul stimei și res
pectului reciproc, al înțelegerilor con
venite între conducerile celor două 
partide. Au fost Înfățișate oaspeților 
chinezi unele preocupări actuale pri
vind înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al P.C.R., expe
riența și rezultatele dobîndite în dez
voltarea economico-socială, în fău
rirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate în țara noastră.

La convorbire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a participat Du
mitru Turcuș, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Chen Shuliang, am
basadorul R.P. .Chineze la București.

★
în timpul vizitei în țara noastră, 

delegația de activiști ai P.C. Chinez 
a avut întîlniri la Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de Produc
ție, Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare. Comitetul pentru 
problemele consiliilor populare, la 
comitetele județene Suceava, Bistri- 
ța-Năsăud și Mureș ale P.C.R. Oas
peții au vizitat unități industriale și 
agricole, obiective social-culturale și 
turistice din Capitală și județe.

stantinescu, Gheorghe Visu, Petre 
Gheorghiu, Adriana șchiopu, Papii 
Panduru, Draga Olteanu-Matei, 
Ilarion Clobanu. Regia : Felicia 
Cemălanu

21.50 Cintec de bucurie
22,10 Telejurnal

PROGRAMUL S
16.30 Dor de acasă. Medalion Maria 

Butaciu
16.50 O viață pentru o Idee : Dumitru 

Bagdasar (1893—1940)
17,20 „Ctntarea României"
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Concertul formațiilor Filarmonicii 

„George Enescu"
21.30 Studio T '81. Romantic '81 — re

portaj
21,45 Jurnalul științelor și al călătorii

lor. Arhipelagul Galapagos, pro
ducție a studiourilor engleze

22,10 Telejurnal

Tovarășul Ilie Verdet. primul mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a primit, joi dimi
neață, pe Adeuga Adekuoye, amba

TELEGRAMĂ
Tovarășul Iiie Verdeț, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă 
din partea lui Mtidar Badran, prim- 
ministru al Regatului Hașemit al 
Iordaniei,' prin care mulțumește pen
tru felicitările adresate cu prilejul

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A ACADEMIEI 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Joi a avut loc în Capitală sesiu
nea adunării generale a Academiei 
Republicii Socialiste România, con
sacrată decernării premiilor acade
miei pe anii 1979 și 1980. Sesiunea a 
fost deschisă de acad. Gheorghe Mi- 
hoc, președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România, care a evo
cat rolul stimulator al premiilor în 
tradiționala activitate desfășurată pe 
parcursul celor 115 ani de existență a 
înaltului for academic al țării, rele- 
vînd valoarea teoretică și practică a 
lucrărilor științifice și tehnice, cali
tatea remarcabilă și mesajul umanist 
al creațiilor literare și artistice pre
miate.

în continuare a avut loc festivita
tea de premiere.

în încheierea lucrărilor sesiunii, 
participanții au adresat o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, în care se spune :

„Vă exprimăm sentimentele noas
tre de profund respect și aleasă re
cunoștință pentru întreaga dumnea? 
voastră activitate pusă in slujba po
porului, a înfloririi patriei socialiste, 
a păcii, Înțelegerii și colaborării în
tre toate popoarele, pentru minuna
tele condiții de muncă și viață create 
oamenilor de știință și cultură din 
patria noastră, pentru grija deosebită 
și atenția statornică pe care le acor
dați afirmării plenare a tuturor do
meniilor științei și culturii.

întreaga dezvoltare economico-so
cială, a științei, tehnicii și culturii in 
țara noastră in ultimii șaisprezece 
ani, avîntul pe care l-a cunoscut con
strucția socialistă poartă amprenta 
gîndirii de mare profunzime și origi
nalitate a dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel 
mai de seamă și prețuit fiu al po
porului român, revoluționar consec
vent, patriot înflăcărat, militant de 
frunte al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane.

Sub conducerea dumneavoastră 
înțeleaptă și clarvăzătoare, ponorul 
român, strîns unit în jurul partidului, 
a obținut in acești ani succese re
marcabile în toate domeniile vieții 
economice, social-politice, ale știin
ței, culturii și artelor, pășind viguros 
și ferm pe calea luminoasă a făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămintul României.

în lumina concepției dumneavoas
tră revoluționare, mobilizatoare, ști

sadorul Republicii Federale Nigeria, 
in vizită de rămas bun. în legătură 
cu încheierea misiunii sale in țara 
noastră. (Agerpres)

Zilei independenței Iordaniei. In 
telegramă se exprimă convingerea că 
relațiile prietenești între cele două 
țări vor continua să se dezvolte și să 
se întărească în interesul popoarelor 
român și iordanian.

ința, tehnica, cultura și arta s-au în
scris plenar în efortul întregului po
por de propășire materială și spiri
tuală, de promovare a României in 
rîndul țărilor dezvoltate ale lumii, de 
înflorire a civilizației noastre, de 
două ori milenară.

Succesele in domeniile tehnico-ști- 
ințific și cultural-artistic, consacrate 
astăzi prin premiile academiei, con
stituie dovezi grăitoare ale creșterii 
calitative a muncii de creație din 
aceste domenii, in condițiile deosebit 
de stimulatoare create de partidul și 
statul nostru.

Sub conducerea directă a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, prim viceprim-ininistru 
al guvernului, președintele Consiliu
lui Național pentru Știință și Tehno
logie, orientarea, concentrarea și 
mobilizarea superioară a forțelor din 
institutele centraie de cercetare și 
academiile de profil determină creș
terea însemnată a eficienței muncii 
de cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică și de introducere a pro
gresului tehnic in soluționarea sar
cinilor imediate și de perspectivă ale 
producției, in perfecționarea întregii 
activități economico-sociale, in în
treaga țară, generațiile de oameni de 
știință, litere șl artă, români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți, vibrînd la chemările dumnea
voastră insuflețitoare, iși împletesc 
astăzi existența și creația cu munca 
vie a poporului, in care găsesc valo
rile trainice și reprezentative ale 
epocii luminoase pe care o trăim.

Cinstind și cu acest prilej măreața 
operă istorică pe care o înfăptuiți in 
fruntea partidului și statului nostru, 
forul nostru academic, căruia i se 
alătură laureații de astăzi ai premii
lor academiei, se angajează să fie 
demni de înalta încredere și spri
jinul ce li se acordă, să facă totul 
spre a-și pune întreaga capacitate, 
talentul și puterea de muncă în 
slujba transpunerii în viață a lumi
noaselor prevederi ale programelor- 
directivă, a hotărîrilor celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, a recentelor dumnea
voastră indicații și orientări.

Cu aceste gînduri, vă urăm, din 
toată inima, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă 
sănătate și putere de muncă, spre bi
nele și fericirea întregului nostru 
popor" — se spune în încheierea te
legramei.

Cronica zilei
în Capitală s-au deschis lucrările 

celui de-al VII-lea Simpozion inter
național : „Cultura caisului". Parti
cipă oameni de știință, cercetători și 
speciâliști din 20 de țări. Sint pre- 
zenți ia lucrări prof. Dietrich Fritz, 
președintele Societății internaționale 
de științe horticole, prof. S. A. Pau- 
noviă, președintele grupului de lucru 
„Cultura caisului".

Lucrările simpozionului au fost 
deschise de prof. dr. Ion Ceaușescu, 
adjunct al ministrului agriculturii și 
industriei alimentare. Programul 
simpozionului cuprinde rapoarte și 
comunicări științifice, vizitarea live
zilor unor unități agricole din jude
țele Giurgiu și Constanța, precum și 
a unor obiective turistice de pe lito
ralul Mării Negre.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele (le 18, 

19 și 20 iulie. în țară : Vremea va fi în 
general instabilă și se va răci în cea 
de a doua parte a intervalului. Cerul 
va fi schimbător. înnorări mai accen
tuate se vor produce în Banat, Crișana, 
Transilvania și nordul Moldovei, unde 
vor cădea ploi de scurtă durată însoțite 
de descărcări electrice. în rest, averse 
izolate. Vînt moderat. Temperaturile 
minime vor' fi cuprinse între 7 și 17 
grade, iar maximele între 16 și 26 de 
grade. Izolat, condiții de grindină. In 
București : Vremea se va răci ușor în
deosebi în a doua parte a intervalului. 
Cerul va fi schimbător, favorabil ploii 
de scurtă durată, vînt moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 35 
și 17 grade, iar maximele între 24 și 26 
de grade. (Struțu Margareta, meteoro
log de serviciu).

TRAGEREA SPECIALĂ 
PRONOEXPRES

După cum s-a mai anunțat, 
simbătă 18 iulie a.c. este ultima 
zi de participare la tragerea spe
cială Pronoexpres de la sfîrșltul 
acestei săptămîni, organizată cu 
prilejul Jocurilor mondiale uni
versitare de vară de ia Bucu
rești. în cadrul a șase extrageri 
in trei faze, totalizînd 38 de nu
mere, se pot obține autoturisme 
„Dacia I 300“ și „Skoda 120 L“, 
mari cîștiguri în bani (sume va
riabile și fixe, începînd cu cele 
de 50 000 lei), precum și excursii 
în U.R.S.S. sau R. S. Ceho
slovacă. Costul biletelor este de 
6 sau 25 lei varianta simplă, cele 
de 25 lei avînd drept de ciștiguri 
la toate extragerile. O formă 
avantajoasă de joc, utilizată cu 
succes de tot mai mulți partici
pant!, o constituie variantele 
combinate și combinațiile „cap 
de pod", achitate sută la sută 
sau in cotă de 25 la sută, pe 
care se pot realiza suite de ciș
tiguri la mai multe categorii.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A IRAKULUI

Tovarășului SADDAM HUSSEIN
Secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, 

Președintele Republicii Irak
BAGDAD 

Cea de-a XIII-a aniversare a Revoluției irakiene din 17 iulie îmi oferă 
plăcuta ocazie de a vă adresa, în numele poporului român și al meu personal, 
călduroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de pace și prosperitate poporului irakian prieten.

La marea sărbătoare a țării dumneavoastră, îmi exprim convingerea că 
bunele raporturi de prietenie și de conlucrare rodnică dintre partidele și țările 
noastre șe vor adinei și dezvolta continuu, in interesul popoarelor român și 
irakian prietene, al cauzei generale a păcii, independenței, destinderii și 
colaborării in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Roiiiân, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Poporul irakian sărbătorește as
tăzi cea de-a 13-a aniversare a Re
voluției din 17 iulie 1968, care a 
marcat un moment de cea mai 
mare însemnătate in evoluția Ira
kului contemporan. Preluînd pute
rea politică și asumindu-și sarcina 
de a realiza aspirațiile de progres 
și bunăstare ale maselor, Partidul 
Baas Arab Socialist a inițiat un 
vast program de dezvoltare econo
mică a țării, bazat pe valorifica
rea marilor resurse petroliere, a 
cărui traducere in viață iși găsește 
expresie in înnoirea tot mai pro
nunțată a meleagurilor dintre Ti
gru și Eufrat. La Bagdad și Mosul, 
la Basra și Kirkouk au fost înăl
țate în acești ani numeroase fa
brici și uzine, cartiere de locuințe 
și instituții social-culturale, iar pe 
vaste întinderi din zona Celor două 
fluvii au apărut noi exploatări a- 
gricole ca urmare a fertilizării a 
sute de mii de acri smulși deșer
tului.

Pornind de la necesitatea lichi
dării cit mai urgente a sechelelor 
dominației coloniale și a înscrierii 
Irakului printre țările cu o econo
mie avansată, planul național de 
dezvoltare pe perioada 1981—1985 
prevede continuarea cu eforturi 
sporite a acestei opere transforma
toare. Noile investiții sint utilizate, 
în special, pentru dezvoltarea in
frastructurii economice a țării și 
pentru desăvîrșirea proiectelor a- 
flate în construcție. Este vorba de 
complexul hidrotehnic Thartar, de 
„Barajul Mosul" (una dintre cele 
mai mari construcții de acest gen 
din Orientul Mijlociu), de combi
natul siderurgic de la Basra, de 
uzina de automobile de la Swayra 
etc. Aceste obiective grandioase, ca 
și multe altele care vor apărea pe 
harta țării în anii următori, vor

Recepție oferită de ambasadorul Irakului
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Irak, ambasadorul acestei țări 
la București, Dhiab M. Al-Algawi, a 
oferit joi seara o recepție.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernului, Ion 
Coman, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 

juca un rol de seamă în valorifi
carea superioară a resurselor na
ționale și în ridicarea continuă a 
nivelului d'e trai al populației.

Realizările obținute de poporul 
irakian pe calea făuririi unei vieți 
noi sint urmărite cu interes și sim
patie de poporul român, care este 
un prieten sincer al popoarelor a- 
rabe și un sprijinitor ferm al efor
turilor lor pentru consolidarea In
dependenței, pentru progres econo
mic și social. între Republica So
cialistă România și Republica Irak 
s-au statornicit relații de prietenie 
și colaborare, întemeiate pe stimă 
și respect reciproc, care Înregis
trează un curs mereu ascendent. O 
contribuție hotăritoare la realizarea 
acestei evoluții au avut-o contac
tele dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Saddam 
Hussein, care au deschis ample 
perspective conlucrării româno- 
irakiene pe cele mai diverse pla
nuri.

In dorința de a traduce în viață 
acordurile și înțelegerile convenite 
la cel mai înalt nivel, convorbirile 
purtate în ultimul an la București 
și Bagdad de reprezentanți al gu
vernelor din cele două țări au dus 
la stabilirea de noi măsuri pentru 
extinderea cooperării în industria 
petrolieră, în agricultură și iriga
ții, în transporturi și construcții 
industriale, precum și pentru in
tensificarea și diversificarea schim
burilor comerciale.

Dezvoltarea colaborării româno- 
irakiene, inclusiv prin promovarea 
unor noi forme de cooperare, co
respunde pe deplin intereselor ce
lor două țări și popoare, constitu
ind totodată o contribuție la cauza 
înțelegerii și conlucrării interna
ționale.

al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Petre Gigea, ministrul finan
țelor, Ion Stanciu, adjunct al minis
trului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, alte 
persoane oficiale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București și 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)
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AGENDA UNIVERSIADEI

Sosirea președintelui Federației 
internaționale a sportului universitar

Joi după-amiază a sosit in Capitală 
dr. Primo Nebiolo, președintele Fe
derației internaționale a sportului 
universitar (F.I.S.U.), în vederea 
Jocurilor mondiale universitare de 
vară de la București, ce se vor inau
gura duminică, 19 iulie.

La sosire, pe aeroportul interna

PREGĂTIRI PE DIVERSE
PLANURI

• ieri au sosit noi delegații sportive studențești; din 
delegația U.R.S.S. fac parte și patru campioni olimpici
• Vești despre pregătirile loturilor de tenis ale Româ
niei • A început prezentarea programelor culturai-

artistice în cinstea oaspeților sosiți la Universiadă
Delegația sportivă studențească din 

U.R.S.S., care va participa la Jocu
rile mondiale universitare de la 
București, a sosit joi dimineața în 
Capitală. Din lot fac parte, printre 
alții, scrimerul Aleksandr Romankov, 
gimnastele Maria Filatova și Stella 
Zaharova, săritorul in apă Aleksandr 
Portnov, toți medaliați cu aur la ul
tima ediție a Jocurilor Olimpice de 
vară.

La aeroportul „Otopeni", oaspeții 
au fost intimpinați de reprezentanți 
ai Comitetului național de organizare 
a Universiadei.

Delegația de sportivi din S.U.A., 
care va participa la Universiada de 
la București, a sosit ieri în Capitală, 
în lotul studenților americani figu
rează sportivi de valoare, precum 
atleții Willie Banks, Jeff Philips, Tyke 
Peacoock, Carole Lewis, înotătoarele 
Jill Sterkel. Sue Walsh. Kim 
Lineham și luptătorul Dave Schultz.

La sosire, oaspeții au fost întim- 
pinați de reprezentanți ai Comitetu
lui național de organizare a Univer
siadei. 

țional Otopeni, oaspetele a fost în- 
timpinat de Tudor Mohora, pre
ședinte al Consiliului U.A.S.C.R., 
vicepreședinte al Comitetului național 
de organizare a Universiadei de la 
București, de alti reprezentanți ai 
C.N.O.U.

(Agerpres)

Pregătiri intense pe terenurile de 
tenis. în timp ce Florin Segărceanu, 
Andrei Dirzu, surorile Romanov și 
ceilalți se antrenează pe terenurile 
bucureștene, campioana noastră Vir
ginia Ruzici joacă într-un important 
turneu internațional — la Kitzbuehel 
(Austria). în ziua a doua a concursu
lui, ea a întrecut-o cu 7—6, 6—1 pe 
cehoslovaca Katharina Skronska. Ne-- 
fiind de neglijat șansele și posibilită
țile ce le au băieții noștri la Univer
siadă, este de consemnat mai cu sea
mă faptul că Virginia Ruzici și Flo
rența Mihai „atacă" din nou titlul de 
dublu. Și sint toate speranțele să 
ciștige această probă pentru a treia 
oară consecutiv !

Comisia pentru studiul sportului 
universitar (C.E.S.U.) organizează și 
la București — ca, dealtfel, la fie
care ediție a Jocurilor mondiale uni
versitare — o conferință menită să 
dea intrecerilor din arena sportivă di
mensiunea teoretică specifică mediu
lui din care iși au originea întîlnirile 
pe care le reprezintă universiadele. 
Lucrările conferinței C.E.S.U., for de

FbU'UâK? 
UniVERMâDABl 
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dezbatere a unor probleme legate de 
mișcarea sportivă, se vor desfășura la 
complexul hotelier „Parc-Turist“ in’ 
zilele de 21, 22 și 23 iulie. Aici, pe 
lingă sala principală (un amfiteatru 
cu, 450 de locuri) sint pregătite o sală 
pentru secțiuni (cu aparatură pentru 
traducerea simultană în 3 limbi) și o 
alta pentru discuții. Tema — „Spor
tul universitar" — este concretizată 
prin șase subteme : a) dezvoltarea 
educației fizice și a programului spor
tiv în universități ; b) tendințe pen
tru crearea de facilități in sport ; c) 
rolul femeii in sportul universitar ; 
d) nutriția și sportul ; e) calificarea 
profesorilor de educație fizică; f) con
ținutul și organizarea activității spor
tive de masă în învățămîntul uni
versitar (temă propusă de România 
și care urmează să fie exerriplificată 
la Complexul cuitural-sportiv „Lacul 
Tel").

Formații artistice studențești șî de 
tineret, laureate ale ultimei ediții a 
Festivalului național „Cîntarea Româ
niei", au început prezentarea pro
gramelor cultural-artistice in cinstea 
sportivilor sosiți la Universiadă. Ase
menea programe au loc zilnic, intre 
orele 18 și 22, la Complexul cuitural- 
sportiv studențesc „Lacul Tei", ma
rea bază de odihnă și agrement a stu- 
dențimii bucureștene, Ia „Terasa pri
eteniei" din Satul Universiadei, la 
Casa de cultură a studenților „Grigo- 
re Preoteasa", la „Ecran-club". Parti
cipă : ansamblul folcloric „Mărțișo
rul" din Cluj-Napoca, formația vocal- 
instrumentală „Studio" din Iași, gru

pul coral „Song", grupul coregrafic al 
A.S.E., grupul de dans modern „Gim- 
nasyon" al Institutului de educație fi
zică și sport, ansamblul folcloric 
„Doina", formația de muzică de ca
meră a Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu", formația vocal-instrumen- 
tală „Holograf" etc.

țara noastră a mai găzduit mari 
întreceri sportive internaționale stu
dențești : in 1967 — Campionatul
mondial universitar de șah ; în 1971
— Turneul internațional universitar 
de tenis de masă ; in 1972 — Campio
natul european universitar de fotbal 
(ciștigat de reprezentativa studenților 
din România) ; in 1975 ~ Campiona
tul mondial universitar de handbal 
(cind, ca și la ediția precedentă, vic
toria finală a revenit studenților noș
tri „tricolori") ; in 1978 — concursul 
internațional universitar de gimnas
tică (România odupă locul 1 la indi
vidual compus, atît la fete, cit și la 
băieți).

La centrul de presă (în clădirea 
Conservatorului „Ciprian Porumbes- 
cu“), apare în fiecare zi un buletin 
informativ (în 3 limbi), cu un bogat 
și divers material de larg interes 
pentru ziariști.

Participările și performanțele stu
denților români in cadrul celor zece 
ediții anterioare ale Universiadei 
(prima lor participare •— in 1959, la 
Torino). Reținem mai intii că pînă 
acum au ciștigat 139 de medalii (41 
de aur, 41 de argint, 57 de bronz), sta
bilind, totodată, mai multe recorduri 
mondiale universitare la atletism și 
natație. Pe echipe — în 1961, la Sofia, 
România a ocupat locul doi in cla
samentul general ; — în 1973, la Mos
cova, din nou pe podium (locul trei);
— în 1979, la Ciudad de Mexico, de 
asenpenea, locui al treilea. Acest fru
mos palmares al sportului studențesc 
din țara noastră — la care, in de
cursul anilor, și-au adus contribuția o 
serie de sportivi și sportive cu nume 
de rezonanță în sportul românesc, 
european și mondial — va fi, fără în
doială, îmbogățit in zilele Universia
dei bucureștene. Garanția o consti
tuie valoarea recunoscută și forma 
sportivă superioară a multora dintre 
components ioturilor noastre studen
țești ; in fruntea lor, campionii olim
pici Nadia Comăneci și Ștefan Rusu, 
luptătorii Constantin Alexandru, Ion 
Draica, Ion Păun, atletele Vali lones- 
cu și Anișoara Cușmir, poloiștii Li- 
viu Răducanu și Adrian Schervan, 
inotătoarea Carmen Bunaciu, volei
baliștii Nicu Stoian și Dan Girleanu 
etc.

în cîteva rînduri
• în turneul internațional feminin 

de șah de la Naienchowe (Polonia) 
conduce maestru româncă Lia Bog
dan (cu 5 puncte), urmată de Bojena 
Sykora (Polonia) — 4 puncte. In 
runda a 6-a, jucînd cu piesele negre, 
Lia Bogdan a ciștigat partida cu po
loneza Sofia Cziehpcinska.

• Baza hipică din Sibiu a găzduit 
întrecerile primei etape a campiona
tului național de călărie rezervat 
juniorilor, la startul probelor — ob
stacole și dresaj — luînd parte 
sportivi de Ia cluburile bucureștene 
Steaua și Olimpia, de la A.S. Tirrtiș- 
Izvin, C.S.M. Iași, A.S. Agricola- 
Lugoj, C.S.M. Sibiu și altele. între 
ciștigători, P. Oțeanu (Steaua — 
obstacole juniori începători), T. Ră
ducanu (Steaua — obstacole Juniori), 
Silvana Todea (Olimpia — dresaj ju
niori) ; ia obstacole echipe — C.S.M. 
Sibiu.

• în finala turneului internațional 
de fotbal pentru echipe de juniori de 
Ia Shanghai se vor intîlnt reprezen
tativele României și Italiei. în semi
finale, fotbaliștii români au învins 
cu 3—0 echipa Thailandei, iar selec
ționata Italiei a întrecut cu 6—0 
echipa orașului Shanghai.

• în turneul internațional feminin 
(tineret) de baschet de la Salgotarjan 
au fost înregistrate următoarele re
zultate : Ungaria—Iugoslavia 85—77 ; 
U.R.S.S.—România 108—47 ; Iugosla
via—România 82—59 ; Ungaria— 
U.R.S.S. 65—55.

• Mîine, pe circuitul de la Sil
verstone se va desfășura „Marele 
premiu" al Angliei la automobilism, 
cea de-a 9-a prdbă a campionatului 
mondial rezervat piloților de formula 
I. înaintea acestei curse. în clasamen
tul general al campionatului mondial 
conduce argentinianul Carlos Reute- 
mann — 37 puncte, urmat de brazi
lianul Nelson Piquet — 26 puncte și 
australianul Alan Jones — 24 puncte.

• în vederea Campionatelor eu
ropene de volei, programate in luna 
septembrie in Bulgaria, echipa mas
culină a U.R.S.S.. deținătoarea titlu
lui olimpic, a susținut la Helsinki 
patru jocuri de verificare in compa
nia reprezentativei Finlandei. Vo
leibaliștii sovietici au ciștigat toate 
partidele (cu 3—1, 3—0, 3—1 și 3—1).

• Alo, aterizează străbunica : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20,15, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Degefica — 9,15; 11,15; 13,15; 15,30; 
Capcana mercenarilor — 17,45; 20 : 
DOINA.
• Detașamentul „Concordia" : CO- 
TROCENI — 15; 17,30; 20.
• Probleme personale : VIITORUL — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Duelul : AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, la grădină - 21. TO
MIS — 9: 11,15; 13,30: 15.43: 18: 20.15. 
la grădină — 21,15.
• Șantaj : POPULAR — 15,30; 17.30;
19.30.
• Punga cu libelule : COSMOS — 
15,3d; 17,30; 19,30.
• Fiul munților : PROGRESUL — 16; 
18; 20.
• Zîmbetul unui om chinuit : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Centrala este pe emisie : VICTO
RIA - 10; 12; 14; 16; 18; 20.
a Pruncul, petrolul și ardelenii : 
TIMPURI NOI - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Corleone î SALA MARE A PALA
TULUI — 17,15; 20. CAPITOL — 9: 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, la grădină 
— 21,15. LUCEAFĂRUL — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină — 21.
• Strada Hanovra : SALA MICĂ A 
PALATULUI — 17; 20.
• Sînt timid, dar mă tratez î BUCU
REȘTI — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15, PATRIA — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20,15.
• Alergătorul s SCALA — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, CULTURAL - 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Signum laudis : STUDIO — 10.
• Moscova nu crede în lacrimi : 
STUDIO — 13; 16; 19, MIORIȚA — 9; 
12; 16; 19.
• Aventuri în Marea Nordului : FE
ROVIAR - 9; 11,15; 13,30; 13.45; 18;
20.15, MELODIA - 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20,15, MODERN — 9; 11,13; 
13,30; 15.45; 18; 30.15. la grădină —
21.15, GRĂDINA BUZEȘTI - 21.
• Campionul : GRIVIȚA — 8.45; 11.30:

DE LA
Informăm persoanele care 

și-au cumpărat autoturisme cu 
plata integrală și în al căror preț 
de livrare este inclus și costul 
asigurării pentru avarii-casco pe 
o perioadă de 6 luni că este util 
să prelungească asigurarea pe o 
durată de încă 6 luni. ,

Asigurarea se poate încheia de 
către responsabilii cu asigurările 
din organfzațiiie socialiste, agen- 

14,15: 17; 19,45, FLOREASCA — 9; 12î 
lGFîft
• Inii sare țandăra : EFORIE — •; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Serpico : ARTA — 9; 12; 16; 19, Ia 
grădină — 21, DACIA — 9; 12; 16; 19. 
a Kojak la Budapesta : BUZE ȘTI — 
15; 17; 19.
a Olimpiada ’40 : LIRA — 15.30;
17,45; 20.
• Vagabondul — 16; Jocuri serioase
— 19,30 : DRUMUL SĂRII.
« Cosmonautul : Cuscrii : FEREN
TARI — 15,30; 19.
• Aii Baba și cei 40 do hoți : GIU- 
LEȘTI — 9: 11,30; 14.15; 17; 10,45.
• Chemarea t PACEA — 15,30; 17,30; 
19,36.
a Clinele electronic : VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, ta grădină
— 21.
• Articolul 420 : FLAMURA — 9; 12; 
16; 19.
• Secretul casetofoniilui : FLACĂRA 
— 15; 17,30; 20, la grădină — 21,15.
• Shabana î MUNCA — 15,30; 19.
a Spanioli de modă nouă : GRĂDI
NA CULTURAL — 21.
> Jandarmul și extraterestrii : GRĂ
DINA FESTIVAL - 21.
• Idilă cu miss Brazilia : GRĂDINA 
LIRA — 21.

teatre
• Teatrul. Mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Nu sint turnul Blffel — 
20; (rotonda scriitorilor din Cișmi- 
glu) : Cintecul iubirii — spectacol de 
sunet șl lumină — 21.
• Teatrul „Nottara" (la muzeul 
„Curtea Veche") : Omagiu gloriei 
străbune — spectacol de sunet șl lu
mină — 18.
• Teatrul Glulești (ta Muzeul de artă 
al Republici! Socialiste România) : 
Popas in istorie — spectacol de sunet 
și lumină — 11; 17.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tânase" 
(grădina Boema) : Bai un... Biban, 
dar face 1 — 20; (grădina Batiștei) : 
Veselie la Tănase — 20.
• Ansamblul „Rapsodia română" ; 
Ba ftntina dorului — 13,30.
• Teatru! „Țăndărică" (la Școala 
generală 205, Drumul Taberei) : Tin- 
dală... cloșcă — 20.

ADAS
ții și inspectorii de asigurare 
sau, direct, la orice unitate 
ADAS.

Pentru a nu se întrerupe conti
nuitatea raporturilor contrac
tuale, operațiunea de prelungire 
a asigurării auto pentru avarii- 
casco urmează să fie efectuată 
cel mai tîrziu în ultima zi a pe
rioadei de 6 luni, socotită de la 
data livrării autoturismelor de 
către I.D.M.S.

• ECOMOBILUL. Sub 
acest nume sint prezentate in 
ultimul timp, in unele țări vest- 
europene, automobile cu un con
sum redus de carburant. în Re
publica Federală Germania a 
fost organizată o expoziție iti
nerantă, care a făcut de acum 
escale in orașele Miinehen, 
Hamburg. Essen și Kilin. Unul 
din aceste exponate, cu un mo
tor in doi timpi de 49 cmc, poa
te rida 179 km cu un litru de 
benzină ; altul parcurge chiar 
347 km. în timp ce un al treilea 
a realizat „doar" 234 km fiind 
dotat cu un motor de 200 cmc. 
în 1980, titlul de campion mon
dial la aceste automobile a re
venit unui constructor vest-ger- 
man, Giinther Weber, care, pe 
motodromul de lingă Stuttgart, 
a, parcurs 781 km cu un litru de 

benzină. Ulterior, același con
structor a parcurs in Elveția 824 
km pe un vehicul dotat cu un 
motor de 174 cmc. După ce acest 
tip de vehicul, extrem de ușor, 
a atins 32 km pe oră, motorul 
este oprit și mașina rulează li
ber. Cind viteza scade sub 17 
km pe oră, motorul este pornit 
din nou.

• „ ASTRONOMIA
INVIZIBILULUI". Parisul 
găzduiește, cu începere de 
miercuri, peste 600 specialiști, 
sosiți din 42 de țări, care vor 
participa, timp de 10 zile, la cea 
de a 17-a Conferință internațio
nală asupra radiației cosmice. 
După cum se știe, astronomia 
clasică nu permite observarea 
boitei cerești decît printr-o „fe

reastră" îngustă, prin care pă
trund razele luminoase ce stră
pung . ecranul atmosferic. în 
schimb, „astronomia invizibilu
lui" face apel la cea mai mare 
parte a spectrului electromag
netic. Dezvoltarea tehnicilor 
spațiale și a fizicii energiilor 
înalte a dezvăluit, mai ales in 
ultimii ani, astrofizicienilor un 
nou univers. Temele abordate 
cu predilecție la conferința' de 
la Paris se referă la radiația 
cosmică, la razele gamma și X, 
unele din acestea provenind din 
cele mai îndepărtate colțuri ale 
Universului.

• A „VEDEA" CU... 
PIELEA. Orbii din naștere, al 
căror simț tactil este bine cu
noscut, vor putea de acum îna
inte să „vadă", grație unui apa

rat legat de pielea lor. Acest 
sistem, pus la punct de cercetă
torii americani din San Fran
cisco, permite transformarea me
sajelor vizuale in semnale tacti
le. Mai concret, pe unul din 
brațele unei perechi de ochelari 
se fixează o cameră de luat 
vederi miniaturizată, care înre
gistrează ceea ce ochii orbului nu 
pot percepe. Ea este legată de 
o cutie fixată pe abdomen, care 
schimbă imaginea în semnale 
transmise pielii. Se poate, de 
asemenea, lega camera cu creie
rul, grație electrozilor. Imaginile 
obținute permit lectura unui 
text în sistemul Braille.

• MIROSUL PASĂ
RILOR. Potrivit datelor furni
zate de revista ..Die Natur- 
wissenschaften" (R.D.G.). păsă
rile au un simț al mirosului 
mult mai dezvoltat decît se con
sidera pină acum. Cercetările au 
demonstrat că păsările au un 
organ al mirosului foarte com
plex, care, la unele specii. Ie 
ajută să se orienteze. Porumbeii 
călători, de pildă, ajung la per
formanțele cunoscute pentru că 
sint ajutați de organul mirosu
lui în identificarea traseului lor 
spre casă.

• ȚIȚEI DIN... MINE, 
în împrejurimile orașului Baku 
din Uniunea Sovietică a fost 
construită o mină pentru extrac
ția țițeiului. După cum arată 
presa sovietică, întregul proces 
are loc practic fără intervenția 
omului, iar recuperarea țițeiului 
din strat se face in proporție de 
80—90 ia sută. Prin ce se deo
sebește metoda de extracție a 
țițeiului din mină de metoda 
obișnuită? Se știe că procedeele 
prin erupție, prin compresare și 
prin pompare de la mare adîn- 
cime se bazează pe presiunea 
din straturi. Odată cu trecerea 
anilor însă, pe măsura extrage
rii țițeiului, presiunea scade in 
mod firesc și sondele încetează 
să mal dea țiței, cu toate că „pe 
fund" mai rămîne în cantități 
mari, mergind pînă la 40—60 la 

sută. în aceste cazuri, soluția o 
constituie minele pentru extrac
ția țițeiului. Aparent, ele se 
deosebesc prea puțin de cele de 
cărbune sau alte mine. Același 
„puț“ larg, pe fundul căruia se 
află un „coridor" orizontal. Dar 
dacă în minele de cărbune „co
ridorul" tăie stratul productiv, 
in acela pentru țiței el străbate 
o rocă sterilă. în acest „coridor" 
se sapă de Ia suprafață sonde 
care traversează in drumul lor 
cîteva straturi productive. Odată 
intrat in tuburile sondei, țițeiul 
tinde nu spre suprafață. întrucît 
nu există presiune in straturi, 
ci in jos, In virtutea greutății 
proprii. Iar de aici, din „cori
dorul" subteran, el este pompat 
la suprafață.

• CAMPANIE PEN
TRU SALVAREA URȘI
LOR PANDA. La inițiativa 
organizației „World Wildlife 
Fund" a fost lansată o campanie 
internațională în vederea susți
nerii eforturilor depuse de R.P. 
Chineză pentru salvarea unuia 
dintre animalele cele mai apre
ciate din lume : panda gigant. 
Acțiunea vizînd protejarea aces
tui mamifer a debutat, de fapt, 
anul trecut, în rezervația natu
rală Wolong, din provincia Si- 
ciuan. Acordul inițial semnat 
de organizația amintită și gu
vernul chinez consideră panda 
„nu numai ca o prețioasă pro
prietate a poporului chinez, ci, 
de asemenea, o prețioasă moș
tenire naturală a tuturor popoa
relor lumii".



încheierea Conferinței internaționale 
de la Bagdad

BAGDAD 16 (Agerpres). — La 
Bagdad au luat sfîrșit, joi, lucrările 
Conferinței internaționale pentru 
condamnarea agresiunii israeliene 
săvîrșită împotriva Irakului. Au luat 
parte 149 de delegații din state arabe, 
din diferite țări din Africa, America 
Latină, Asia și Europa, inclusiv din 
România.

Participanții au adoptat „Declara
ția internațională de la Bagdad'*, do
cument în care este condamnat actul 
agresiv israelian întreprins împotri

va instalațiilor nucleare de la Tam
muz și se exprimă solidaritatea cu 
poporul irakian. Totodată, documen
tul face cunoscută solidaritatea cu 
lupta poporului palestinian pentru 
restabilirea drepturilor sale, precum 
și cu Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei, reprezentantul său legitim.

De asemenea, participanții au ho- 
tărît să proclame 7 iunie — Zi inter
națională de solidaritate cu popoarele 
arabe și popoarele țărilor în curs de 
dezvoltare.

Convorbiri româno - irakiene
BAGDAD 16 (Agerpres). — Tova

rășul Ion Dincâ, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții ro
mâne in Comisia mixtă comercială și 
de cooperare economică și tehnică 
româno-irakiană, care se află la Bag
dad cu prilejul desfășurării manifes
tărilor ocazionate de cea de-a XIII-a 
aniversare a Revoluției irakiene din 
17 iulie, a avut o întîlnire cu Hassan 
Aii, membru al Consiliului Comanda
mentului Revoluției, vicepremier și 
ministru al comerțului, președintele 
părții irakiene in comisie. Cu acest 
prilej a fost exprimată satisfacția ce

lor două guverne față de cursul as
cendent al raporturilor bilaterale în 
toate domeniile de interes comun și 
au fost analizate stadiul actual al 
schimburilor comerciale și al coope
rării economice, precum și perspec
tivele lor de dezvoltare și intensifi
care, pe baze reciproc avantajoase.

Tovarășul Ion Dincă s-a întîlnit, de 
asemenea, cu Hikmat Ibrahim AI- 
Azawi, membru al Consiliului Co
mandamentului Revoluției, precum și 
cu Abdul Wahab Mahmoud Abdullah, 
ministrul irigațiilor, în cursul între
vederilor fiind abordate probleme de 
interes comun.

VIZITA UNEI DELEGAȚII 
A U.T.C. - U.A.S.C.R. 

IN COLUMBIA
BOGOTA 16 (Agerpres). — Un 

căldurpsr mesaj de salut și cele mai 
bune urări de sănătate au fost trans
mise tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, de către Gilberto Vieira, 
secretar general al C.C. al Partidului 
Comunist din Columbia, cu prilejul 
primirii de către acesta a delegației 
U.T.C.—U.A.S.C.R. care a efectuat o 
vizită în Columbia. A fost exprima
tă, totodată, convingerea că bunele 
relații de prietenie și colaborare exis
tente între Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Columbia 
vor cunoaște și în viitor o continuă 
dezvoltare. în interesul cauzei păcii, 
democrației și progresului în întreaga 
lume.

Delegația U.T.C.—U.A.S.C.R. a avut 
întîlniri și convorbiri cu principalele 
organizații de tineret din Columbia, 
prilej cu care s-a realizat un schimb 
de opinii și informații privind activi
tatea și preocupările tineretului din 
cele două țări.

ORIENTUL MIJLOCIU
Bombardamente israeliene 

în sudul Libanului

Reuniunea Biroului Internaționalei Socialiste
BONN 16 (Agerpres). — La Bonn 

s-a încheiat, joi, reuniunea de doua 
zile a Biroului Internaționalei Socia
liste, la care au participat conducă
torii a 18 partide socialiste și social- 
democrate din întreaga lume, intre 
care cancelarul R.F.G., prim-miniștrii 
Norvegiei, Danemarcei și Finlandei.

In cadrul reuniunii, Willy Brandt, 
președintele Internaționalei Socialis
te, președintele Partidului Social- 
Democrat din R.F.G., a prezentat o 
informare asupra convorbirilor pe 
care- le-a avut, recent, la Moscova, cu 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Leonid Brejnev.

într-o conferință de presă, Brandt 
a făcut cunoscute principalele pro
bleme abordate în cadrul dezbaterilor 
reuniunii. El a subliniat că, după 
opinia part ici panților, în domeniul 
dezarmării va trebui acordată prio
ritate necesității reluării convorbirilor 
pentru limitarea armamentelor stra
tegice ofensive (S.A.L.T.) ; începerii 
cit mai urgente de negocieri în pro
blema rachetelor cu rază medie de 
acțiune în Europa, în speranța că în 
cadrul acestora vor fi obținute re

zultate pină în 1983 (cînd ar urma să 
înceapă instalarea, în unele țări vest- 
europene membre ale N.A.T.O., a 
noilor rachete nucleare americane 
„Cruise 2“ și „Pershing") ; continuă
rii procesului C.S.C.E. prin organiza
rea, după Madrid, a unor reuniuni si
milare ; interzicerii armelor chimice.

Președintele Internaționalei Socia
liste a menționat, de asemenea, că a 
fost exprimată îngrijorarea în le
gătură cu sporirea continuă a traficu
lui de arme provenind din țările in
dustrializate destinate țărilor în curs 
de dezvoltare.

O altă temă dezbătută a fost si
tuația din America Centrală. Biroul 
Internaționalei Socialiste reafirmîn- 
du-și „solidaritatea cu mișcările de
mocratice din America Latină care 
doresc să-și urmeze propria cale".

Pe ordinea de zi a reuniunii a figu
rat și problema dialogului dintre ță
rile industrializate și cele în curs de 
dezvoltare (așa-numitul „dialog Nord- 
Sud"), în perspectiva Conferinței la 
nivel înalt a reprezentanților celor 
două grupuri de state, programată in 
luna octombrie a.c., în Mexic.

BEIRUT 16 (Agerpres). — în 
cursul zilei de joi, artileria grea is- 
raeliană și cea a unităților conduse 
de maiorul disident Saad Haddad au 
bombardat mai multe localități din 
sudul Libanului, provocind moartea 
a cinci țărani libanezi și rănind alte 
peste 30 de persoane, relatează agen
țiile France Presse, Reuter și Asso
ciated Press. Cele mai afectate de 
aceste atacuri au fost localitățile 
Habbouch și Kfar Tibnit, în apro
piere de Nabatiyeh, precizează Asso
ciated Press.

Sursele menționate — citind agen
ția W.A.F.A. — informează, de ase
menea, că in aceeași zi avioane mi
litare israeliene au întreprins mi
siuni de recunoaștere asupra terito
riului libanez și au bombardat mai 
multe tabere palestiniene, printre 
care și pe cea de la Damour, situată 
la aproximativ 18 kilometri sud de 
Beirut.

Noi răbufniri ale violenței în Marea Britanie
LONDRA 16 (Agerpres). — în 

noaptea de miercuri spre joi, în Ma
rea Britanie, după o perioadă de 
calm aparent de două zile, în cartie
rul Brixton, din Londra, au avut loc 
noi răbufniri ale nemulțumirii tine
rilor șomeri. Răbufnirile au la bază 
— după cum informează agenția 
Reuter — comportarea agresivă a 
forțelor de ordine în timpul operării 
unor arestări.

Valul de violență înregistrat în ul
timele două săptămîni în marile cen
tre urbane britanice s-a soldat cu 
peste 500 de răniți, 2 000 de arestări 
și pagube materiale de aproape 10 
milioane lire sterline. Ministrul de 
interne, William Whitelaw, a decla
rat în Camera Comunelor că a ordo
nat redeschiderea unei foste cazărmi, 
în apropierea localității Salisbury,

din centrul Angliei, pentru a interna 
o parte din persoanele arestate în 
ultimele două săptămîni.

Agenția Reuter informează, pe de 
altă parte, că Congresul Sindicatelor 
Britanice (T.U.C.) a ajuns la conclu
zia că minoritățile de culoare și de 
origine asiatică din Marea Britanie 
sint grav afectate de șomaj și cel 
mai puternic lovite de recesiune. în 
rîndul tineretului din această catego
rie rata șomajului se ridică pină la 
60—70 la sută.

Totodată, un sondaj efectuat de so
cietatea britanică particulară de tele
viziune „ITN“ relevă că majoritatea 
persoanelor întrebate consideră că ni
velul ridicat al șomajului în rîndul 
tineretului. în special al celui de cu
loare, explică răbufnirea actualului 
val de violență din Marea Britanie.

Recunoașterea unor partide 
politice in Salvador

SAN SALVADOR 16 (Agerpres). 
— Potrivit unui comunicat oficial 
difuzat la San Salvador și reluat de 
agenția EFET, junta de guvernămînt 
din Salvador a recunoscut legalitatea 
a patru partide politice in vederea 
alegerilor pentru Adunarea Consti
tuantă programate în 1982 și pentru 
alegerile prezidențiale ce ar urma 6ă 
aibă loc în 1983. Grupările politice 
recunoscute oficial sînt Partidul 
Democrat Creștin, Partidul Concilierii 
Naționale, Mișcarea Națională Revo
luționară și Organizația Democratică 
Națională. Partidul Mișcarea Națio
nală Revoluționară, condus de 
Guillermo Manuel Ungo, face parte 
din Frontul Democratic Revoluționar 
(F.D.R.), iar liderul acestei forma
țiuni politice este președintele Comi
tetului Executiv Național al F.D.R.

Primul ministru al Greciei despre cooperarea
dintre tarile balcanice

ATENA 16 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat agenției Taniug, 
primul ministru al Greciei, Gheor- 
ghios Rallis, a arătat : „Cooperarea 
pașnică în Balcani a întărit și a dat 
un nou impuls ideii cooperării mul
tilaterale dintre țările balcanice in 
domeniile economic și tehnic". După 
ce a reamintit că ideea cooperării a 
fost acceptată pozitiv de țările bal
canice și că in acest spirit au avut 
loc o serie de întîlniri, premierul 
elen și-a exprimat convingerea în 
realizarea și a altor întruniri interbal- 
canice. El a arătat, totodată, că rela
țiile dintre Grecia și „țările socia
liste vecine pot să servească drept 
exemplu de coexistență pașnică".

Apreciind stadiul lucrărilor reu
niunii de la Madrid pentru securitate 
și cooperare în Europa, Rallis și-a 
exprimat speranța că în cele din 
urmă va fi adoptată o decizie bine 
gîndită și constructivă pentru a pro
mova și pentru a spori securitatea 
nu numai in Europa, ci și în regiu
nea Mediteranei. „Dorința noastră 
este ca toate țările participante la 
reuniunea de la Madrid să adopte o 
poziție concretă în ce privește con
vocarea unei conferințe pentru adop
tarea de măsuri de întărire a încre
derii și continuarea eforturilor pen
tru dezarmarea efectivă", a spus 
premierul elen.

„Denuclearizarea nordului Europei ar fi deosebit 
de importantă pentru Norvegia" 

declară președintele Partidului Socialist de Stingă din Norvegia
OSLO 16 (Agerpres). — Crearea 

unei zone denuclearizate în nordul 
Europei ar fi deosebit de importantă 
pentru Norvegia, a arătat într-un 
interviu acordat Agenției norvegiene 
de presă președintele Partidului So
cialist de Stînga din Norvegia, Berge 
Furre. Proclamarea unei asemenea

zone, a subliniat el, ar limita pre
gătirile militare în regiune. Guver
nul norvegian trebuie să pună suve
ranitatea și interesele țării mai pre
sus decît pe acelea ale altor țări și 
să lupte pentru aceasta —a declarat 
Furre.

Dobînzile înalte accentuează recesiunea în S.U.A.
Aprecieri ale specialiștilor din Wall Street

WASHINGTON (Agerpres). — 
Menținerea în continuare a ratei 
dobînzilor bancare americane la ni
veluri exagerat de înalte, în prezent 
de 20,5 la sută, accentuează recesiu
nea în S.U.A. — apreciază specialiști 
din Wall Street. Economiștii de la 
firma „Aubrey G. Lanston" susțin că 
produsul național brut al S.U.A. a 
scăzut, în termeni reali, în jur de 1 
la sută, în al doilea trimestru al a- 
nului în curs, iar în al treilea tri
mestru, reducerea va fi mai accen
tuată, de 2—3 la sută. în plus, ulti
mul trimestru al anului va marca o 
stagnare a produsului național brut.

în același timp, analiștii economici 
de la firma „Manufacturers Hanover 
Trust Co" consideră că șomajul va 
crește în lunile următoare din cauza 
reducerii locurilor de muncă, aver- 
tizînd că rata cea mai Înaltă a șoma
jului se înregistrează la Detroit, ca
pitala automobilului american, în 
condițiile în care vînzările de auto
mobile se mențin la nivelul lunar de 
acum 10 ani.

Pe de altă parte, nouă parlamen
tari democrați, membri ai Comisiei 
economice mixte a Congresului 
S.U.A., au cerut președintelui Reagan 
ca, la apropiata reuniune la nivel 
înalt de la Ottawa, să manifeste ini
țiativă în direcția reducerii dobînzi
lor bancare pe plan internațional. 
„Țările occidentale — se arată în re
zoluția adoptată de parlamentarii de- 
mocrati — ar trebui să convină să se 
abțină de la practicarea de politici 
fiscale și bugetare inflaționiste, să e- 
vite de a recurge la dobînzi ridicate 
pentru a-și proteja monedele și să 
aibă consultări frecvente pentru a se 
evita orice supralicitare în sfera do
bînzilor".

Lucrările celui de-al IX-lea Congres, 
extraordinar, al P. M. U. P.

VARȘOVIA 16 (Agerpres) — în 
cadrul lucrărilor celui de-al IX-lea 
Congres, extraordinar, al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, care se 
desfășoară la Varșovia, au început, 
joi, dezbaterile în cele 16 comisii pe 
probleme. Tematica lor — informează 
agenția P.A.P. — se referă practic la 
toate direcțiile principale ale activi
tății partidului privind cele mai im
portante probleme politice, sociale și 
economice ale țării. In diferite grupe 
sînt examinate problemele referitoa
re la întărirea unității partidului, 
rolul său conducător, întărirea demo
crației interne de partid, Statutul

P.M.U.P., democrația socialistă, po
litica economică, problemele care 
preocupă tînăra generație, problemele 
privind rolul mijloacelor de infor
mare in masă în contextul sarcinilor 
ideologico-educative și de propagan
dă ale partidului, problemele politicii 
internaționale. Sînt, de asemenea, 
dezbătute problemele folosirii rațio
nale a resurselor de materii prime, 
producției destinate pieței, dezvoltă
rii satului, a agriculturii și industriei 
alimentare, politicii sociale, învăță- 
mîntului și culturii naționale, științei 
și tehnicii, relațiilor dintre partid și 
mișcarea sindicală din Polonia.

Vizita delegației P.C.R. la o întreprindere 
din Varșovia

VARȘOVIA 16 — Trimisul Ager
pres, Gheorghe Ciobanu, transmite : 
Delegația Partidului Comunist Român 
condusă de tovarășul Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., care 
participă la lucrările celui de-al 
IX-lea Congres, extraordinar, al 
P.M.U.P., a vizitat joi una dintre 
cele mai mari întreprinderi de con
fecții din Polonia — „Cora", care își 
are sediul central la Varșovia.

Oaspeții români au fost întîmpinați 
cu căldură de reprezentanți ai comi
tetului de partid, de membri ai con
ducerii întreprinderii, de numeroși 
oameni ai muncii. Directorul fabricii, 
Erzin Diezik, după ce și-a exprimat 
bucuria de a-i avea ca oaspeți pe 
membrii delegației P.C.R., a prezentat 
activitatea întreprinderii. Pentru rea
lizările deosebite în producție, între
prinderii „Cora", cea mai bună pe 
ramură, i-a fost decernată înalta 
distincție „Steagul Muncii". Pe plan 
valoric, cei 3 900 de muncitori, teh
nicieni și ingineri care alcătuiesc 
colectivul acestei întreprinderi frun
tașe realizează o producție anuală 
de 1,7 miliarde zloți, iar în prima 
jumătate a acestui an sarcinile de 
plan au fost depășite în mod substan
țial.

Delegația P.C.R. a vizitat mai 
multe secții ale întreprinderii, dota
tă cu utilai modern. Pretutindeni, 
membrii delegației au fost, întîmpi- 
nati cu aplauze, expresie a senti
mentelor de caldă prietenie pe care

poporul polonez le nutrește față de 
poporul român. După vizita în sec
țiile de producție a avut loc o întîl
nire cu activul de partid din între
prindere. Secretara comitetului de 
partid, Anna Lacny, a prezentat ac
tivitatea celor 12 organizații de bază, 
subliniind că muncitorii care se min- 
dresc cu înaltul titlu de comuniști 
sînt și cei care obțin cele mai bune 
rezultate in producție, în activitatea 
obștească.

Tovarășul Iosif Banc a prezentat 
pe larg multiple aspecte din expe
riența partidului și statului nostru pe 
calea edificării socialismului. Tot
odată a subliniat principiile ce stau 
la baza politicii externe a țării noas
tre. scoțînd în evidență relațiile de 
caldă prietenie și solidaritate dintre 
partidele, țările și popoarele român 
și polonez. Conducătorul delegației 
P.C.R. a transmis harnicului colectiv 
de la „Cora", tuturor oamenilor mun
cii polonezi urarea de a obține noi 
succese, iar hotărîrile pe care le va _ 
adopta cel de-al IX-lea Congre 
extraordinar, al P.M.U.P. să constitu; „ 
un stimulent pentru depășirea actua
lelor dificultăți și înaintarea continuă 
a Poloniei pe calea socialismului.

Participanții la întîlnire au manifes
tat un viu. interes față de realizările 
României socialiste, față de politica 
internă și externă a P.C.R.. față de 
hotărîrile adoptate de cel de-al 
XII-lea Congres al P.C.R. și modul 
de transpunere în viată a acestora.

Premierul spaniol 
în Mexic

CIUDAD DE MEXICO 16 (Ager
pres). — în capitala mexicană a avut 
loc o. primă rundă de convorbiri între 
președintele mexican, Jose Lopez 
Portillo, și președintele guvernului 
spaniol, Leopoldo Calvo Sotelo, aflat 
în vizită oficială in Mexic. Premierul 
spaniol este însoțit de ministrul afa
cerilor externe, Jose Pedro Perez 
Llorca, și de ministrul economiei și 
comerțului, Juan Antonio Garcia 
Diez. Pe agenda convorbirilor mexi- 
cano-spaniole se află analiza per
spectivelor cooperării bilaterale în 
domeniile economic, tehnic și comer
cial, precum și o serie de probleme 
internaționale actuale.

Politica monetară 

americană și consecințele 
ei asupra țărilor 

vest-europene
Un comunicat al Biroului 
Executiv al P.S. Francez

PARIS 16 (Agerpres). — Un co
municat al Biroului Executiv al 
Partidului Socialist Francez, de gu- 
vemămînt, apreciază că, ia viitoa
rea reuniune la nivel înalt, de la 
Ottawa, a reprezentanților principa
lelor șapte țări industrializate occi
dentale, statele vest-europene ar 
trebui să găsească prilejul „de a-și 
apăra interesele comune și de a afir
ma o voință colectivă". Reuniunea 
— opinează documentul — „va con
stitui ocazia de a i se aminti guver
nului american proporția în care o 
serie de măsuri economice adoptate 
de el pe plan intern și extern sînt 
dăunătoare pentru economia mon
dială, afectînd în special ocuparea 
forței de muncă, indiferent că este 
vorba de impactul cursului dolarului 
sau de efectul majorării dobînzilor 
bancare".

AGENȚIILE DE PRES A
e scurt

CONFERINȚA O.N.U. PRIVIND RESURSELE DE ENERGIE NOI Șl 
REGENERABILE, care va avea loc luna viitoare la Nairobi (Kenya), va 
studia, între altele, și posibilitățile unei mai bune utilizări a resurselor 
energetice spre a se pune capăt irosirii lor, a arătat, Enrique Iglesias, 
secretar executiv al Comisiei Economice a O.N.U. pentru America Latină. 
Scopul conferinței este stimularea utilizării de resurse noi și regenerabile 
pentru asigurarea necesităților energetice viitoare, 
curs de dezvoltare.

in special ale țărilor in

Securitatea poate fi dobîndită nu prin sporirea

REGRUPAREA FORȚELOR DE 
OPOZIȚIE DIN GUATEMALA. 
Intr-un comunicat al „Armatei de 
gherilă a săracilor din Guatemala" 
— organizație care grupează forțe 
ale opoziției față de regimul lui 
Romeo Lucas Garda — s-a anunțat 
constituirea unui nou front de lup
tă al acestor forțe, denumit „Mar
co Antonio Yon Sosa". In comuni
cat se arată că acțiunile acestui or
ganism se înscriu in cadrul strate
giei de generalizare a luptei popu
lare in mod unitar, de comun acord 
cu alte forțe de opoziție.

bin Onn, 
motive de 
a declarat 
tica externă, guvernul său inten
ționează să consolideze relațiile Ma- 
layeziei cu partenerii din ASEAN 
(Asociația națiunilor din Asia de 
Sud-Est). El a exprimat, de aseme
nea, dorința de a se întîlni cu con
ducătorii acestor țări pentru a dis
cuta modalitățile care să ducă la o 
cooperare economică mai strînsă.

care a demisionat din 
sănătate. Noul premier 
că, în ce privește poli-

arsenalelor nucleare, ci prin eliminarea lor
In Expunerea prezentată la cel de-al ll-lea Congres al consiliilor oa

menilor muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat cu fermitate 
cerința opririi cursei înarmărilor, în primul rind a înarmărilor nucleare, nece
sitatea luptei unite a popoarelor, a forțelor înaintate de pretutindeni pen
tru înfăptuirea dezarmării. De la înalta tribună a celui mai mare forum 
al muncitorimii române, secretarul general al partidului, președintele re
publicii, a adresat clasei muncitoare din toate țările, opiniei publice mon
diale, tuturor popoarelor și guvernelor chemarea fierbinte de a face totul 
pentru a se trece la măsuri efective de dezarmare nucleară.

in comparație cu 
ucis

„DECENIUL... ÎNARMĂRILOR", 
în ansamblul cursei 
înarmărilor, care, pe 
ce, capătă ritmuri tot mai verti
ginoase, aspectul cel mai periculos 
îl constituie intensificarea fără pre
cedent a înarmărilor nucleare. Prac
tic, perioada 1970—1980. proclamată 
„deceniu al dezarmării", s-a trans
format într-un veritabil „deceniu al 
înarmărilor". Aceasta este și con
cluzia unui „STUDIU ASUPRA 
ANSAMBLULUI ARMELOR NU
CLEARE", elaborat de un grup de 
experți, la cererea secretarului ge
neral al O.N.U., în conformitate cu 
o rezoluție a Adunării Generale a 
Națiunilor Unite. „Acest raport — 
se arată în introducerea documen
tului — este primul studiu asupra 
armelor nucleare întreprins de 
O.N.U. în ultimii zece ani, perioadă 
în care au intervenit fapte noi. im
portante, de 
însăși soarta 
Intr-adevăr, 
de zece ani, 
prim raport

aberante a 
zi ce tre-

De atunci însă, po- 
și faptelor mențio-

natură să pună în joc 
omenirii, a civilizației". 
în urmă cu mai bine 

O.N.U. a întocmit un 
____  ______ asupra „efectelor folo
sirii eventuale a armelor nucleare", 
concluziile fiind dintre cele mai

îngrijorătoare, 
trivit cifrelor ,_ ___ ... .
nate, în ciuda adoptării unor mă
suri parțiale de limitare a înarmă
rilor, ritmul de creștere, cantita
tivă și calitativă, a arsenalelor nu
cleare — inclusiv rachetele, avioa
nele și alte mijloace de transport 
la țintă a acestor arme de distru
gere în masă — a depășit uneori pe 
cel al armelor convenționale de 25— 
30 de ori !

O SINGURA BOMBA — CIT 
TOATE ARMELE FOLOSITE 
DE-A LUNGUL ISTORIEI. Cifrele 
publicate — arată studiul — esti
mează că, în prezent, puterile nu
cleare dețin in jur de 50 000 de 
arme nucleare, a căror forță de dis
trugere variază între 100 de tone și 
20 milioane tone echivalent tri- 
nitrotoluen (TNT). „Arma cea mai 
puternică experimentată pină în 
prezent are o putere explozivă de 
peste 4 000 de ori superioară celei 
degajate de bomba atomică ce a 
șters de pe suprafața pămîntului 
orașul Hiroșima". Deci, dacă in urmă 
cu 36 de ani la Hiroșima o bombă

atomică, infimă 
cele de azi, a 
300 000 de persoane, 
singură bombă nucleară din 
mai puternice poate (teoretic) 
trimită în 1------ ... ’ '
de 1 miliard locuitori ai planetei. 
Dar, continuă studiul menționat, 
„in principiu nu există limite la 
puterea explozivă. Cu tehnicile ac
tuale este posibil să se degaje, 
intr-o fracțiune de secundă, cu o

și rănit circa 
în prezent o 

cele 
să 

lumea umbrelor în jur

primul ririd de dezarmare

Concluziile semnificative
ale unui studiu al O.N.U

singură bombă, o putere explozivă 
mai mare decît cea a tuturor arme
lor clasice din toate războaiele care 
au avut loc de-a lungul întregii 
istorii". Numai cu armele atomice 
și nucleare folosite pentru expe
riențele efectuate în ultimii 20 de 
ani se puteau distruge 40 000 orașe 
de tipul Hiroșimei. Iată de ce 
.amenințarea cu o catastrofă inco- 

‘ se poate abate
umanității dacă un război 
va izbucni vreodată, din

mensurabiîrl, care
asupra
nuclear __ .._____ __
greșeală sau dintr-o intenție nebu
nească, 
oamenii
pe bună dreptate, cer cu insistență 
să se adopte măsuri de dezarmare,

de reală Inciteste atit 
avertizați de pretutindeni,

• QCAWMGNQ 
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și în 
nucleară", relevă raportul.

RACHETE TOT MAI PERFEC
ȚIONATE. In studiul menționat se 
face o amplă trecere în revistă a 
evoluției mijloacelor de transport la 
țintă a armelor nucleare : rachete 
(unele cu rază de acțiune pină la 
13 000 km), sateliți, avioane, tunuri. 
In legătură cu acestea, deceniul care 
a trecut a adus, de asemenea, im
portante schimbări „calitative" prin 
extinderea distanței pe care o pot 
parcurge, sporirea vitezei de de
plasare. multiplicarea numărului de 
ogive nucleare pe care le pot purta 
și precizia lor. Un singur submarin 
„Poseidon", de pildă, dispune de 16 
rachete care pot îndrepta bombe 
nucleare cu o putere explozivă de 
6,4 megatone asupra a 160 obiective 
diferite ; submarinul „Trident" (pri
mul din aceste submarine, denumit 
„Ohio", și-a încheiat cursa de probă) 
transportă 24 de rachete cu o rază 
de acțiune de peste 7 000 km, care, 
intr-o secundă, pot transforma in 
deșert o suprafață cit întregul 
continent al Asiei.

EUROPA — CONTINENT AL 
SUPRAÎNARMARILOR. Din pagi
nile studiului rezultă cu claritate că 
Europa a devenit un continent supra
saturat de arme. Numai numă
rul armelor nucleare tactice depă
șește 10 000. Pe lîngă acestea, există 
tunuri de 155 și 203 mm care pot 
lansa obuze nucleare, fiecare obuz 
avînd o putere ce echivalează cu 
citeva 
bombă atomică de tip 
In plus; pe continentul 
sînt amplasate citeva mii

odată atenția asupra faptului că 
tot mai insistent apar „doctrine" 
care subliniază posibilitatea declan
șării și desfășurării unui „conflict nu
clear restrîns", un fel de „război 
nuclear local", circumscris la o anu
mită zonă, care să nu angajeze dis
trugerea totală a statelor participante. 
Dar și cei mai fervenți susținători ai 
acestei „teorii" recunosc faptul că „ri
posta nucleară selectivă" poate „să an
treneze în mod automat o escaladare 
a conflictului", victime sigure de
venind și statele nebeligerante sau 
care nu posedă arme nucleare. Con
cluzia documentului 
următoarea :
nucleară, acțiunile de 
acestor armamente pe teritorii tot 
mai intinse, in primul rind pe con
tinentul european, sporesc riscul 
unui conflict pustiitor, fată de care 
nimeni nu se află la adăpost.

CEA DE-A ȘASEA PLENARA 
A C.C. AL P.C. DIN ISRAEL, 
care a avut loc recent, a discutat 
rezultatele alegerilor parlamentare 
desfășurate în țară. In rezoluția 
plenarei se subliniază, intre altele, 
că „Frontul democratic pentru 
pace și egalitate în drepturi", în 
frunte cu P.C. din Israel, și-a men
ținut pozițiile și influența in rin- 
durile electoratului. C.C. al P.C. 
din Israel își reafirmă hotărârea de 
a lupta pentru egalitate și progres 
social, pentru drepturi democra
tice, pentru o pace trainică și echi
tabilă în Orientul Apropiat și în 
întreaga lume.

IN CURSUL UNUI RAID ANTI- 
TERORIST desfășurat în nordul 
Italiei, poliția a arestat, la Milano 
și Torino, 12 persoane acuzate de 
apartenență la gruparea teroristă 
autointitulată „Brigăzile roșii". 
După cum a declarat un purtător 
de cuvint al poliției din Torino, cei 
arestați sint acuzați, de asemenea, 
de port ilegal de armă și de parti
cipare la jafuri.

O.N.U. este 
stadiul atins de cursa 

proliferare a

PARLAMENTUL IRANIAN A 
VOTAT BUGETUL DE STAT pen
tru perioada 21 martie 1981-20 mar
tie 1982, a anunțat postul de radio 
Teheran. Bugetul este echilibrat, 
cheltuielile fiind egale cu venituri
le, care se ridică la 3 165,981 mili
arde riali (226 miliarde franci fran
cezi). In cursul acestui an, parla
mentul a votat in două reprize bu
gete provizorii de cite două luni 
pentru a asigura funcționarea con
tinuă a finanțelor statului.

PRIMUL SATELIT EXPERIMEN
TAL DE COMUNICAȚII AL IN
DIEI, „Apple", a devenit joi opera
țional după plasarea lui pe o orbită 
geostaționară. la 36 000 kilometri 
deasupra insulei Sumatra din Indo
nezia, s-a anunțat la Delhi. Sateli
tul, lansat la 19 iunie, este destinat 
să îmbunătățească comunicațiile te
lefonice internaționale ale Indiei și 
distribuirea programelor de televi
ziune pe teritoriul național.

In numeroase țări occidentale se intensifică campania impotriva cursei înarmărilor nucleare. Fotografiile înfățișează 
aspecte de la demonstrațiile de protest din Marea Britanie și Germania occidentală împotriva^ pericolului pe care îl 

reprezintă pentru continentul nostru stocarea de noi arme șl rachete nucleare în Europa

kilotone TNT (cam cît o 
Hiroșima). 

european 
__  __ „____  ____  1.11 de ra
chete și avioane pentru transportul 
ogivelor nucleare. în urma hotăririi 
N.A.T.O., în unele țări din Europa 
occidentală urmează să fie ampla
sate, așa cum se știe, 572 noi ra
chete nucleare cu rază medie de 
acțiune de tipul „Pershing" și 
„Cruise", hotărîre care întimpină o 
puternică împotrivire din partea 
opiniei publice, a maselor largi 
populare din țările respective.

In studiul menționat se fac și 
ample referiri la prețul deosebit de 
ridicat plătit de popoare pentru 
înarmarea racheto-nucleară, aceasta 
înghițind o bună parte din cei 
aproape un miliard și jumătate 
dolari cheltuiți zilnic pentru înarmări.

UN „NU" FERM AL POPOARE
LOR. Apariția și perfecționarea ar
melor nucleare și a mijloacelor de 
transport la țintă al acestora a gene
rat numeroase doctrine și teorii re
feritoare la aceste arme de distrugere 
în masă. Studiul O.N.U. atrage tot-

Toate aceste aspecte, dezvăluirile 
studiului O.N.U. subliniază, o dată 
mai mult, urgența inițierii unor ne
gocieri efective, reale de dezarmare 
nucleară. In lumina datelor publicate 
apare și mai imperioasă vibranta 
chemare adresată de președintele 
Nicolae Ceaușescu ca popoarele, for
țele înaintate de pretutindeni să 
se ridice cu cea mai mare hotărîre 
și să spună un NU categoric cursei 
aberante a înarmărilor, și în primul 
rind a celor nucleare. Secretarul 
general al partidului sublinia in 
Expunerea la Congresul consiliilor 
oamenilor muncii că trebuie să se 
treacă — pină nu este prea tîrziu 
— la măsuri concrete in acest sens. 
Potrivit opiniei țării noastre, nimic, 
nici un fel de teorii despre echi
librul militar nu pot justifica spo
rirea Înarmărilor. Desigur, este 
necesar să se asigure un anumit 
echilibru, care să nu afecteze secu
ritatea vreunei părți, dar acesta 
trebuie realizat nu pe calea accen
tuării înarmărilor, ci, dimpotrivă, a 
diminuării lor, a reducerii continue 
și sistematice a cheltuielilor mili
tare și a trupelor, a trecerii la 
lichidarea definitivă a armamentu
lui nuclear, sub un control 
țional corespunzător.

Prin glasul tovarășului 
Ceaușescu, poporul nostru 
nifestă astfel din nou ca 
motor ferm al cauzei dezarmării, 
ca un militant dîrz pentru ca mi
nunatele cuceriri ale științei și cu
noașterii să servească nu distrugerii 
vieții, ci să fie puse în slujba omu
lui , a popoarelor, a bunăstării și 
libertății lor.

Nicolae PLOPEANU

REFORMA AGRARA. Președin
tele R. P. Benin, Mathieu Kerekou, 
a relevat necesitatea înfăptuirii 
reformei agrare pe întreg teritoriul 
țării. Acest obiectiv, a spus el, este 
înscris și în programul Partidului 
Revoluției Populare a Beninului. 
Cooperativizarea va permite mo
dernizarea agriculturii, sporirea 
recoltelor de produse alimentare și 
de materii prime pentru industrie. 
Guvernul Beninului va pune la 
dispoziția țăranilor îngrășăminte la 
prețuri avantajoase și va spori 
prețurile de achiziții.

NOUL PRIM-MINISTRU AL.MA
LA YEZIEI, Datuk Seri Mahatir bin 
Mohammad a depus joi jurământul 
la Kuala Lumpur. El îi succede în 
această funcție lui Datuk Hussein

interna-
Nicolae 
se ma

un pro-

VALUL DE CĂLDURA care a 
cuprins în ultimele zile Portugalia, 
unde s-au înregistrat temperaturi 
de circa 40 de grade la umbră, a 
favorizat producerea de incendii in 
păduri. Declanșate în mai multe 
zone, incendiile au provocat între
ruperea circulației rutiere și au pus 
în pericol o serie de sate. In lupta 
cu flăcările sînt angajate efective 
importante.

BALANȚA COMERCIALA A 
ITALIEI a înregistrat un deficit 
record — 10 116 miliarde lire — in 
primele cinci luni ale anului, s-a 
anunțat oficial la Roma.

MALADII CAUZATE DE APA. 
Aproape 80 la sută din toate ma
ladiile prezente in țările în curs 
de dezvoltare sint legate de apă, 
contaminată sau improprie de a fi 
potabilă, relevă ziarul „The Etio
pian Herald", din Addis Abeba. 
Potrivit datelor Organizației Mon
diale a Sănătății, maladiile cauza
te de apă sint de regulă febra ti
foidă, holera, dizenteria, viermii 
intestinali.
sd crească timp de aproximativ 130POPULAȚIA LUMII va continua _ .

de ani, stabilindu-se apoi la nivelul de 14,2 miliarde locuitori, relevă pu
blicația O.N.U. „Development Forum", care apare la Geneva. Primul con
tinent care va realiza stabilizarea nivelului populației va fi Europa, cu 
aproximativ 50 milioane oameni mai mulți decît în prezent, secondată 
de America de Nord, cu un total de 320 milioane locuitori, de U.R.S.S., 
cu un total de 380 milioane, Asia, de 4,1 miliarde, America Latină, de 
1,2 miliarde și Africa, de 1,6 miliarde.

Puternice inundații
BEIJING 16 (Agerpres). - Ploile 

torențiale căzute în ultimele zile în 
mai multe departamente ale provin
ciei Sichuan, din R.P. Chineză, au 
provocat creșterea rapidă a debitelor 
unor afluenți ai Fluviului Yangtze, 
pricinuind inundații. După cum trans
mite agenția China Nouă. 25 de orașe 
din această provincie au fost afecta
te de inundații. Mai multe căi rutiere

în R. P. Chineză
și feroviare au fost întrerupte. Can
titatea de precipitații căzută aici a 
măsurat între 200 și 470 milimetri. Ca 
urmare, apele rîurilor Min, Tuo, 
Jialing și Pei au ieșit din matcă. In 
zonele sinistrate au fost trimise uni
tăți ale armatei populare chineze de 
eliberare. De asemenea, au fost ex
pediate alimente, îmbrăcăminte, me
dicamente.
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