
P&&EETARTVMN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ!
* >

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul L Nr. 12116

Intr-o atmosferă entuziastă, de puternică unitute in jurul partidului, ieri u început

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
1N JUDEȚUL TULCEA

Un dialog amplu și rodnic, cu oamenii muncii și specialiștii diferitelor unități social-economice, 
consacrat înfăptuirii în condiții optime a sarcinilor cincinalului calității și eficienței

Tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a început 
miezuri, 5 august, o vizită de 
lucr&«w unități agricole și in
dustriale din județul Tulcea.

împreună cu secretarul ge
neral al partidului se află to
varășa Elena Ceaușescu, to
varășii Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ștefan An
drei.
Acest nou șl fructuos dialog, ce a 

cuprins în sfera sa analitică o largă 
arie de probleme, de la cele privind 
rezultatele obținute de oamenii mun
cii tulceni în primul semestru al 
cincinalului 1981—1985 în economia 
și agricultura județului, perspective
le dezvoltării viitoare în multiple 
domenii ale activității productive, 
precum și aspecte de ordin șocial- 
cetățenesc, reflectă cit se poate 
de sugestiv preocuparea conducerii 
partidului și statului nostru, personal 
a tovarășului Nieolae Ceaușescu pen
tru dezvoltarea multilaterală a tutu
ror localităților și județelor țării.

într-adevăr, și această zonă a țării, 
■căldată de apele Dunării șl Mării 
Negre, străvechi teritoriu de cultură 
și civilizație al patriei, a cunoscut șl 
cunoaște profunde schimbări în geo
grafia economică a localităților ur
bane și rurale, mutații adînci in viața 
și conștiința locuitorilor săi.
(Continuare în pag. a Il-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară din municipiul Tulcea

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

adresez dumneavoastră, tuturor lo
cuitorilor municipiului și județului 
Tulcea, în numele Comitetului 
Central al partidului, al Consiliu
lui de Stat și guvernului, precum 
și al meu personal, un salut 
călduros, comunist și cele mai 
bu ««rări. (Aplauze și urale pu- 
ter ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

Ne aflăm la Tulcea într-o vizită 
de lucru. Dorim să cunoaștem cum 
se înfăptuiesc hotărîrile Congresu
lui al XII-lea al partidului, să 
discutăm și să stabilim împreună 
cu organizațiile de partid, cu con
siliile oamenilor muncii și colecfi- 
vele de muncitori, tehnicieni și in
gineri din industrie, agricultură și 
din celelalte sectoare de activitate 
cum să se acționeze în vederea 
dezvoltării în ritm tot mai înalt a 
producției industriale și agricole, 
a înfăptuirii hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea al partidului pri
vind trecerea la o nouă calitate a 
muncii și vieții, ridicarea continuă 
a bunăstării materiale și spirituale 
a întregului nostru popor. (Aplauze
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Se vizitează Centrul de cercetări agricole Mihail Kogălniceanu

și urale puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !“).

Sîntem în primul an al celui 
de-al șaptelea cincinal — cincina
lul 1981—1985. Au trecut șapte luni 
și putem afirma cu deplină satis
facție că am pășit cu dreptul — 
cum se spune — în înfăptuirea 
planului cincinal, a planului pe 
acest an. Pe primele șapte luni 
producția industrială a fost reali
zată cu o anumită depășire ; este 
drept, nu e o depășire prea 
mare, dar este totuși o depășire — 
ceea ce arată că avem toate con
dițiile de a realiza producția in
dustrială pe acest ah și de a.pune 
astfel o bază trainică realizării în
tregului cincinal. (Aplauze și urale 
puternice, prelungite).

La aceste realizări pe întreaga 
țară și-au adus contribuția lor im
portantă și oamenii muncii din ju
dețul Tulcea. Am vizitat astăzi 
două mari întreprinderi, dezvoltate 
de fapt în ultimul deceniu, iar în
treprinderea de construcții navale, 
în ultimul cincinal. Impresiile ge
nerale sînt bune. într-adevăr, prin 
munca constructorilor, a oamenilor 
muncii, prin înfăptuirea politicii 

de amplasare rațională a forțelor 
de producție pe întregul teritoriu 
al țării, în Tulcea s-au înălțat 
două mari întreprinderi industriale 
care reprezintă o mîndrie pentru 
oamenii muncii din județ și care 
au o importanță deosebită pentru 
întreaga țară.’ (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).

Aici, în Tulcea, la uzina de fero
aliaje se produce, de fapt, întreaga 
cantitate de feroaliaje necesare 
țării. Iată ce loc important ocupă 
această mare întreprindere în eco
nomia noastră națională. (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Impresiile din vizita la aceste 
două mari întreprinderi sînt în 
general bune. Desigur, întreprin
derea de construcții navale este 
mai la început și trebuie depuse 
eforturi serioase pentru ca încă în 
anul viitor ea să lucreze la întrea
ga capacitate. Este o uzină cu o do
tare tehnică foarte bună. Trebuie 
să facem totul pentru ca investiții
le mari pe care le-am făcut în a- 
ceste două uzine să dea randamen
te și beneficii maxime — aceasta 

reprezentînd calea sigură a crește
rii avuției naționale, a ridicării bu
năstării generale a poporului. 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează „Ceaușescu—P.C.R.!“).

Aș dori să adresez tuturor oame
nilor muncii din Tulcea felicitări, 
atît pentru rezultatele din cincina
lul pe care l-am încheiat, cît și pen
tru rezultatele din primele 7 luni 
ale noului cincinal, precum și ura
rea de noi și noi succese în toate 
domeniile. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R.I").

Doresc, de asemenea, ca de la a- 
ceastă mare adunare populară din 
Tulcea să adresez calde felicitări 
tuturor oamenilor muncii din in
dustria patriei noastre și din ce
lelalte sectoare de activitate pen
tru rezultatele bune obținute în 
primele șapte luni ale anului 1981 
și ale cincinalului, precum și ura
rea de a încheia cu succes planul 
pe anul acesta și a pune astfel o 
bază trainică întregului cincinal. 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează „Ceaușescu și poporul !“).

Am vizitat, de asemenea, două 
unități agricole. Am rămas cu im
presii bune despre activitatea ță

în întîmpinaiea marii noastre sărbători naționale

Prin hărnicie și însuflețire, 
remarcabile realizări

• . /
BACĂU : Prima linie tehnologică pentru producerea

rănimii cooperatiste, a oamenilor 
muncii din agricultură,, despre re
zultatele obținute în producția de 
cereale, în creșterea animalelor, în 
viticultură și pomicultură. Intr-a
devăr, județul Tulcea — ca și alte 
județe, ca, dealtfel, agricultura din 
întreaga țară — a cunoscut în 
cincinalul precedent un progres 
simțitor. Putem spune că, într-a
devăr, și județul Tulcea demon
strează, prin rezultatele obținute 
în producția agricolă, superiori
tatea agriculturii cooperatiste, so
cialiste, faptul că numai pe calea 
organizării socialiste se asigură o 
agricultură de înaltă productivita
te, creșterea continuă a producției, 
o bună aprovizionare a populației. 
(Aplauze și urale prelungite, se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Doresc să adresez și țărănimii 
cooperatiste, tuturor oamenilor 
muncii din agricultura județului 
Tulcea felicitări pentru rezultatele 
obținute și urarea de a obține re
colte și mai mari în toate sectoare
le. Totodată, doresc să adresez fe-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Cinstind marea săr
bătoare de la 23 Au
gust, constructorii de 
mașini de la întreprin
derea de utilaj chimic 
Borzești au asimilat și 
introdus in fabricație 
prima linie tehnologi
că românească pentru 
producerea celofanului. 
Inginerul Constantin 
Huzum, directorul uni-

SATU MARE: Producție fizică peste plan

Mobillzîndu-și efor
turile creatoare tn am
pla întrecere socialistă 
in cinstea măreței săr- , 
bători de la 23 August, 
colectivele de oameni 
ai muncii djn unitățile 
industriale ale județu
lui Satu Mare au li
vrat, de la începutul 
anului și pînă in pre
zent. importante can
tități de produse peste 
prevederile planului, 
intre care : 439 tone 
utilaj pentru industria

RM. VILCEA : Eficiență sporită prin creșterea 

productivității muncii
în aceste zile pre

mergătoare marii săr
bători de la 23 Au
gust, colectivul fabri
cii de prelucrări la 
cald a întreprinderii 
de utilaj chimic și for
jă Rm. Vilcea și-a 
concentrat eforturile 
și preocupările In di

celofanului
tății, ne-a precizat că 
instalația este proiec
tată de I.I.T.P.I.C. 
București și constă din 
peste 20 de mașini și 
utilaje de mare com
plexitate șl tehnicitate 
care, montate în flux, 
măsoară peste 80 me
tri lungime. Noua li
nie tehnologică va fi 
livrată beneficiarului —

chimică, 8 tone utilaj 
pentru industria mi
nieră, 7 tone uti
laj pentru prelucrarea 
lemnului, 212 mc pre
fabricate din beton ar
mat, 600 mp plăci din 
PAL, articole de sti
clărie, țesături groase 
din in și cinepă, con- 
fecții-textile, tricotaje 
și altele. O seamă de 
unități au realizat im
portante cantități de 
produse noi peste pre

recția aplicării de noi 
tehnologii menite să 
determine creșterea 
productivității mun
cii și, pe această bază, 
a eficienței economi
ce. La secția laminor, 
de exemplu, Indicele 
de productivitate a 
sporit cu 30 la sută,

Pe prim-planul urgențelor în agricultură:

SECERIȘUL - mai repede încheiat 
ARATURILE UE VARA-mult intensificate

Bătălia secerișului se desfășoară acum pe ultimele zeci de mii de 
hectare in unitățile agricole situate in județele din nordul și centrul tării. 
Cu deosebire, recoltarea trebuie intensificată in județele Suceava, Bistrița- 
Năsăud, Harghita, Maramureș, Brașov, Cluj, Sălaj șl Covasna.

Despre desfășurarea secerișului și arăturilor, corespondenții noștri
din trei județe relatează i

CLUJ: Cu combinele, 

dar și cu coasele
Ritmul Intens de recoltare a griu

lui din ultimele zile a permis termi
narea acestei importante lucrări in 
consiliul unic agroindustrial Cîmpia 
Turzil și în multe alte cooperative 
agricole din județul Cluj. Dealtfel, 
in unitățile agricole de stat, seceri
șul griului s-a efectuat pină acum pe 
97 la sută din suprafață. Aproape in 
toate unitățile s-a atins viteza zilnică 
de lucru la seceriș, in cursul zilei 
de luni realizindu-se peste 4 425 hec
tare. Pretutindeni, munca este orga
nizată in flux ; in aceeași solă cu 
combinele lucrează concomitent pre
sele pentru balotatul paielor, iar 
după eliberarea terenului se trece de 

Județele Sibiu și Vaslui au încheiat recoltarea păioaselor
într-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nieolae Ceaușescu, 

Comitetul județean Sibiu al P.C.R. raportează terminarea secerișului griului 
și orzului de pe toate suprafețele.

în paralel cu recoltarea producției principale și predarea obligațiilor Ia 
fondul de stat, se arată în telegramă, mecanizatorii, lucrătorii I.A.S., coope
ratorii, țăranii din zona necooperativizată — români, germani, maghiari — au 
acționat și acționează pentru eliberarea terenurilor de paie, însămînțarea cul
turilor duble pe toate suprafețele planificate, executarea arăturilor de vară, 
realizarea unei puternice baze furajere.

Oamenii muncii care lucrează pe ogoarele județului Vaslui au încheiat 
în ziua de 5 august a.c. lucrările agricole de recoltare a păioaselor pe întreaga 
suprafață de 102 103 hectare.

în telegrama adresată cu acest prilej C.C. al P.C.R., tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, de către Comitetul județean Vaslui al P.C.R., se arată : Aplicînd 
în viață orientările șl sarcinile date de dumneavoastră la Congresul agricul
turii, vizînd înfăptuirea unei profunde revoluții agrare, prin folosirea mal 
bună a bazei tehnîco-materiale și prin măsuri politice și organizatorice cores
punzătoare, am reușit să reducem durata de recoltare a păioaselor cu 11 zile 
față de anul agricol 1980.

întreprinderea de fi
bre artificiale din Brăi
la — pină la finele a- 
cestui trimestru. Prin 
introducerea In fabri
cația de serie a unor 
asemenea linii tehno
logice la I.U.C. Bor
zești, se renunță la u- 
tilajele similare aduse 
din import. (Gh. 
Baltă).

vederile planului lunii 
iulie. Astfel, valoarea 
produselor noi realiza
te la I.P.L. Satu Mare, 
peste prevederile aces
tei perioade (noi ti
puri de mobilă și de 
scaune) se ridică la 
500 000 lei, iar la 
I.F.E.T. Satu Mare 
s-au obținut 260 000 
mc tipuri reproiectate 
de semifabricate din 
cherestea pentru utili
zări industriale. (Oc- 
tav Grumeza).

ca urmare a optimi
zării fluxului de fa
bricație. De asemenea, 
prin perfecționarea 
fluxului tehnologic la 
debitarea lingourllor 
s-a reușit ca indicele 
de utilizare a acesto
ra să crească cu 17 la 
sută. (Ion Stanciu).

Îndată la aratul tuturor suprafețelor 
recoltate.

în momentul de fată, griul a mai 
rămas de recoltat Îndeosebi In unită
țile cu condiții mai grele de lucru, 
dar unde, ca urmare a bunei organi
zări a muncii, se ating viteze bune 
la seceriș. O secvență de muncă din 
consiliul agroindustrial Iclod este 
semnificativă. Luni, de pildă. aici 
s-a lucrat cu 40 de combine, care, 
după ce au încheiat recoltarea în 
unitățile din zona mal de șes. cum 
sînt Iclod și Livada, s-au deplasat 
in unitățile cu lanuri situate in pan
tă. Tovarășul Laurențiu Rusu. pre
ședintele consiliului agroindustrial, 
ne spunea că secerișul este organizat 
în trepte, de pe vale pe deal, pe mă
sura coacerii griului. Fiecare grupă 
de combine este supravegheată în
deaproape de specialiști, asistenta
(Continuare in pag. a V-a)
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul Tulcea
(Urmare din pag. I)

Suportul material al acestei dezvol
tări il constituie volumul de inves
tiții, care, in perioada 1950—1980, a 
fost de peste 27 miliarde Iei. ceea ce 
* făcut ca Tulcea să dispună astăzi 
de platforme industriale pe care sint 
amplasate marile unități economice, 
ce asigură acum realizarea întregii 
producții a anului 1950 in numai 5 
zile. De pe aceste meleaguri iau dru
mul economiei naționale importante 
cantități de feroaliaje, minereuri de 
cupru, zinc șl plumb, nave fluviale, 
calcar siderurgic, placaje din mar
mură. confecții, precum și o gamă 
largă de produse alimentare.

în pas cu dezvoltarea industriei, 
agricultura județului a cunoscut in 
anii din urmă importante prefaceri, 
extinzîndu-se mecanizarea, chimiza
rea și irigarea culturilor, construin- 
du-se mari și eficiente complexe 
zootehnice, unități de cercetare și 
producție agricolă.

Noua întilnire a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu făuritorii de bunuri 
materiale din întreprinderi agricole 
și industriale din județul Tulcea are 
loc intr-un moment de semnificație 
deosebită pentru climatul de eferves
cență creatoare ce domnește In tara 
noastră In aceste zile premergătoare 
marii noastre sărbători naționale de 
la 23 August.

Secretarul general al partidului a 
analizat la fața locului, Împreună cu 
factorii de răspundere din ministere, 
cu reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, cu specialiști și 
cu numeroși oameni ai muncii, reali
zările obținute, dar și lipsurile exis
tente, găsind Împreună cu muncitorii 
soluțiile optime care vor contribui 
decisiv la dezvoltarea economică și 
mai puternică a acestui colț de tară.

Vizita întreprinsă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat, o dată 
mai mult, rolul, determinant al se
cretarului general al partidului în 
perfecționarea continuă a activității 
economice, în ridicarea pe un plan 
superior a producției materiale, in 
adincirea și dezvoltarea neîntreruptă 
a democrației socialiste, în desfășu
rarea cu succes a întregii opere de 
edificare a socialismului și comunis
mului pe pămîntul patriei, în dina
mizarea forțelor creatoare ale națiu
nii, în antrenarea întregului popor 
la înfăptuirea istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XII-lea al P.C.R. și 
ale Congresului al II-lea al consi
liilor oamenilor muncii.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în mijlocul unor presti
gioase colective de muncă din jude
țul Tulcea a prilejuit și de astă-dată 
o elocventă reafirmare a sentimen
telor de înaltă prețuire nutrite de 
oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, de întregul popor față 
de conducătorul iubit și stimat al 
partidului și statului nostru, pentru 
ceea ce face pentru progresul și 
prosperitatea patriei, pentru dezvol
tarea ei liberă, independentă și su
verană, pentru creșterea prestigiului 
internațional al României socialiste in 
lumea de azi și de miine.

. Vizita secretarului general al 
partidului în județul Tulcea începe 
în perimetrul Centrului de cercetări 
agricole Mihail Kogălniceanu. Mii 
de țărani cooperatori, mecanizatori, 
specialiști, școlari fac inalților oaspeți 
o primire caldă, entuziastă.' Se scan
dează neîntrerupt „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.

La scara elicopterului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Eiena 
Ceaușescu. ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului sint 
întimpinați de tovarășul loan Petre, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Tulcea al P.C.R., de membri ai 
biroului comitetului județean de 
partid.

O gardă alcătuită din militari ai 
Batalionului de grăniceri, membri ai 
gărzilor patriotice și ai forma
țiunilor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei a prezentat 
onorul.

Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Bătrînul țăran cooperator Zima 
Caraman. însoțit de doi tineri in 
costume naționale, oferă, după dati
na străbună, pline și sare.

Tineri și tinere, pionieri și șoimi 
ai patriei oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori, semn al 
dragostei și prețuirii față de mult 
iubiții lor oaspeți.

In apropierea locului unde a ateri
zat elicopterul prezidențial, în veci
nătatea unor frumoase lanuri de soia 
și porumb, de floarea-soarelui, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa " 
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului sint invitați să 
ia cunoștință de o serie de aspecte 
referitoare la dezvoltarea agricultu
rii pe aceste străvechi meleaguri do
brogene.

Este de față Angelo Miculescu, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare.

Culturile județului se prezintă bine, 
deși seceta se face și aici simțită. 
Chiar în imediata apropiere se pot 
observa hibrizii extratimpurii de po
rumb, răsăriți după ce griul a fost 
deja depozitat în hambare. Preocu
parea principală a lucrătorilor ogoa- 
i-elor o constituie acum, în această 
perioadă de vara deosebit de căldu
roasă, aplicarea cit mai corespunză
toare a udărilor.

în fața unor sugestive hărți și gra
fice, secretarul general al partidului 
este informat despre felul cum sint 
organizate consiliile unice agroindus
triale de stat și cooperatiste. Direc
torul general al Direcției generale 
pentru agricultură și industrie ali
mentară, ing. Augustin Todea, arată 
că a fost respectată indicația condu
cerii partidului în sensul asigurării 
pe fiecare consiliu a unei dimensiuni 
optime de 20 000 ha teren arabil. Tot
odată, întreprinderile agricole de stat 
sint cuprinse în cadrul aceluiași con
siliu, precum și stațiuni pentru me
canizarea agriculturii.

în fața unui panou este prezentat 
modul de folosire a terenului. Se sub
liniază că din cele 272 000 ha de teren 
arabil din perimetrul județului. 
110 000 ha sint irigate. în prezent, in
formează gazdele, se află în lucru 
un nou sistem de irigații, care va asi
gura apa necesară pentru încă 45 000 
de hectare. Pe o hartă, pe care sînt 
înfățișate sistemele de irigații ale ju
dețului, se remarcă dispunerea echi
librată a acestora, acoperindu-se 
complet zonele cu regimul de preci
pitație cel mai redus.

Sînt prezentate, de asemenea, mă
turile luate pentru creșterea pină in 
anul 1990 a suprafeței arabile a ju
dețului cu încă 100 000 de ha. Numai 
în acest an vor fi redate circuitului 
agricol circa 50 000 ha.

Secretarul general al partidului 
primește în continuare explicații în 
legătură cu structura culturilor în 
acest an. Se arată că o pondere 
însemnată o au cerealele și plantele 

tehnice. Gazdele evidențiază, în 
același timp, măsurile privind con
centrarea producției de legume și 
cartofi în asociațiile de stat, și coope
ratiste, care creează' cadrul favorabil 
aplicării celor mai avansate tehnolo
gii agricole.

Județul Tulcea dispune de condiții 
dintre cele mai favorabile pentru ex
tinderea și concentrarea viticulturii. 
La ora actuală, in această zonă, viile 
și pomii se întind pe 14 000 ha. 
existînd perspective ca în perioada 
1981—1985 acestei suprafețe să i se 
mai adauge încă 2 000 de hectare.

Din datele înfățișate secretarului 
general al partidului nu lipsesc indi
catorii referitori la dezvoltarea pro
ducției vegetale, la baza tehnico-ma- 
terială ce se pune la dispoziția ju
dețului pentru realizarea obiectivelor 
înscrise în plan.

Pe de altă parte, în sectorul zooteh
nic, preocupare tradițională a locui
torilor acestor meleaguri, se remarcă 
eforturile pentru creșterea efective
lor de animale, cît și a potențialului 
productiv al acestora. Și în această 
zonă este de evidențiat grija pentru 
'concentrarea producției animaliere în 
complexe industriale de creștere 
și îngrășare, preocupare asociată cu 
cea pentru modernizarea sectoarelor 
zootehnice existente.

în continuare, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
le este prezentat Centrul de cer
cetări agricole Mihail Ko
gălniceanu. Aceasta unitate •- 
parține Stațiunii de cercetări pen
tru culturi irigate Dobrogea. Direc
torul unității, dr. ing. loan Păl- 
tineanu, îi prezintă secretarului ge
neral al partidului pe inginerii cerce
tători Vasilica și Dumitrache Con
stantin, împreună cu care au fost 
puse, in anul 1978, bazele Centrului 
experimental din comuna Mihail 
Kogălniceanu.

Gazdele arată că unitatea amintită 
face parte din rețeaua de centre 
experimentale amplasate (pe micro
zone ecologice din Dobrogea) în mij
locul consiliilor agroindustriale, in 
scopul stabilirii tehnologiilor adecvate 
pentru principalele culturi de cimp 
irigate. In cadrul centrului se stu
diază consumul de apă. regimul și 
tehnica de irigare prin aspersiune și 
brazde la principalele culturi de cîmp 
— porumb. floarea-soarelui, soia, 
grîu. Se studiază, de asemenea, epo
cile de semănat, densitățile, soiurile, 
hibrizii, posibilitățile de combatere 
a buruienilor, fertilizarea cu în- . 
grășăminte organice și minerale. Tot
odată, se fac investigații în ceea ce 
privește comportamentul hibrizilor 
de porumb semănați în primăvară 
sau în cultura a doua.

Gazdele prezintă apoi rezultatele 
creșterii densităților la principalele 
culturi de cimp, precum și influența 
metodelor și a normelor de udare 
asupra producției de porumb, posibi
litățile de reducere a consumului de 
apă și energie la irigarea prin asper
siune și brazde. Rezultatele din acest 
centru experimental arată că este 
posibil să se obțină. în condițiile 
județului Tulcea, producții la hectar 
de peste 10 tone la porumb, 4,5 tone 
la grîu, 3 tone la soia și îloarea-’soa- 
relui.

.Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază în mod deosebit felul în care 
se efectuează irigarea porumbului pe 
brazde lungi, alimentate cu conducte 
flexibile din cauciuc butii și prevă
zute cu orificii reglabile, precum și 
preocuparea cercetătorilor de aici 
pentru reducerea consumului de apă 
și energie, de creștere a productivi
tății muncii la irigare prin mărirea 
spațiului dintre brazde în condițiile 
apropierii rîndurilor de porumb.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șe 
oprește apoi într-un lan experi
mental cu hibrizi extratimpurii de 
porumb. Acești hibrizi — creați de 
Stațiunea de cercetări pentru culturi 
irigate Dobrogea^și de Institutul de 
cercetări pentru cereale și plante 
tehnice Fundulea — și care depășesc 
acum cu mult statul unui om. urmea
ză să fie recoltați la sfîrșitul- lunii 
august, cu perspectiva obținerii unor 
producții de 6—8 tone la ha. După 
aceea, arată gazdele, se poate pregăti 
în condiții bune patul germinativ 
pentru semănarea culturilor de 
toamnă.

Interesîndu-se de preocupările de 
viitor în acest domeniu ale cercetăto
rilor dobrogeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat că asemenea 
centre experimentale urmează să ia 
ființă la Cerna, zonă cu fertilitate 
redusă și terenuri in pantă, și in po
dișul Casimcea, caracterizat prin se
cetă, arșiță și umiditate redusă.

în continuare a fost vizitată Aso
ciația economică intercoo- 
peratistă de creștere și în
grășare a tineretului taurin 
„Rîndunica" din corauna Mlhail 
Kogălniceanu.

Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt intim- 
pinați de membri ai conducerii di
recției generale pentru agricultură și 
industrie alimentară a județului, de 
numeroși specialiști și lucrători din 
cadrul asociației, de locuitori din lo
calitățile învecinate.

înainte de a vizita fermele asocia
ției, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
îi sint înfățișate în fața unor grafice 
și diagrame, de către directorul uni
tății, George Luchici, profilul unită
ții, rezultatele obținute în producție 
de lucrătorii asociației, preocupările 
acestora de a pune mai bine în va
loare condițiile existente deosebit de 
favorabile dezvoltării zootehniei.

Se raportează secretarului general 
al partidului că in prima parte a 
anului efectivul de animale a ajuns 
la 2 800 capete tineret taurin, față de 
2 500, cît era prevăzut inițial. De ase
menea, se arată că pină la sfîrșitul 
acestui an numărul de viței, vaci și 
juninci urmează să crească cu incă 
50 la sută in urma dării in folosință 
a unor noi grajduri, aflate acum In 
faza de finalizare a construcției. Tot 
în această perioadă, respectîndu-se 
întocmai tehnologiile stabilite pri
vind hrănirea și îngrijirea animale
lor, s-au realizat sporurile în greu
tate prevăzute și s-au înregistrat 
chiar unele depășiri, realizîndu-se 
beneficii suplimentare de către toți 
lucrătorii unității. S-a relevat, de 
asemenea, că la rezultatele bune 
obținute in cadrul asociației o con
tribuție importantă o aduce aplicarea 
acordului global de către toți lucră
torii complexului. Ca urmare, numai 
in acest an veniturile lor au crescut 
cu 18 la sută.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu specialiștii și ceilalți 
lucrători ai asociației a conti
nuat în timpul vizitării diferi
telor sectoare de producție, unde 
sint înfățișate metodele folosi
te în creșterea și îngrășarea 
animalelor. Se remarcă buna orga
nizare a muncii, extinderea mecani

zării în prepararea și - administrarea 
hranei, diferitele sisteme de alăptare 
a vițeilor și de adăpare a tineretului 
taurin. Au fost prezentate hale pen
tru adăpostirea animalelor pe timpul 
iernii, ca și pe vară, dotate cu 
adăpătoare tip jgheaburi cu nivel 
constant, realizate în bună parte de 
către lucrătorii asociației.

La despărțire, felicitind conducerea 
asociației pentru frumoasele rezulta
te obținute pînă in prezent, secreta
rul general al partidului recomandă 
să se acorde o atenție sporită asigu
rării unei cît mai mari greutăți a 
animalelor la tăiere.

Mecanizatorii, specialiștii și cei
lalți lucrători din cadrul aso
ciației economice intercooperatiște 
exprimă calde mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, angajîndu-se să 
acționeze cu toate forțele în vederea 
creșterii continue a contribuției lor 
la dezvoltarea agriculturii tulcene, a 
întregii țări.

La cunoscuta întreprindere a- 
gricolă de stat Niculițel, ur’ 
mătorul obiectiv al vizitei, secretarul 
general al partidului a analizat cu 
factorii de răspundere și specialiști 
rezultatele obținute în domeniile vi
ticulturii și pomiculturii, perspectiva 
de dezvoltare a acestor importante 
sectoare ale agriculturii județului 
Tulcea.

Lucrătorii acestei vechi podgorii 
dobrogene au primit în mijlocul lor 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu cu senti
mente de aleasă stimă, dragoste și 
recunoștință. Tineri și tinere le-au 
oferit frumoase buchete de flori.

Directorul trustului județean horti
col, inginer Mihai Arsenie, arată că, 
potrivit indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, viticultorii și po- 
micultorii tulceni au pornit la un 
amplu proces de modernizare a plan
tațiilor vechi, de înființare de noi 
plantații pe terenuri sărace supuse 
eroziunii, nefavorabile culturilor a- 
gricole. Astfel, suprafața viticolă în 
județ, în sectorul socialist, depășește 
în prezent 8 800 ha, iar pînă Ia fi
nele cincinalului va ajunge la aproa
pe 9 300 ha. In ultimii ani, suprafața 
cultivată cu viță de vie pentru stru
guri de masă s-a dublat și au fost 
extinse soiurile de mare producție, 
roșii și albe, permițînd creșterea re
coltei medii de la 4 000 kg în 1974— 
1975, la peste 8 000 kg în acest an.

Alături de viticultură, pomicultura 
s-a dezvoltat după aceleași criterii, 
județul dispunînd acum de cîteva cen
tre cu soiuri valoroase de cais, cireș, 
vișin, gutui. Noile plantații din aso
ciații economice de profil de la 
Isaccea și Cataloi, de la I.A.S. Ni
culițel vor permite ca in următorii 
2—3 ani să se asigure o creștere 
substanțială a consumului de fructe 
și a necesarului de materii prime 
pentru industrie.

La rîndul Său, inginerul Gheorghe 
Sardinache, directorul întreprinderii 
agricole de stat Niculițel, a prezentat 
realizările obținute de această cunos
cută unitate viticolă în cincinalul re
cent încheiat și perspectivele ei de 
dezvoltare. S-a menționat că pînă în 
1985 suprafața cultivată cu viță de 
vie va spori cu mai mult de 500 ha, 
iar de la o producție medie de 
9 0.00 kg struguri, pentru yin. la. hec
tar, prin modernizarea în continuare 
a plantațiilor, prin cultivarea de sb4 
iuri cu producție ridicată, la Niculi
țel se va ajunge pînă la finele cin
cinalului la o producție medie de 
9 900 kg. în același timp, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este informat des
pre rezultatele obținute de unitățile 
din cadrul Consiliului unic agroin
dustrial Isaccea. S-a arătat că toate 
unitățile componente ale consiliului 
și-au realizat și depășit producția la 
grîu și orz și prelimina depășirea 
producției medii la porumb, floarea- 
soarelui, soia, struguri și legume.

Gazdele au invitat apoi pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu să viziteze unele din 
depozitele de învechire, a vinului, 
precum și o parcelă cu viță de vie 
din soiul Aligote, răspindit în această 
zonă.

Apreciind succesele obținute, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a indicat 
specialiștilor să întreprindă măsuri 
în scopul îmbunătățirii . densității 
plantațiilor de pomi și viță de vie, 
iar la amenajarea de noi plantații 
în zonele de deal să se prevadă de 
la început realizarea unor sisteme de 
irigații ale acestora, bazate pe căde
rea liberă a apei. Totodată, a reco
mandat specialiștilor de la Niculițel 
ca in vederea obținerii unor calități 
superioare de vinuri, a reducerii con
sumurilor energetice să amenajeze 
depozite subterane în dealurile din 
imediata apropiere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut, totodată, primului secretar al 
comitetului județean de partid ca or
ganele locale să acorde in continuare 
atenție folosirii dealurilor neproduc
tive din zonă pentru plantații de vii 
și pomi.

In scopul înlăturării pierderilor de 
recolte, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat conducerii ministerului de 
resort, celorlalți factori de răspun
dere ca în toate podgoriile să fie 
întreprinse cele mai eficiente măsuri 
pentru încheierea campaniei de cules 
și vinificație a strugurilor în maxi
mum două săptămîni.

Mulțumind pentru indicațiile date, 
cei prezenți au asigurat pe secretarul 
general al partidului că viticultorii 
și pomicultorii tulceni vor depune 
toate eforturile în vederea continuei 
modernizări a plantațiilor, a sporirii 
producției de struguri și fructe pen
tru satisfacerea în mai bune condi
ții a cerințelor populației și a nece
sarului de materii prime pentru in
dustrie, pentru sporirea eficientei în 
aceste importante sectoare agricole.

Elicopterul prezidențial aterizează 
pe stadionul central din nrUnicipiul 
Tulcea, unde cîteva zeci de mii de 
locuitori ai orașului de la porțile 
Deltei Dunării fac o entuziastă pri
mire secretarului general al partidu
lui, urindu-i un călduros „Bun venit 
în Tulcea !“. Pe mari pancarte sint 
înscrise : „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu—viitorul !“, „Stima noas
tră și mîndria, Ceaușescu—Româ
nia !“. Se flutură steaguri roșii și 
tricolore, toți cei prezenți aclamă 
în onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, fac o primire entuziastă 
și sărbătorească conducătorului parti
dului Și statului nostru. Ei își ex
primă ' astfel satisfacția firească, 
bucuria de a-1 avea din nou în mij
locul lor pe cel mai iubit fiu al 
poporului,

O gardă alcătuită din ostași ai 
marinei militare, membri ai gărzilor 
patriotice și ai formațiunilor de pre
gătire’ a tineretului pentru apărarea 
patriei a prezentat onorul.

Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu sînt invitați, 
potrivit străvechii tradiții a ospitali

tății românești, să guste din plinea 
dobrogeană și din plosca cu vin.

Un grup de șoimi ai patriei, pio
nieri, tineri și tinere oferă conducă
torului partidului și statului, to
varășei Elena Ceaușescu frumoase 
buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răs
punde aclamațiilor entuziaste ale 
mulțimii.

De la stadionul municipal, coloana 
de mașini se îndreaptă spre zona in
dustrială. Pe arterele principale ale 
orașului domnește o atmosferă sărbă
torească. Mii și mii de oameni ai 
muncii, bărbați și femei, tineri și 
vîrstnici, ovaționează îndelung pentru 
partid, pentru secretarul său gene
ral, de numele căruia se leagă pu
ternica dezvoltare economică, ca și 
saltul uriaș pe plan urbanistic pe 
care orașul de la porțile Deltei le-a 
cunoscrft în ultimul deceniu și jumă
tate, ca urmare a politicii partidului 
nostru comunist de dezvoltare armo
nioasă a tuturor județelor țării, de 
ridicare continuă a nivelului de trai, 
material și spiritual, al celor ce mun
cesc.

Aceeași atmosferă vibrantă, de 
unanimă satisfacția se regăsește și în 
incinta marii întreprinderi de 
construcții navale și utilaj 
tehnologic - PrimiU 
înscris pe itinerarul vizitei din mu
nicipiul Tulcea. Și aici, mii de con
structori fac o entuziastă primire 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu. manifestîn- 
du-și nețărmurita bucurie pentru 
noua întîlnire cu secretarul general 
al partidului.

Tînărul colectiv al acestei noi și 
moderne unități, înscrisă la mijlocul 
cincinalului trecut în peisajul indus
trial al orașului Tulcea, scandează 
minute în șir numele conducătorului 
iubit al partidului și statului, expri- 
mînd cu putere adînca mulțumire 
pentru condițiile de muncă și viață 
ce le-au fost create prin grija parti
dului, a secretarului său general. 
Sint momente emoționante, care vor 
rămine întipărite pentru totdeauna în 
inimile și conștiința constructorilor 
navali tulceni.

Este într-adevăr emoționant să 
poți vedea înfăptuindu-se, în numai 
cîțiva ani, prin puterea creatoare a 
oamenilor muncii, proiecte de ase
menea amploare, în baza cărora o 
parte din balta Somova a fost trans
formată într-o adevărată citadelă 
industrială, cu fluxuri moderne de 
producție. Indicațiile și orientă
rile date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în urmă cu cîțiva ani s-au 
Înfăptuit în cea mai mare parte. In 
locul bărcilor de pe lac, care indicau 
atunci în mod simbolic obiectivele 
noii întreprinderi, în fața ochilor se 
dezvăluie dimensiunile unei puterni
ce zone a construcțiilor de mașini cu 
impunătoare hale, cale de reparații, 
bazine de armare, în cadrul cărora 
își realizează vocația și își împlinesc 
destinul visat 4 200 de muncitori și 
peste 130 de ingineri, în cea mai 
mare parte tineri.

în fața unor grafice, directorul În
treprinderii, ing. Constantin Duțu, 
prezintă secretarului general al 
partidului principalele realizări înre
gistrate în intervalul 1978—1980, sub
liniind <:ă tînărul colectiv a demarat 
promițător, devansînd principalii in
dicatori ai producției și eficienței 
economice. De asemenea, el a arătat 
că îh primul semestru al anului, 
producția netă a fost depășită cu 9.2 
la sută, iar productivitatea muncii cu 
9,7 la sută, conturîndu-se perspecti
va ca planul producției nete pe acest 
an să fie depășit cu 4 milioane lei.

Alte grafice ilustrează dinamica 
forței de muncă, scăderea cheltuieli
lor totale la 1 000 lei producție-marfă 
și realizarea investițiilor. £>e subli
niază că o mare însemnătate în ob
ținerea acestor egalizări a avut-o 
înfăptuirea indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu la prece
denta vizită de lucru cu privire la 
folosirea judicioasă a halelor aflate 
în funcțiune, la devansarea lucrări
lor de investiții și la alte probleme 
de impoi-tanță vitală pentru dezvol
tarea întreprinderii.

Se vizitează apoi hala de utilaj 
tehnologic pentru metalurgie si chi
mie. unde se află în lucru diverse 
instalații pentru Combinatul metalur
gic din Tulcea, elemente pentru ba- 
tardoul hidrocentralei „Porțile de 
Fier II“, instalații pentru Direcția 
ape Șiret și diferite produse pentru 
alți beneficiari.

Informînd că, paralel cu desfășu
rarea lucrărilor de ridicare a noilor 
hale, de dezvoltare a capacității de 
reparații a navelor, întreprinderea a 
trecut la construcția primului cargou 
multifuncțional de 8 750 tdw și a

Dialog fructuos, de lucru, pe terenurile I.A.S. Niculițel

La Complexul de creștere a taurinelor „Rîndunica"

primului tanc de buncheraj de 1200 
tdw, precum și la pregătirile pentru 
asimilarea fabricației navelor de 
15 000 tdw, tovarășul loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, a arătat că întreprinderea de 
construcții navale din Tulcea va tre
ce la fabricarea tuturor navelor de 
pescuit oceanic de care are nevoie 
țara noastră și se va orienta spre 
integrarea producției, reglizind un 
volum sporit de mecanisme și 
echipamente navale. Șantierul na
val, care construiește în prezent 
nave tehnice atît de necesare 
lucrărilor ce se desfășoară în portu
rile noastre, va produce barje 
cu capacități de 3 000 tone pentru 
transportul minereurilor pe canalul 
Dunăre — Marea Neagră și va tre
ce la asimilarea unor piese de 
schimb pentru întreținere și repa
rații.

în continuare este vizitată hala 
nr. 2 — pentru construcția corpuri
lor de nave — unde conducătorului 
partidului și statului i se prezintă 
diferite modele de nave tehnice, 
între care și draga pentru extracția 
metalelor rare din nisipuri ; se trece 
în hala de montaj, unde sînt expuse 
macheta cargoului de 15 000 tdw și 
sincroliftul — o instalație modernă 
pentru ridicarea și lansarea navelor 
cu capacitate de 15 000 tdw.

Informîndu-se pe larg asupra prin
cipalelor probleme care stau in 
fața/colectivului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut tovarășului Dumi
tru Popa, ministrul construcțiilor in
dustriale, să acorde întreaga atenție 
încheierii grabnice a lucrărilor de 
construcție a halelor. De asemenea, 
secretarul general al partidului a 
recomandat colectivului de condu
cere al întreprinderii, factorilor de 
răspundere din cadrul ministerului 
de resort să depună toate eforturile 
pentru fructificarea, într-un timp cit 
mai scurt, a fondurilor investite, să 
se treacă neintirziat la construcția 
navelor mari.

în încheierea vizitei în această 
mare unitate a industriei noastre na
vale, secretarul general al partidu
lui a adresat calde felicitări între
gului colectiv pentru rezultatele în
registrate pînă in prezent și i-a urat 
noi succese în muncă.

Mulțumind din inimă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru prețioasele 
recomandări, directorul întreprinde
rii l-a încredințat că acestea vor sta 
la baza orientării și desfășurării în
tregii activități . în actualul cincinal, 
angajîndu-se, în numele întregului 
colectiv, să înfăptuiască cu spirit co
munist sarcinile ce revin întreprin
derii din programul de construcții 
navale.

în continuare, la Combinatul 
metalurgic Tulcea au fost exa" 
minate posibilitățile, căile și moda
litățile prin care județul iși poate 
aduce o contribuție sporită la dez

voltarea metalurgiei țării, ramură 
de bază, cu un rol important în rea
lizarea obiectivelor de investiții, a 
programelor construcțiilor de ma
șini, în asigurarea progresului gene
ral al economiei naționale. •

Combinatul metalurgic din Tulcea 
este o tînără și puternică unitate 
economică, ce a cunoscut o continuă 
extindere și modernizare, potrivit 
orientărilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitelor ante
rioare, care au marcat etape decisive 
in viața întreprinderii și a oamenilor 
săi. Acum 8 ani s-a inaugurat cea 
dintîi capacitate de producție a com
binatului : uzina de alumină calci
nată. A intrat apoi in funcțiune 
uzina de feroaliaje. Tot aici, in mo
mentul de față, se află în probe 
tehnologice uzina de produse mag- 
nezieng, ce se realizează în pre
mieră.

La această analiză au luat parte 
ministrul industriei metalurgice, Ne- 
culai Agachi, alte cadre de conducere 
și specialiști din industria respectivă.

Cei ce lucrează în cadrul Combina
tului metalurgic din Tulcea știu că 
dezvoltarea întreprinderii lor — ca și 
a celorlalte obiective economice ale 
patriei — precum și condițiile toț mai 
bune de muncă și trai de care se 
bucură se datorează politicii parti
dului, de repartizare judicioasă a 
forțelor de producție pe întreg cu
prinsul patriei, de ridicare neconte
nită a bunăstării materiale și spiri
tuale a poporului. Ei au ținut să-1 
întîmpine pe conducătorul iubit al 
partidului și statului nostru cu cele 
mai .profunde sentimente de, dragoste, 
stimă și recunoștință, cu flori și 
bucurie în inimi, cu fapte de muncă 
și realizări de seamă.

Directorul combinatului, Cristian 
Boiangiu, a subliniat cu satisfacție 
că indicațiile . tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, făcute cu ocazia vizitelor 
precedente, s-au transpus cu succes 
in viață, asigurîndu-se astfel creș
terea productivității muncii, scăderea 
cheltuielilor de producție, diminuarea 
consumului de combustibil și energie, 
darea în folosință, la termenele pla
nificate, a noilor capacități, îndepli
nirea sarcinilor de plan la un nivel 
mai ridicat de calitate și eficiență, 
reducerea importurilor.

Prezentînd rezultatele dobîndite, 
gazdele i-au invitat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului să 
viziteze uzina de feroaliaje, prima 
unitate de acest fel din țară. Prevă
zută cu o capacitate de 285 000 de 
tone pe an, ea va produce Întreaga 
gamă de feroaliaje cerute de oțelă- 
riile noastre : siliciu metalic, fero- 
siliciu, silicomangan, feromangan și 
ferocrom.

Secretarul general al partidului a 
urmărit îndeaproape unele procese 
de fabricație, automatizate și me
canizate, a ascultat explicațiile date 

privind tehnologiile avansate in ela
borarea feroaliajelor, măsurile pre
conizate în vederea recuperării căl
durii gazelor arse la cuptoare, a 
materialelor și resurselor energetice 
secundare.

In încheierea vizitei. * varășul 
Nicolae Ceaușescu a feliciifit colecti
vul combinatului și i-a urat noi 
succese în muncă, multă sănătate și 
fericire.

Muncitorii și specialiștii Întreprin
derii metalurgice tulcene l-au asigu
rat pe secretarul general al partidu
lui că vor face totul pentru înfăp
tuirea indicațiilor date, pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor ce Ie 
revin în acest an. în. actualul cin
cinal.

De la Combinatul metalurgic Tul
cea, toyarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au stră
bătut. într-o mașină deschisă, artere 
principale ale orașului, îndreptin- 
du-se spre piața agroalimen- 
tară De-a lungul întregului traseu, 
mii și mii de tulceni au făcut oaspe
ților dragi o .vie și călduroasă mani
festare de simpatie, de multă pre
țuire, exprimind in acest fel bucuria 
nețărmurită de a se reintîlni cu con
ducătorul iubit al partidului și sta
tului. Sînt sentimente ce și-au găsit 
exprimarea in numeroasele buchete 
de fiori oferite din toată inima, cu 
emoție, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu.

în această atmosferă de entuziasm, 
înalții oaspeți au sosit în piața agro- 
alimentară a municipiului, construc
ție modernă, dată în folosință la în
ceputul acestui an.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu vizitează rînd 
pe rînd compartimentele pieței, unde 
este expusă o largă varietate de pro
duse agroalimentare, provenind de la 
unități de pe raza județului și de 
la producătorii individuali. Piața, 
care are o suprafață de 5 260 mp și 
21 de unități comerciale și de pres
tări de servicii, asigură desfacerea 
de carne și produse din carne, pește, 
de produse lactate și de panificație, 
de patiserie, cantități importante da 
legume și. fructe.

In timpul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează’de calitatea 
Unor mărfuri, de felul cum își va
lorifică producătorii individuali pro
dusele. într-o discuție cu un mare 
grup de cumpărători, secretarul ge
neral al partidului se interesează de 
modul in care aceștia își fac aprovi
zionarea.

Piața oferă în întregul ei o ia- 
gine cuprinzătoare a dezvoltării jri- 
culturii in județul Tulcea, a posibi
lităților ei de a răspunde la cerin
țele populației.

Coloana de mașini s-a îndreptat 
apoi, in aclamațiile celor prezenți, 
spre Piața „Mircea cel Bătrîn", unde 
a avut loc adunarea populară.
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CUVfâTAREATOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
licitări întregii țărănimi și tuturor 
oamenilor din agricultura Româ
niei socialiste. (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

Putem, intr-adevăr, să privim 
cu mîndrle ceea ce am realizat în 
cincinalul trecut șl în deceniul 
anilor ’70—’80, cînd industria noas
tră a crescut de peste 3 ori, iar 
agricultura cu peste 60 la sută. 
Nivelul de trai — mă refer la re
tribuția reală a oamenilor muncii 
— a sporit, numai în ultimul 
cincinal, cu circa 29 la sută ; 
s-a ridicat întregul grad de ci
vilizație și bunăstare al poporu
lui. Toate acestea demonstrea
ză justețea politicii partidului 
nostru comunist, care aplică în 
mod consecvent adevărurile gene
rale la condițiile concrete din 
România, unind eforturile întregu
lui popor pentru a asigura victo
ria societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea fermă a 
patriei spre societatea comunistă. 
(Urale și aplauze puternice; se 
scandează „Ceaușescu și poporul!“).

Congresul al XII-lea al partidu
lui a trasat un minunat program 
de dezvoltare a patriei noastre în 
noua etapă, stabilind ca obiectiv 
strategic fundamental trecerea 
României la un nou stadiu de 
dezvoltare — de la țară socialistă 
în curs de dezvoltare la țară so
cialistă mediu dezvoltată — aceasta 
presupunînd o ridicare generală a 
calității muncii și vieții în toate 

>meniile de activitate. (Aplauze 
R urale puternice, se scandează 
'„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Trebuie să avem în vedere că 
tn cincinalul precedent a trebuit 
să facem față unor condiții grele, 
determinate de criza economică 
mondială, de creșterea deosebit de 
puternică a prețurilor la petrol; 
să ținem seama că, și în continua
re, criza economică se va mani
festa cu putere pe plan mondial 
și că aceasta va influența și asu
pra țării noastre. De aceea trebuie 
să facem totul pentru a asigura 
înfăptuirea neabătută a programu
lui de dezvoltare a patriei învin- 
gînd toate aceste greutăți, asigu- 
rînd mersul nostru ferm înainte 
spre visul de aur al omenirii — 
spre societatea fără clase, fără 
asupritori, spre societatea comu
nistă ! (Aplauze și urale puter
nice; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!”).

Este necesar să facem totul pen
tru îndeplinirea sarcinilor privind 
dezvoltarea producției de materii 
prime și a energeticii, să întărim, 
în toate sectoarele, lupta pentru 
reducerea consumurilor materiale 
și îndeosebi a consumurilor ener
getice, să introducem noi tehnolo
gii avansate, să ridicăm nivelul 
tehnic și calitativ al producției. 
Tocmai în aceste condiții grele in
ternaționale, trebuie să demon
străm, prin munca noastră, că so
cialismul, oamenii muncii elibe
rați de exploatare și asuprire, 
stăpîni pe bogățiile țării, pe desti
nele lor, știu să învingă orice greu
tăți, pot să, asigure dezvoltarea în 
ritm înalt a economiei naționale, 
ridicarea calității producției, fă- 
cînd-o competitivă cu producțiile 
similare pe plan internațional. 
(Urale și aplauze puternice; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !•).

Este necesar să acordăm mai 
multă atenție problemelor produc
tivității muncii, mecanizării și au
tomatizării proceselor de produc
te, ridicării nivelului de pregătire 
>rofesională și tehnică a muncito
rilor, tehnicienilor și inginerilor, al 
tuturor oamenilor muncii, de
oarece numai pe această cale vom 
reuși să realizăm o producție de 
înaltă calitate, să obținem o pro
ductivitate a muncii superioară. 
Să nu uităm niciodată că socialis

mul trebuie să-și demonstreze su
perioritatea față de capitalism, atît 
în domeniul tehnic și calitativ, cît 
și în domeniul productivității mun
cii, al eficienței economice. Cu cît 
vom lucra mai bine, cu cît vom 
obține o creștere mai puternică a 
eficienței economice și a benefici
ilor, cu atît vom demonstra supe
rioritatea muncii unite, libere a 
poporului, a tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră socialis
tă ! (Aplauze și urale puternice, pre
lungite; se scandează „Ceaușescu 
și poporul!”).

în spiritul hotăririlor Congresu
lui al XII-lea al partidului, ala 
recentului Congres al oamenilor 
muncii, trebuie să acționăm ferm 
pentru afirmarea cu putere a au- 
toconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii în toate domeniile de ac
tivitate. Trebuie să facem totul ca 
fiecare muncitor, tehnician, ingi
ner, conducerile întreprinderilor, 
toți Oamenii muncii să participe 
activ și să-și asume deplina răs
pundere pentru buna gospodărire 
și dezvoltare a întregii activități 
economice. în aceasta constă, pînă 
la urmă, participarea la conducere, 
participarea la beneficii, asigura
rea răspunderii pentru dezvoltarea 
generală a patriei noastre socialis
te ! (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
— P.C.R.!”).

Este necesar să ne preocupăm 
continuu de realizarea sarcinilor 
în toate domeniile. însuși munici
piul Tulcea cunoaște o înnoire con
tinuă. în acest cincinal se vor con
strui și la Tulcea noi apartamente 
și edificii social-culturale ; în în
treaga țară ’trfebuie să realizăm, în 
această perioadă, aproape un mi
lion de apartamente. Toate aces
tea vor contribui la înfrumuseța
rea orașelor și satelor noastre, a- 
sigurînd, totodată, condiții tot mal 
bune de locuit și de viață pentru 
oamenii muncii. Trebuie să îmbu
nătățim activitatea în transporturi, 
în comerț, în celelalte sectoare. 
Este necesar, de asemenea, să a- 
cordăm o atenție deosebită învă- 
țămîntului, cercetării științifice, 
activității culturale, muncii politi
co-educative de formare a omului 
nou — constructor al socialismului, 
stăpîn pe destinele sale, care își 
făurește în mod liber, conștient 
viitorul fericit ! (Aplauze și urale 
puternice; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

Trebuie să fim pe deplin con- 
știenți că realizarea cu succes a 
sarcinilor din toate domeniile, creș
terea venitului național, a bogăției 
generala a patriei vor crea condi
ții pentru înfăptuirea programului 
de ridicare continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a poporului. 
Numai pe baza dezvoltării conti
nue a producției industriale și 
agricole, a creșterii avuției națio
nale vom asigura înfăptuirea o- 
biectivelor înscrise în programul 
partidului privind ridicarea conti
nuă a nivelului de trai al poporu
lui, a gradului de civilizație al în
tregii noastre țări. (Aplauze și 
urale puternice, prelungite; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!”).

Dispunem de tot ce este necesar 
pentru a asigura înfăptuirea aces
tor obiective — și sînt convins că 
oamenii muncii din Tulcea, la fel 
ca întregul nostru popor, vor aduce 
o contribuție tot mai însemnată la 
realizarea lor. în acest cincinal, și 
județul Tulcea va cunoaște o mare 
dezvoltare, înscriindu-se, astfel, cu 
o contribuție de seamă la dezvol
tarea generală a României socia
liste. (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează „Stima noastră și 
mindria, Ceaușescu — România!”).

Dragi tovarăși și prieteni,
Preocupîndu-ne de înfăptuirea 

Programului partidului, a hdtărîri- 

lor Congresului al XII-lea șl ale 
Congresului consiliilor oamenilor 
muncii, ne îndeplinim în primul 
rînd obligația de comuniști față de 
poporul nostru, așigurînd construc
ția socialistă în România ; dar, tot
odată, ne aducem, pe această cale, 
contribuția activă la cauza socia
lismului, a păcii și colaborării în 
întreaga lume. (Aplauze și urale 
puternice; se scandează „Ceaușescu
— pace !“).

Pornind de la Interdependența 
strînsă dintre politica internă șl 
Internațională, acționăm ferm pen
tru o politică de largă colaborare 
cu toate țările socialiste, și în pri
mul rînd cu vecinii noștri. Extin
dem relațiile cu țările în curs de 
dezvoltare, acționăm pentru lărgi
rea relațiilor și cu țările capitalis
te dezvoltate, în spiritul principii
lor coexistenței pașnice. Situăm 
ferm la baza relațiilor noastre in
ternaționale principiile deplinei 
egalități în drepturi, indepen
denței șl suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
renunțării la forță și la amenin
țarea cu forța, respectării dreptului 
fiecărui popor de a fi liber, de 
a-și făuri viața așa cum dorește, 
fără nici un amestec din afară. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
Bcandează „Ceaușescu — pace!”).

Pe arena mondială sînt o serie 
de probleme foarte complicate, care 
au determinat o agravare a rela- 
țiilbr internaționale. Se intensifică 
cursa înarmărilor. De aceea, este 
necesar să facem totul pentru a 
opri agravarea situației interna
ționale, pentru soluționarea proble
melor litigioase dintre state numai 
și numai pe calea tratativelor, pen
tru a se pune capăt conflictelor și 
războaielor, pentru a se trece Ia 
soluții politice în toate problemele. 
(Aplauze puternice; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Ne pronunțăm cu toată hotărîrea 
pentru încheierea cu rezultate po
zitive a reuniunii ce se desfășoară 
la Madrid privind securitatea și 
cooperarea în Europa. Considerăm 
că este necesar să se convoace o 
conferință pentru încredere și 
dezarmare în Europa, că trebuie să 
facem totul pentru a se opri am
plasarea și dezvoltarea de noi ra
chete nucleare cu rază medie de 
acțiune, pentru a se ajunge la eli
minarea de pe continentul nostru 
a acestor rachete și în general a 
armamentelor nucleare. (Aplauze 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“).

România acționează în mod con
secvent pentru dezvoltarea colabo
rării cu toate țările din Balcani, 
pentru realizarea unei politici de 
cooperare și colaborare balcanică, 
care să excludă amplasarea de ar
mamente nucleare în această re
giune, să transforme Balcanii în
tr-o zonă a prieteniei și a colabo
rării pașnice. (Urale și aplauze pu
ternice; se scandează „Ceaușescu
— pace !“).

Avînd în vedere eforturile mari 
pe care le solicită înarmările, 
România se pronunță ferm pen
tru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru înghețarea cheltuielilor mi
litare la nivelul actual și tre
cerea treptată, încă în acest 
cincinal, la reducerea cheltuie
lilor militare cu cel puțin 
10—15 la sută. O asemenea redu
cere a cheltuielilor militare ar face 
posibil ca zeci de miliarde de do
lari să fie alocate dezvoltării eco- 
nomico-sociale, ajutorării țărilor în 
curs de dezvoltare, ridicării deci 
a bunăstării popoarelor — oprin- 
du-se politica înarmărilor, care 
împinge omenirea la distrugere. 
(Aplauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Este, într-adevăr, necesar ca 
această reducere a cheltuielilor mi
litare, a armamentelor să se reali

zeze sub un control internațional 
corespunzător, să asigure un echi
libru al forțelor pentru a nu pune 
în pericol securitatea și indepen
dența nici unui stat. Dar aceasta 
se poate realiza nu prin ridicarea 
nivelului înarmărilor, cl prin redu
cerea continuă a acestuia, în mod 
controlat și echilibrat. Considerăm 
că este în interesul tuturor po
poarelor să-și ridice vocea și să 
pornească la acțiune hotărîtă pen
tru a determina oprirea cursei înar
mărilor, asigurarea păcii în întrea
ga lume ! (Urale și aplauze pu
ternice; se scandează „Ceaușescu 
— pace !“).

Ținînd seama de problemele 
complexe ale vieții internaționale, 
se impune să se întărească solida
ritatea și colaborarea tuturor for
țelor antiimperialiste și progresis
te, a tuturor popoarelor, pentru a 
determina un curs nou pe arena 
mondială — cursul spre destin
dere, spre respectarea indepen
denței popoarelor, spre pace ! 
(Urale și aplauze puternice). Aceas
ta impune participarea activă la 
soluționarea problemelor a tuturpr 
statelor, indiferent de orînduire 
socială sau de mărime. Desigur, 
trebuie să avem în mod deosebit 
în vedere crearea condițiilor pen
tru participare egală la soluționa
rea problemelor a țărilor mici și 
mijlocii, a țărilor nealiniate, a ță
rilor în curs de dezvoltare — care 
reprezintă marea majoritate a sta
telor și popoarelor lumii și sînt 
vital interesate în asigurarea unei 
politici de destindere, de indepen
dență și pace. (Aplauze și urale 
puternice, prelungite).

Sîntem ferm hotărîțl să facem 
totul pentru a ne aduce, și în 
viitor, contribuția activă la solu
ționarea problemelor complexe ale 
vieții internaționale, pentru a con
lucra strîns' cu toate statele, cu 
forțele antiimperialiste și progre
siste de pretutindeni, fiind convinși 
că stă în puterea popoarelor să 
asigure realizarea păcii, făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră. (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
în încheiere, doresc să exprim, 

încă o dată, convingerea că oame
nii muncii din Tulcea, împreună 
cu organizațiile de partid, cu mem
brii de partid, vor face tptul, ac- 
ționînd într-o deplină unitate, pen
tru a-și îndeplini în cele mai bune 
condiții sarcinile de mare răspun
dere ce le au. Cunoașteți că toate 
județele se află într-o puterhică 
întrecere pentru dezvoltarea pa
triei noastre, că fiecare luptă pen
tru a ocupa un loc cît mai de 
frunte în această întrecere. Aș fi 
deosebit de bucuros dacă și ju
dețul Tulcea — cel puțin într-un 
an din acești cinci ani — s-ar 
plasa pe unul din Iodurile fruntașe, 
și, dacă este posibil, chiar pe 
primul loc. Dar aceasta depinde de 
dumneavoastră, de organizația de 
partid. (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Cu această convingere și cu 
această dorință, vă urez, încă o dată, 
succese tot mai mari în în
treaga activitate; multă sănătate 
și multă fericire! (Aplauze și ura
le puternice; se scandează minute 
în șir „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu ''jși poporul !“, 
„Ceaușescu — pace.!”. Toți cei 
prezenți la marea adunare popu
lară ovaționează într-o atmosferă 
de puternic entuziasm pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
Comitetul său Central, pentru se
cretarul general al partidului și 
președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

Primire, după datină, cu pîine și sare, la Centrul de cercetări M. Kogălniceanu

Pe noua și marea platformă a metalurgiei tulcene

Printre constructorii de nave șl de utilaj tehnologic din Tulcea în piața ogroalimentară din Tulcea
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul Tulcea
Adunarea populară din municipiul Tulcea

Un moment deosebit al vizitei 
întreprinse de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pe meleagurile tulcene l-a 
constituit marea adunare populară, 
desfășurată in piața „Jflrcea cel 
Bătrîn" din centrul municipiului Tul
cea, la care au participat peste 60 000 
de muncitori, ingineri și tehnicieni, 
metalurgiști, constructori de nave, 
mineri, marinari, pescari, alți oameni 
ai muncii.

împodobită sărbătorește, piața, strâ*  
juită de statuia celui ce s-a numit 
,.domn pină la Marea cea mare", ră
sună de urale și ovații pentru partid, 
pentru secretarul său general ; de 
jur-împrejur flutură sute și sute de 
steaguri roșii și tricolore, iar pe mari 
panouri stă scris cu litere de foc : 
„Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul 1“ — cuvinte dragi fiecăruia 
din cei prezenți și întregului nostru 
popor, expresii ale recunoștinței 
profunde pentru grija arătată dezvol
tării județului Tulcea, ca și celorlalte 
județe ale țării, creșterii necontenite 
a bunăstării materiale șl spirituale a 
oamenilor muncii.

Deschizînd adunarea, tovarășul 
loan Petre, prirmsecretar al Co
mitetului județean Tulcea al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean, a spus :

Mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimată tpvarășă Elena Ceaușescu, 
Stimați tovarăși,
Participanții la marea adunare 

populară din municipiul Tulcea, toți 
cei ce locuiesc pe străvechiul șl le
gendarul pămînt românesc dintre 
Dunăre și mare trăiesc sentimentul 
de profundă mindrie și satisfacție 
pentru faptul că sîntem onorați de 
prezența în mijlocul nostru a celui 
mai iubit și stimat fiu al poporului 
român, proeminentă personalitate a 
lumii contemporane, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Prin înaltul exemplu de pasiune și 
dăruire revoluționară cu care condu
ceți destinele națiunii noastre, prin 
întreaga dumneavoastră viață și acti
vitate sînteți, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, in 
conștiința noastră ca și a întregului 
popor, ctitor al României de astăzi 
prospere, libere și independente. 
Epoca cea mai înfloritoare a Româ
niei socialiste este adînc luminată de 
puternica dumneavoastră personali
tate, -pe care nouă, celor ce trăim și 
muncim in frumosul teritoriu nord- 
dobrogean, ne place s-o numim —cu 
mindrie și profundă recunoștință — 
epoca Ceaușescu.

Cu deosebită stimă și căldură, 
salutăm prezența la marea adunare 
a tovarășei Elena Ceaușescu, acade
mician doctor inginer, personalitate 
marcantă a vieții noastre sociale și 
științifice, eminent om politic și 
savant de renume mondial.

De asemenea, salutăm în mod 
călduros prezența Ia adunarea noas
tră populară a celorlalți tovarăși din 
conducerea.<^e parțjd,și de .stat... .

în anii luminoși ui. socialișmuj.ui, 
și indeosăbi în tiltimul deceniu și 
jumătate, ca urmare a politicii știin
țifice, clarvăzătoare a partidului nos
tru, de repartizare rațională a forțe
lor de 'producție în teritoriu, a spri
jinului pe care dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, ni 
l-ați acordat permanent, județul 
nostru a înregistrat uriașe transfor
mări revoluționare, care au schimbat 
fundamental înfățișarea vieții eco- 
nomico-sociale a acestui minunat colt 
de tară. în prezent, județul Tulcea 
realizează o producție globală de 
peste două ori și jumătate mai mare 
comparativ cu anul 1975.

Peste 90 la sută din fondurile fixe 
au fost puse în funcțiune’ in ultimul 
deceniu și jumătate. în cincinalul pe 
care l-am încheiat am realizat un 
ritm mediu anual de creștere a pro
ducției industriale de 19,4 la sută.

Tulcea iși prefigurează astăzi tot 
mai puternic contururile unor activi
tăți industriale moderne, furnizînd 
economiei naționale feroaliaje, alu
mină calcinată, plub și zinc în con
centrate, nave tehnice, produse ale 
industriei alimentare și altele. •

în agricultură, producția medie 
anuală obținută la hectar in cincina
lul recent încheiat este mai mare 
decît media din perioada 1971—1975 
cu 5,4 la sută la grîu, 35,5 la sută la 
porumb, 21,1 la sută la legume, 31.8 
la sută la soia. In zootehnie, pro
ducția animalieră a sporit în anul
1980 față de 1975 cu 53 la sută la 
carne, 47 la sută la lapte și cu 
17,5 la sută la lînă, iar contribuția la 
fondul centralizat a fost mai mare 
decît nivelul aceleiași perioade de 
4,4 ori la came și de 3,6 ari la lapte.

In prezent depunem eforturi susți
nute pentru creșterea producției ve
getale și animaliere. Am încheiat la 
timp recoltarea păioaselor, iar la cul
turile de porumb, sfeclă de zahăr și 
floarea-soarelui preliminăm producții 
bune.

Oamenii muncii din județul Tulcea 
beneficiază din plin de roadele poli
ticii partidului și statului nostru de 
ridicare continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al poporului. 
S-au îmbunătățit condițiile de locuit, 
de ocrotire a sănătății publice, se 
asigură accesul larg al oamenilor 
muncii la învățămînt și cultură.

Vă raportăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că se 
traduc în viață prețioasele dumnea
voastră indicații, date cu prilejul 
vizitei anterioare, privind sistemati
zarea municipiului Tulcea, îndeosebi 
a falezei, pentru a face cu adevărat 
din municipiul Tulcea. așa cum pe 
drept cuvînt ați indicat, „o intrare 
demnă pe Dunăre în România".

Acționăm cu toată fermitatea pen
tru realizarea și punerea în funcțiune 
a tuturor obiectivelor și capacităților 
de investiții, executarea planului de 
locuințe și a celorlalte edificii social- 
culturale, trecerea la o nouă calitate 
în toate domeniile de activitate.

Sîntem conștienti că rezultatele 
obținute de noi nu se ridică încă la 
nivelul sarcinilor și exigentelor puse 
de conducerea partidului, nu reflectă 
potențialul tehnic, material și uman 
de care dispune județul nostru. De 
aceea, comitetul județean de partid, 
în numele tuturor celor ce trăiesc și 
muncesc în județul Tulcea, se anga
jează ca, in continuare, să nu precu
pețească nici un efort, urmînd 
exemplul dumneavoastră personal de 
dăruire și abnegație, pentru înde
plinirea sarcinilor de plan din anul
1981 și pe întreg cincinalul 1981—1985.

Analiza de înaltă principialitate și 
caracter științific efectuată azi in 
unitățile vizitate, indicațiile date de 
dumneavoastră și măsurile stabilite 
reprezintă pentru noi un vast pro
gram de actiupe.

Ne angajăm solemn că vom acțio
na cu dăruire revoluționară pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului «al 
XII-lea al partidului,, că vom milita 
cu fermitate și. hotărîre. în vederea 
realizării indicațiilor dumneavoastră 
date în timpul vizitei și la această 
mare adunare populară.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Cristian Boiangiu, directorul Combi
natului metalurgic 'Tulcea, care a 
spus :

Mult stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Este o mare fericire pentru meta- 
lurgiștli tulceni că avem din nou 
prilejul să vă exprimăm direct sen
timentele noastre de dragoste, pre
țuire și recunoștință pentru activita
tea neobosită, plină de abnegație, ce 
p desfășurați în fruntea partidului 
și statului nostru, spre binele patriei 
noastre socialiste.

Avem deosebita satisfacție să vă

raportăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că de la prece
denta dumneavoastră vizită de lucru 
Combinatul metalurgic Tulcea a ob
ținut remarcabile succese, ca urmare 
a transpunerii in viață în mod exem
plar a prețioaselor și competentelor 
dumneavoastră indicații : productivi
tatea muncii a crescut de 2,4 ori ; 
cheltuielile . la 1 000 lei producție- 

■ marfă s-au redus cu 70 lei; consumul 
de energie electrică pe tona de pro
dus s-a redus cu 14 la sută ; au fost 
puse în funcțiune 4 cuptoare de 
feroaliaje de mare capacitate, conco
mitent cu modernizarea cuptoarelor 
din etapa I.

Permiteți-mi, de asemenea, să vă 
informăm că am început bine acti
vitatea in primul an al noului cinci
nal, rezultatele muncii noastre fiind 
concretizate în depășirea pe primul 
semestru a tuturor indicatorilor, rod 
al aplicării consecvente a principi
ilor noului mecanism economico-fi- 
nandar, a- autoconducerii muncito
rești și a autogestiunii, principii al 
căror promotor sînteți dumneavoas- 
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Ritmul înalt de dezvoltare a com
binatului a impus formarea din mers 
a unui detașament de metalurgiști cu 
o Înaltă conștiință revoluționară, care 
vă raportează azi că noile instalații 
sînt în miini sigure, că au fost asi
milate in fabricație tehnologii și 
produse noi fără import de licență, 
contribuind prin aceasta la creșterea 
eficientei economice.

Rezultatele obținute nu sînt în mă
sură să ne satisfacă pe deplin. De 
aceea înțelegem să acționăm cu răs
pundere comunistă pentru îmbună
tățirea întregii noastre activități, 
pentru a transpune neabătut in prac
tică indicațiile ce ni le-ați dat as
tăzi. Vom acorda atenția cea mai 
mare activității de reducere a consu
murilor energetice.

îngăduiți-mi. mult stimate tovarășe 
secretar general, să exprim. în nu
mele metalurgiștilor tulceni, cele 
mai alese sentimente de stimă si pre
țuire pe care le nutrim fată de 
dumneavoastră, să vă mulțumim 
pentru onoarea ce ne-ați făcut-o vi- 
zitînd combinatul nostru și să vă 
urăm multă sănătate, ani îndelun
gați de viată pentru a ne conduce 
victorios spre noi împliniri comu
niste.

în cuvintul său, tovarășul Gheor- 
ghe Matei, maistru mecanic, secretar 
al comitetului de partid la Fabrica 
de construcții navale din cadrul în
treprinderii de construcții navale și 
utilaj tehnologic Tulcea, membru 
în Biroul Executiv al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, a 
spus :

Mult iubite ți stimate tovarășe 
secretar general,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

îmi revine deosebita cinste ca în 
numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din întreprinderea 
de construcții navale și utilaj teh
nologic Tulcea să exprim sentimen
tele noastre de adincă bucurie si vie 
satisfacție pentr-u faptul că vă avem 
din nou în mijlocul nostru. mult sti
mate tovarășe secretar general.

Vă raportăm că în numai doi ani 
de producție am trecut de la execu
ția unor nave simple, nepropulsate, 
la construcția cargoului de 7 500 tdw, 
a tancurilor de buncheraj propulsate 
de 1 200 tone, a navelor de pescuit 
costier și a stațiilor de pompare pluti
toare. De asemenea, hi s-a încredin
țat sarcina de onoare și de mare răs
pundere ca în acest cincinal să asi
milăm construirea cargoului de 
12 000—15 000 tdw, a unor nave 
tehnice pentru degazare, împrăștie- 
rea substanțelor depoluante și între
ținerea mijloacelor de semnalizare.

Ca urmare a măsurilor luate de

consiliul oamenilor muncii, sub 
conducerea comitetului de partid și 
cu sprijinul permanent acordat de 
comitetul*  județean de partid, in 
primul semestru al acestui an, vă 
raportăm, tovarășe secretar general, 
că producția netă s-a realizat in pro
porție de 109,2 la sută, iar produc- 
ția-marfă de 101 la sută.

Cu toate rezultatele bune obținute, 
sintem pe deplin conștienti că in 
activitatea noastră s-au manifestat 
și unele lipsuri, pentru lichidarea 
fărora oamenii muncii au stabilit în 
recentele adunări generale noi mă
suri care să conducă la realizarea 
integrală a sarcinilor de plan pe 
anul 1981 și întregul cincinal.

Vizita dumneavoastră, tovarășe se
cretar general Nicolae Ceaușescu, re
prezintă pentru noi un nou și pu
ternic imbold in muncă. Ne angajăm 
in fața dumneavoastră că oamenii 
muncii din întreprinderea noastră 
vor acționa cu toată hotărîrea și 
abnegația pentru a transpune în noi 
fapte de muncă indicațiile date cu 
prilejul vizitei șl vă asigurăm că nu 
vom precupeți nici un efort în ve
derea realizării, sarcinilor ce ne re
vin din documentele Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân și din hotărîrile recentului Con
gres al consiliilor oamenilor muncii.

In cuvîntul său, tovarășa Ștefana
Tudorica, președinta
agricole de producție 
Mahmudia, localitatea
spus :

cooperativei
din comuna 
Beștepe, a

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Mult, stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Cu emoția firească trezită de mare
le eveniment, vă adresez, mult sti
mate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, în numele țărani
lor cooperatori din județul Tulcea, 
un călduros bun venit, cele mai alese 
urări de sănătate, ani mulți și 
rodnici în fruntea partidului și sta
tului nostru.

Situînd term la baza întregii ac
tivități indicațiile și orientările date 
de dumneavoastră la cel de-al doilea 
Congres al țărănimii, noi. țăranii din 
cooperativa agricolă de producție 
Beștepe, am obținut in acest an im
portante realizări la producția agri
colă vegetală și animală, ceea ce 
ne-a permis să livrăm la fondul de 
stat importante cantități de grîu, 
lapte și carne peste prevederile 
planului.

Cu bucurie vă raportez, tovarășe 
secretar general, că am realizat și 
depășit planul la cultura griului cu 
400 kg la hectar, iar la celelalte cul
turi estimăm obținerea unor produc
ții superioare.

Ca urmare a realizării efectivului 
de animale, a grijii manifestate pen
tru dezvoltarea zootehniei, producția 
de lapte se realizează în proporție 
de 102 la sută, iar cea de carne de 
104>la sută.

Rezultatele bune pe care le-am ob
ținut în acest an, conjugate cu hotă
rî rea țăranilor cooperatori, a meca
nizatorilor, a consiliului de condu
cere al cooperativei noastre de a or
ganiza și conduce mai bine munca, 
pe baza principiilor noului mecanism 
economico-financiar, ne dau convin
gerea că in scurt timp vom deveni 
o unitate agricolă puternică.

Cu această convingere, doresc să 
vă asigur, mult stimate tovarășe se
cretar general, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a înfăptui in
tegral sarcinile ce ne revin din obiec
tivele noii revoluții agrare, pentru 
ridicarea eficienței întregii noastre 
activități.

Vă urăm din adîncul inimilor 
noastre sănătate, viață lungă, alături 
de mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu. pentru a ne conduce cu 
aceeași clarviziune pe drumul mari
lor înfăptuiri ale comunismului.

Primire entuziastă în municipiul Tulcea

Luind cuvintul, tovarășul Constan
tin Radu, membru al biroului comi
tetului județean de partid, organiza
tor de partid, președinte al C.U.A.S.C. 
Isaccea, a spus :

Mult stimate . și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Permiteți-mi să exprim cele mai 
alese gînduri de înaltă stimă și vie 
recunoștință dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
grija deosebită pe care o manifestați 
față de dezvoltarea continuă a agri
culturii țării, realizarea noii revolu
ții agrare în România.

în consiliul unic agroindustrial 
Isaccea, saltul spre o nouă calitate a 
muncii a însemnat in anul 1980 ob
ținerea, de pe cele 2 000 ijectare cul
tivate cu viță de vie, â'une’f produc
ții medii de struguri de 10 000 kg la 
hectar, precum și a. unei producții 
de peste 4 000 kg boabe la hectar la 
cultura neirigată a porumbului.

Așa cum ne-ați indicat la cel de-al 
II-lea Congres al țărănimii, in acest 
an am început să ne desfășurăm ac
tivitatea sub semnul unor exigențe 
sporite pentru calitatea lucrărilor 
agricole și aplicarea unor tehnologii 
avansate, in urma cărora am reușit 
să obținem producții peste plan la 
cultura orzului și a griului. Avem 
culturi bune de floarea-soarelui, po
rumb și legume, iar la producția de 
struguri preliminăm realizarea in a- 
cest an a peste 11 tone la hectar.

Indicațiile și recomandările pe 
care ni le-ați dat astăzi constituie 
pentru noi un puternic stimulent în 
muncă, fiind hotărîți ca unitățile

agricole din consiliul Isaccea și ju
dețul Tulcea să se situeze pe locuri 
fruntașe în marea întrecere a între
gii țări.

Mulțumindu-vă din inimă pentru 
tot ceea ce faceți pentru binele po
porului și înflorirea continuă a pa
triei, ne angajăm în fața dumnea
voastră să înfăptuim în mod exem
plar hotărîrile celui de-al XII-lea 
Congres al partidului, indicațiile și 
orientările pe care ni le-ați dat.

Să ne trăiți ani mulți. mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
spre binele întregului popor și înflo
rirea scumpei noastre patrii, Repu
blica Socialistă România !

Dînd glas sentimentelor de profun
dă dragoste și prețuire ale tuturor 
participanților, primul secretar al co
mitetului județean de partid a adre
sat tovarășului N icolae . Ceaușescu 
rugămintea de a lua cuvîntul la 
marea adunare populară.

Intimpinat cu ovații și urale pre
lungite ia cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Miile de participanți la marea adu
nare populară au primit cu deosebit 
interes cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, subliniind in repetate rin- 
duri, prin urale și ovații prelungite, 
aprecierile și considerațiile secreta
rului general al partidului față de 
rezultatele activității și muncii pline 
de^abnegație a oamenilor muncii tul
ceni, exprimîndu-și, totodată, hotâ- 
rîrea și angajamentul revoluționar de 
a traduce nestrămutat in viață în
demnurile și sarcinile trasate și cu 
acest prilej de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In numele celor prezenți la această 
mare și entuziastă adunare populară, 
al tuturor locuitorilor județului Tul
cea, tovarășul loan Petre a spus ;

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Vă rog să-mi permiteți ca, în nu
mele organizației județene de partid, 
al tuturor oamenilor muncii din ju
dețul Tulcea, să vă adresez din toată 
inima cele mai călduroase mulțumiri 
pentru aprecierile pe care le-ați fă
cut asupra activității noastre econo- 
mico-sociale și pentru indicațiile și 
îndrumările deosebit de prețioase pe 
care ni le-ați dat în timpul vizitei 
și la această mare adunare populară.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că exemplul dum4 
neavoastră personal de dăruire și 
slujire fără preget a intereselor na
țiunii noastre socialiste va constitui 
pentru noi flacăra vie ce ne va că*  
lăuzi în întreaga noastră muncă, pen
tru traducerea în viață a istoricelor 
hotărîri adoptate de Congresul al 
XII-lea al partidului.

Să ne trăiți mulți ani, spre binele 
și fericirea poporului român, pentru 
prosperitatea patriei noastre so
cialiste !

Trăiască Partidul Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său general, 
cel mai iubit fiu al poporului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu !

Adunarea populară ia sfîrșit într-o 
atmosferă de sărbătoare. Din nou se 
ovaționează pentru partid și secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în această atmosferă de puternic 
entuziasm se încheie prima zi a 
vizitei de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județul Tulcea.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

„Trandafiri pentru altă
dată" de N. Popescu-Bogdă- 
nești (Editura „Cartea ro
mânească") este un intere
sant roman consacrat eve
nimentelor de la 23 August, 
însă nu este vorba doar 
despre cartea unui moment, 
cit, mai ales, despre roma
nul unei umanități mijlocii 
surprinse in împrejurări 
excepționale. Subiectul, a- 
caparant. de maximă impor
tanță istorică, nu acoperă 
și nici nu reduce cîtuși de 
puțin însemnătatea modu
rilor individuale de mani
festare. infinite, ale oame
nilor în fata istoriei. Cu in
tuiția și tactul romancieru
lui autentic, autorul iși 
caută și menține eroii la 
oarecare distanță de prim- 
pianul scenei. Deși prinde 
în obiectiv evenimente cu 
adevărat epocale, nu are 
ambiția fotografului de a 
pătrunde, cu orice preț. în 
punctele-cheie. de coman
dă. in „statul maior" al 
luptelor, ci rămine și înain
tează cu „grosul" trupelor, 
acolo de unde are privile
giul de a surprinde, pe o 
rază mai mare și cuprin- 
zind categorii mai largi, to
nul autentic al vieții, for
mele pe care le îmbracă 

’ judecățile si credințele oa
menilor. nenumăratele nu
anțe ce alcătuiesc acea bo
gată. dar adesea atît de 
ignorată normalitate a e- 

1 xistenței umane. Eroii, 
apoi, nu sînt exemplare 
deosebite ori personalități, 

* ci oameni obișnuiti. chiar, 
„neinsemnați", care nu au. 
toți, conștiința deplină a 
rolului pe care-1 joacă in 
realitate: învățători, țărani, 
lucrători, medici, ofițeri — 
el se află, chiar cind parti
cipă la ele la o anumită 
distantă, variabilă, de sen
sul evenimentelor. în con
știința căpitanului Armasu. 
bunăoară, care la parte la 
luptele din preajma Capi
talei, acțiunea nu iși revelă 
întreaga semnificație isto
rică pe care i-o atribuim 
noi azi și. deși intuiește, 
ca un bun patriot, că 
sensul evenimentelor este

cel necesar, potrivit intere
selor generale ale tării, nu 
este nici pe departe un ini
țiat in caracterul și natura, 
politice, ale actului istoric 
la care participă. Cu alte 
cuvinte, comportamentul e- 
roilor. departe de a fi mo
dificat retroactiv, cum se 
întîmplă. cu puține excep
ții. în romanele consacrate 
respectivelor evenimente, 
ne este prezentat cu un 
realism fundamental, ne- 
conjunctural. in contradic
toria lui unitate. Consecin
ța acestui fapt de bună 
strategie literară constă în

tr-un sat din Râmnic se 
apucă să joace cu „îndîrji- 
re“ o .partidă de... popice, 
iar un anume Anghel Pa- 
raschivescu nu pleacă pe 
front odată cu ceilalți moti- 
vînd că are de cules merele 
și porumbul. La rîndul lui, 
căpitanul Armasu. învăță
tor în viata civilă, găsește 
spațiul de refugiu al con
științei. zona „securizantă" 
in amintirea evenimentelor 
pașnicei lui profesiuni : 
iată doar cîteva forme de 
„ieșire" a eroilor din con
diția lor momentană, ea, 
excepțională, și de lărgire

nificativ este cazul acelu
iași învățător Armasu : ră
nit și internat in spital, el 
iese într-una din zile pe 
străzile Bucureștiului de-a- 
cum eliberat, alăturîndu-se 
mai mult din curiozitate 
convoaielor de manifestant! 
care dădeau nota specifică 
tumultuoasei vieți publice 
din acei ani. înghițit lite
ralmente de valul mulțimii, 
el face astfel involuntar 
cunoștință cu o realitate 
istorică a cărei victimă de
vine. în ultimele pagini ale 
romanului : cade ucis de 
unul din gloanțele trase.

Literatura evenimentului *)
sporul considerabil de au
tenticitate și adevăr ome
nesc. Istoria nu mai apare 
„obsedantă" și nici, din 
această cauză, trăită .glo
rios". la modul istoric, 
ci oarecum „stendhalian", 
respectîndu-i-se doza de 
imprevizibil. Pe de altă 
parte, evenimentul însuși, 
oricit de acaparant. nu ex
clude o anume nostalgie, 
profund umană, a vieții 
fără evenimente si nici 
acea formă de1 speranță a 
oamenilor concretizată in
tr-o intensă căutare și păs
trare a ' spațiului intim, 
„securizant". înaintind spre 
un București aflat încă, cel 
puțin parțial, sub contro
lul nemților, combatanții 
din unitatea căpitanului A’.'- 
mașu- găsesc totuși formele 
de a „dezamorsa" încorda
rea teribilă pricinuită de 
imprecizia cunoașterii e- 
xacte a situației din fata 
lor. Oamenii au o putere 
secretă de a trăi. în chip 
foarte „omenesc", și mo
mente de pace „agrestă", 
de calm „bucolic" colorat 
intens de umorul lor bo
nom ; sau. aflati in pragul 
luării unor decizii de țna- 
ximă importantă pentru 
destinul lor, țăranii din-

a spațiului de manifestare 
a vieții intime ; o „ieșire" 
ce echivalează cu mai a- 
dinca dezvăluire a esenței 
lor umane. Romanul pole
mizează astfel și cu ideea 
comună ca. în literatură, 
împrejurările excepționale 
au harul de a scoate, au
tomat, la suprafață, ca în 
lumina unei explozii, ade
văratul chip al omului : nu 
se poate vorbi totuși, în 
realitate, de momente pri
vilegiate. căci portretul mo
ral. caracterul si întreaga 
complexitate umană nu 
pot fi nici pe departe epui
zate la lumina strălucitoa
re. dar, vai. scurtă ca a 
fulgerului, a unor astfel de 
evenimente.

Să mai trecem în revistă 
citeva dovezi ale lipsei de 
ostentație cu care acest ro
man se apropie de eveni
mente. Deși participă la 
mari acte istorice, perso
najelor nu le este totuși 
atribuită greaua povară a 
unor merite eroice, ieșite 
din comun și. mai mult, 
sîntem lăsați să Înțelegem 
cum unii dintre ei sînt a- 
trasi în viitoare de însăși 
forța evenimentelor si 
chiar de o anumită curiozi
tate „necombatantă". Sem

in 1945. asupra celor care 
cereau guvern democrat. 
Ceea ce însă nu face din 
el numaidecit un erou în 
înțelesul comun provine 
din faptul că moartea lui 
Armașu nu pare, meritată, 
fiind maii mult efectul unei 
neînțelegeri, al unui gest 
greșit interpretat. Se poate 
vedea si în acest final 
deschis aceeași evitare a 
erodzării ostentative, tăria 
de a rezista tentației facile 
de a privi actele umane 
prin prisma sensurilor a- 
tribuite de o posteritate 
orgolioasă voind să eluci
deze totul, dai' care răpește 
tocmai așa existenței oa
menilor nota inerentă de 
imprevizibil, de enigmatic.

Agenți ai istoriei, perso
najele nu devin, din aceas
tă cauză, automat eroi 
„limpezi" ca lumina zilei 
si, de fapt, oarecum ano- 
nimizati de măreția eveni
mentelor. Din contră, a- 
cestea se Încarcă de mai 
mult omenesc, relevîndu-și 
importanta și complexita
tea grație, tocmai respectă
rii unghiului si modului 
foarte diferite din care oa
menii, participind la eveni
mente. le judecă, le apre
ciază prin prisma așteptă

rilor si intereselor lor. 
Pentru un învățător ca Ar
masu. de exemplu, actul 
eliberator de ia 23 August 
va fi inevitabil legat de is
toria eliberării îndelung vi
sate a Ardealului. Țăranii 
din unitatea căpitanului 
Armasu, in schimb, privesc 
același act prin prisma se
cularelor și acaparantelor 
lor întrebări cu privire la 
soarta pămîntului. respec
tiv reforma agrară și noile 
întocmiri din mediul rural 
(pline de interes sînt con
siderațiile lor pe marginea 
modelului formei de mun
că în comun). Și așa mai 
departe, același eveniment 
este privit de fiecare dacă 
nu total diferit, atunci, in 
orice caz. neasemănător, 
neidentic. Ideea mai gene
rală ar fi deci că literatu
ra. spre deosebire de alte 
discipline, dezvăluie cum 
diferitele clase, pături, ca
tegorii sociale participă la 
evenimente nu atît în nu
mele unor iluzorii și im
precise idealuri „comune", 
abstracte și îndepărtate, ci 
cu interese și teluri foarte 
precise, concrete și apro
piate. Și este meritul par
tidului comunist, al comu
niștilor români de a fi des
cifrat cu maturitate politi
că aceste interese, canali- 
zîndu-le în acea solidă uni
tate de acțiune revoluțio
nară ce a caracterizat eve
nimentele de care se leagă 
noul destin, socialist, al tă
rii. Din unghiul acestei ma
ture înțelegeri, autorul face 
stăruitoare incursiuni în 
mediul muncitoresc, precum 
și in lumea satului româ
nesc, acestea din urmă 
fiind, poate, alături de ex
celentul reportaj al marii 
demonstrații din partea a 
treia, cele mai bune, mai 
vii pagini ale unui roman 
politic de o pregnantă au
tenticitate umană.

C. STANESCU
•) N. Popescu-Bogdănești: 

„Trandafiri pentru altăda
tă", Editura „Cartea româ
nească"

( File din istoria presei revoluționare, 
y conduse și îndrumate de partid

PENTRU CAUZA POPORULUI, 
PENTRU ELIBERAREA PATRIEI

Se împlinesc in această lună patru 
decenii de la începerea emisiunilor 
postului de radio ..România liberă". 
In acest an. în care am sărbătorit 
60 de ani de la făurirea Partidului 
Comunist Român, această aniversare 
dobîndește semnificații deosebite, re- 
levînd cu putere faptul că glasul 
partidului nostru comunist — partid 
aruncat in neagră ilegalitate si pri
gonit fără cruțare de aparatul repre
siv burghez de stat — nu a putut fi 
înăbușit, că partidul a continuat să 
activeze, să se afle la postul său de 
luptă, adresîndu-se. maselor, mobili- 
zîndu-le și organizindu-le la acțiune 
revoluționară.

Tactica folosită de partid pentru 
a sparge zidul izolării impus de cla
sele dominante, pentru menținerea 
contactului permanent cu masele 
muncitoare, in vederea organizării și 
conducerii lor spre victorie, a constat 
pe de o parte in crearea unor orga
nizații de masă — asociații, ligi, co
mitete — care activau legal pentru 
apărarea intereselor oamenilor mun
cii. iar pe de alta în desfășurarea 
tfnei vaste și variate activități pro
pagandistice. Astfel, în perioada 
1931—1944 au fost editate, îndrumate 
sau influențate politic de P.C.R., de 
organizațiile de masă de sub condu
cerea sa peste 500 de ziare și gazete 
legale și ilegale și au fost difuzate 
alte mii de broșuri, manifeste, ho- 
tărîri și circulare.

îneepimlu-și emisiunile la puțină 
vreme după declanșarea războiului 
antisovietic, postul de radio „Româ
nia liberă" a chemat întregul popor 
român să se inregimenteze în mișca
rea de rezistență antihitleristă avind 
in frunte partidul comunist. Radio-ul 
„România ' liberă" s-a adresat în 
mod constant armatei române ară- 
tind ofițerilor și soldaților că pen
tru salvarea poporului român de la 
catastrofa națională trebuiau întoarse 
armele contra trupelor hitleriste. 
„Dragi ostași ! Organizați comitete in

toate unitățile, pentru a salva țara, 
care se bizuie pe voi. Voi sînteți 
speranța întregului popor. Aiătura- 
ti-vă partizanilor care au început 
lupta de eliberare". Făcînd cunoscu
tă amploarea jafului economic la 
care era supusă țara din par
tea monopolurilor germane, a ma
șinii de război naziste, muncitorii 
erau chemați să treacă la organiza
rea acțiunilor de sabotaj în fabrici 
și intreprinderi, țăranii să opună re-

40 de ani de la începețea 
emisiunilor postului de radio 

„România liberă4*

zistență la rechizlții. întreaga popu
lație să nu plătească impozitele în
robitoare impuse de regimul antones- 
cian. „Ascundeți prin toate mijloacele 
recolta, care este rodul muncii voas
tre. Nu o predați pemților și Ante*  
neștilor" — se adresa „România li
beră" țăranilor români in emisiunea 
din 24 iulie 1944. „A plăti impozite 
înseamnă a contribui la prelungirea 
războiului — se arăta in aceeași 
emisiune. A plăti impozite înseamnă 
a sacrifica noi vieți de frați și fii 
dc ai noștri".

Ideea majoră a unirii tuturor for
țelor sociale patriotice ale națiunii, 
indiferent de apartenență politică, in 
cadrul unui-larg front patriotic anti
hitlerist a constituit o constantă' a 
tuturor emisiunilor difuzate de postul 
de radio „România liberă". „Pentru 
viitorul nostru. pentru existența 
noastră națională — se arăta în emi
siunea din 2 aprilie 1944 — este ne
cesar de a crea un front unit pa
triotic de eliberare națională".

Chemările postului de radio

„România liberă" la realizarea uni
tății naționale de luptă antihitleristă 
s-au accentuat în vara anului 1944, 
pe măsura agravării crizei regimului 
de dictatură antonesciană. „Scăpa
rea noastră este ieșirea din război, 
izgonirea nemților din țară si for
marea unui guvern cu adevărat 
românesc, care să încheie pace cu 
vecinii noștri de la răsărit — se arăta 
în buletinul din 9 mai 1944. în 
ceasul acesta se cere unirea tuturor 
forțelor pentru salvarea patriei, in
diferent de deosebirile de clasă so
cială. Clipa aceasta cere tuturor oa
menilor politiei, indiferent de păre
rile politice de ieri sau de azi, să 
facă zid în jurul patriei, spre a salva 
țara. La luptă pentru izgonirea nem
ților din țară". Și dacă la 23 August 
1944 întreaga națiune română s-a 
ridicat la luptă împotriva dominației 
fasciste aceasta se datora neîndoiel
nic șl activității propagandistice des
fășurate de partidul comunist prin 
zeci de ziare, broșuri, manifeste, ca 
și prin emisiunile postului de radio 
„România liberă".

„România liberă", numele-simbdl 
al postului de radio de acum patru 
decenii. a devenit astăzi realitate, 
prin lupta poporului condus de parti
dul comunist. Evocarea activității 
sale, doar cu citeva zile inaintea unei 
alte aniversări de o semnificație 
deosebită pentru presa noastră revo
luționară, comunistă, condusă și în
drumată, de partid — 50 de ani de la 
apariția primului număr al ziarului 
„Scînteia" — are darul să pună în 
lumină un adevăr de istorică însem
nătate. acela că Partidul Comunist 
Român a știut să fie mereu conști
ința lucidă, vizionară, eroică a po
porului nostru, să dea noi dimenr 
siuni tradițiilor progresiste ale presei 
românești, tradiții pe care sîntem 
chemați să le continuăm, prin voința 
și fapta comune.

Dr. Olimpiu MATICHESCU
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A apărut volumul: \

Sub semnul prieteniei 
și înțelegerii româno-suedeze 

Vizita de stat a președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Suedia

6—10 noiembrie 1980
EDITURA POLITICA

Cronica
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Arabe Egipt, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Mohamed 
Waflk Hosny, a oferit, miercuri 
seara, o recepție.

Au participat tovarășii Virgil Tro- 
fin, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, pre
ședintele părții române in Comisia 
mixtă guvernamentală româno-egip- 
teană de cooperare economică și 
tehnică, Petru Enache, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.,

—COTIDIAN—
Relatări ale reporterilor - 

și corespondenților „Scînteii"
——-----------------------------------

■ Colectivul Întreprinderii meca
nice din Codlea a realizat în pre- 
mierâ o instalație de stropit în 
livezi cu performanțe superioare in
stalațiilor produse pînâ acum. Noua 
instalație, concepută de specialiș
tii întreprinderii, a fost realizată cu 
două luni mai devreme decît se 
prevăzuse inițial. De unde și lauda 
— tot mai devreme.

■ Specialiștii Centrului de fizică 
tehnică din lași au elaborat o in
genioasă tehnologie pentru produ
cerea de aliaje cu dilatare contro
lată. Este vorba de materiale mag
netice realizate pentru prima dată 
în țară.

■ Zestrea edilitară a comunei 
Olanu, județul Vilcea, s-a îmbogă
țit cu un nou magazin universal și 
cu un dispensar veterinar. Este de 
remarcat că ambele construcții au 
fost realizate, în timpul lor liber,-in 
cea mai mare parte, de navetiștii 
din comună, care lucrează în dife
rite întreprinderi și pe șantiere din 
județ.

■ Cele patru șantiere de muncă 
patriotică de la Galbeni, Răcăciuni, 
Moinești și Tîrgu Ocna, organizate 
în ultima vreme de Comitetul ju
dețean Bacău al U.T.C., reunesc 
peste 5 000 de tineri elevi și stu- 
denți. Valoarea lucrărilor realizate 
pină acum depășește 10 milioane 
lei.

■ Spitalul de la Voile-Cimpina, 
județul Prahova, a contractat in 
anul 1977 cu întreprinderea de con
strucții și instaiații-montaj Brașov 
repararea pavilionului „Castel", cu 
o capacitate de 100 de paturi. De 
atunci și pînă acum, sus-numita în
treprindere se tot „chinuie" să ter
min# lucjarea și n-o mai termină. 
Păi asta-i treabă... sănătoasă ?

■ La întreprinderea „Metalul 
roșu" din Cluj-Napoca a fost rea
lizată o linie tehnologică menită să 
asigure spălarea țesăturilor de mă
tase și tip mătase, în condiții de

t V
PROGRAMUL 1

9,00 TeleșcoaJâ
10.00 Ansambluri folcloric.
10.25 Omul și sănătatea
10,45 Muzică din operete
11.05 Roman foileton : Puterea voinței
12,05 George Enescu. Sonata a IlI-a „in 

caracter popular românesc"
12.25 Dosarele istoriei, condiția țăranu

lui
13,05 Telex
16.05 Teleșcoală
16.25 Cîntece și jocuri popular.
17,00 Viața culturală
18,10 Inscripții la noul chip al tării ; 

Argeș
18,35 Desene animate : Povestiri din pă

durea verde
19,00 Telejurnal • Țara înttmpinâ ma

rea sărbătoare
19.25 Actualitatea economic* *

• Teatrul National (sala mică) : Gai
țele — 19,30.
• Teatrul „Luda Sturdza Bulandra” 
(sala Schitu Măgureanu) : Voluptatea 
onoarei — 19.
• Teatrul Mic (la rotonda scriitorilor 
din Clșmlgiu) : Cintecul iubirii (spec
tacol de sunet și lumină) — 21.
• Teatrul de operetă (la grădina de 
vară Luceafărul) : Stelele operetei —
20.
• Teatrul Giulești (la sala Majestic): 
Povestea unei iubiri — 19,30, (la_Mu- 
zeul de artă al Republicii Socialiste 
România) : Popas In istorie (specta
col de sunet șl lumină) — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Clntațl 
cu mine un cintec — 18,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase” 
(grădina Boema) : Idolul femeilor — 
20; (grădina Batistei) : Veselie la Tă
nase — 20.
• Ansamblul „Rapsodia română* t La 
fintlna dorului — 18,30.

19.50 Ora tineretului
20,40 In lumea enigmelor — serial știin

țific. Episodul 2
21,05 Pagini din istoria teatrului româ

nesc
22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.00 Telejurnal • Țara înttmpină ma

rea sărbătoare
19.25 Concertul formațiilor simfonice ale 

Radiotelevlziunll. Dirijor : Ludovic 
Baci. Soliști : Regina Smedzlanska 
— Polonia șl Andrei Tănăsescu

21,30 România, țară socialistă în plină 
șl viguroasă dezvoltare • Puterea 

' și organizarea economică
21.50 Ritmuri șl melodii
22,05 Telejurnal

zilei
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Aurel Duma, ministru secretar 
de stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne, Ion M. Nicolae, prim-ad- 
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., re
prezentanți ai unor ministere eco
nomice și organizații obștești, ge
nerali și ofițeri superiori, oameni de 
cultură, ziariști.

Au participat șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră, alți 
membri al corpului diplomatic.

(Agerpres)

A

mare productivitate și cu consu
muri reduse de energie electrică. 
Primul lot de astfel de utilaje va fi 
livrat unor țesătorii din Tg. Mureș, 
Deva și Bistrița, renunțîndu-se astfel 
la import.

■ In municipiul Deva a intrat în 
funcțiune una dintre cele mai mo
derne stații „Dacia-service" din 
țară. Noua stație, cu două niveluri, 
cuprinde toate secțiile și atelierele 
necesare dotate cu utilaje și apa
ratură modernă.

■ Pentru minerii de la Exploata
rea Băișoara, județul Cluj, au fost 
construite în regie proprie 98 de 
garsoniere și o nouă cantină. Can
tina dispune și de o crescătorie cu 
100 porci, precum și de o grădină 
de legume. Un singur lucru mai 
lipiește : aducțiunea de apă, pe 
șantierul căreia lucrările merg cu 
încetinitorul.

■ Specialiștii de la Stațiunea de 
cercetare și producție viticolă din 
Tg. Bujor, județul Galați, au plan
tat 225 hectare cu viță de vie după 
cele mai moderne tehnologii. Teh
nologii care permit ca toate lucră
rile, inclusiv recoltatul, să se exe
cute mecanizat. Numai strugurii și 
vinul din pahar se consumă... 
manual.

■ loan Dudaș din Zalău a predat 
In acest an, la fondul de stat, pe 
bază de contract, doi tăurași și doi 
plăvani zdraveni. A încasat, bani 
gheață, 43 092 lei.

■ In sfîrșit, la insistențele repe
tate ale localnicilor, a reapărut 
ceasul public din piața centrală a 
municipiului Piatra Neamț. Să fie 
într-un... ceas bun I

■ In fața imobilelor de pe Intra
rea Canarache din Constanța se 
află un teren viran lăsat în . pa
ragină de multă vreme, numai bun 
pentru gunoaie, buruieni și priveliș
te dezolantă. Și cînd te gîndești că 
s-ar putea ușor transforma într-o 
grădină de legume, spațiu verde 
sau loc pentru parcare auto.

Pentru toate preferințele :

Televizoare cu circuite integrate
Televizoarele cu circuite integrate 

oferă posibilitatea vizionării celor 
mai diverse emisiuni : filme, con
certe, piese de teatru, spectacole de 
operă, transmisiuni sportive, cursuri 
de limbi străine, emisiuni în lim
bile naționalităților conlocuitoa
re ș.a. Magazinele și raioanele spe
cializate ale COMERȚULUI DE 
STAT vă prezintă TELEVIZOARE
LE CU CIRCUITE INTEGRATE 
fabricate în întreprinderea „Elec
tronica" — București.

Iată cîteva avantaje oferite în 
exploatare de noile tipuri de te
levizoare :

DURATA DE FOLOSIRE ÎNDE
LUNGATA — datorită faptului că 
sînt complet tranzistorizate ;

DENUMIREA
TELEVIZORULUI DIAGONALA ECRANULUI PREȚ LEI

OLT 44 cm 2 920
OLT • 44 cm 3 000
SNAGOV 47 cm 2 920
SNAGOV 47 cm 3 020
SIRIUS 50 cm 3 050
SIRIUS 50 cm 3 120
DIAMANT 61 cm 3 600
DIAMANT 61 cm 3 720

Pe prim-planul urgențelor în agricultura

SECERIȘUL - mai repede încheiat 
ARĂTURILE UE VARĂ-mult intensificate

R. P. UNGARĂ

(Urmare din pag. I)
tehnică și alimentarea fiind asigurate 
la fata locului. Acum se lucra pe mai 
multe tarlale - ale cooperativei din 
Lujerdiu, urmînd ca apoi combinele 
să fie mutate la cooperativele așe
zate mai în sus, pe deal, la Tioc, 
Aluniș și celelalte. Cu toate impedi
mentele impuse de gradul de difi
cultate din ce în ce mai mare al te
renului. viteza zilnică de lucru atin
ge între 5—7 hectare pe combină.

In două unități din consiliul agro
industrial Căianu, în afară de com
bine, lucrau echipe de cosași, care 
adunau griul de pe pantele mai mari 
și îl transportau imediat la combi
nele care recoltau in același lan. dar 
pe teren accesibil, pentru a-1 batoza. 
Se muncea bine, organizat, cu răs
pundere. La fel se lucra si în uni
tățile agricole din consiliul agroin
dustrial Apahida, unde luni s-a 
atins la seceriș o viteză de 350 de 
hectare. O mare atenție, se acordă și 
celorlalte lucrări, cum ar fi strînge- 
rea și transportul paielor, executarea 
arăturilor etc. Aici, ca dealtfel peste 
tot. griul este transportat direct la 
bazele de recepție cu maximă opera
tivitate.

Există însă și unități unde ritmul 
de recoltare nu este la nivelul posi
bilităților. Ne referim îndeosebi la 
cele din consiliile Vultureni, Gîrbău, 
Gilău și Chinteni. In ziua de luni, 
cind pe județ s-a atins o viteză ma
ximă la seceriș. în consiliul Chinteni 
nu s-a recoltat decît ceva mai mult 
de 100 hectare, ceea ce înseamnă pu
țin în raport cu mijloacele tehnice de 
care dispune. De aceea, o interven
ție imediată din partea organelor a- 
gricole județene pentru intensifica
rea recoltării în unitățile din consi
liile agroindustriale rămase în urmă 
este mai mult decît necesară.

Alex. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

VRANCEA: Decalaje 

nejustificate intre 

unități vecine
Din datele centralizate la trustul 

stațiunilor pentru mecanizarea agri
culturii din județul Vrancea rezultă 
că arăturile de vară s-au executat 
pe 33110 hectare, din 48 414 hectare 
planificate pentru această perioadă. 
Pe o bună parte din aceste terenuri 
se află acum a doua cultură, progra
mul de însămînțare a culturilor suc
cesive pe ansamblul județului fiind 
îndeplinit integral. In unele consilii 
agroindustriale, ca, de exemplu, 
Ciorăști, Mărășești și Tătăranu. ni
velul procentual al realizărilor la 
arături se situează peste media ju

vremea • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Timpul probabil pentru zilele de 1, 8 

și 9 august. în țară : Vreme în general 
frumoasă, cu cer variabil. Averse izo
late de ploaie, însoțite de descărcări 
electrice, se vor semnala îndeosebi în 
zonele de deal și de munte. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, prezentînd 
intensificări de scurtă durată în regiu
nile sudice și la munte, predominînd 
din sectorul nordic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 8 și 18 gra
de, iar cele maxime între 18 și 28 de 
grade, local mai ridicate. Izolat, condiții 
de grindină. în București : vreme în 
general frumoasă, cu cerul variabil, fa
vorabil ploii sub formă de averse înso
țite de descărcări electrice. Vînt slab 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 15 și 18 grade, iar 
cele maxime între 26 șl 29 de grade. 
(Ileana Mihăilă, meteorolog de servi
ciu).

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA DIN 5 AUGUST 1981
Extragerea I : 32 7 2 3 24 19. 
Extragerea a Il-a : 31 33 42 1 20 35.

REDUCEREA CONSUMULUI DE 
ENERGIE ELECTRICA CU CIRCA 
33%, prin îmbunătățiri constructive 
și funcționale ;

FUNCȚIONAREA NORMALA, 
CHIAR ȘI LA VARIAȚII MAI 
MARI ALE TENSIUNII PE RE
ȚEA, datorită încorporării unui sta
bilizator în aparat ;

SIMPLIFICAREA OPERAȚIUNI
LOR DE DEPANARE, prin folosi
rea în construcția televizoarelor a 
modulelor funcționale, module care 
se pot schimba cu operativitate.

Garanția pentru buna funcționare 
a televizoarelor cu circuite integra
te este de 12 luni. Televizoarele cu 
circuite integrate se pot cumpăra 
in toate magazinele specializate ale 
COMERȚULUI DE STAT. 

dețului. Alte consilii însă, ca Tănă- 
soaia și Nănești, deși înregistrează 
creșteri substanțiale de la o zi la 
alta în ce privește suprafețele arate, 
continuau să se mențină cu mult sub 
media generală. Dotarea tehnică — 
numărul de tractoare și pluguri — 
repartizată pe fiecare consiliu și imi
tate agricolă în raport cu suprafața 
de teren prevăzută a fi arată era în 
măsură să ducă incă de la prima 
brazdă la evitarea decalajelor exis
tente âtît între consilii, cit mai 
ales între unitățile din cadrul acelu
iași consiliu.

Ziua de duminică, bunăoară, a în
deplinit condițiile unei zile normale 
de muncă pentru fiecare unitate 
agricolă, fără nici o excepție. Cum 
s-a lucrat ? Pe una din solele coope
rativei agricole Vulturu. 20 de trac
toriști, la puține ore după răsăritul 
soarelui, puteau privi de acum cu 
satisfacție la ceea ce realizase pînă 
atunci.

— Astăzi avem în brazdă în cadrul 
consiliului Surata — ne spunea tova
rășul Ștefan Buzămescu. directorul 
S.M.A. Suraia — 70 de tractoare, iar 
începînd de luni, numărul lor va 
crește cu încă 15 tractoare.

Cu bune rezultate s-au încheiat 
zilele de luni și marți și la C.A.P. 
Suraia. unde o formație de 15 trac
toare a „adus" arăturile la aproape 
1 200 hectare din cele 1 500 hectare 
prevăzute. Am reținut și faptul că, 
în această campanie. în cadrul stațiu
nii de mecanizare Suraia numărul 
tractoriștilor a sporit cu 20 de elevi- 
practicanți. membrii cooperatori care 
urmează în prezent cursurile de scur
tă durată pentru a se califica drept 
mecanizatori. Ei lucrează acum ală
turi de ceilalți membri de bază ai 
formațiilor de tractoriști.

într-o altă unitate din cadrul ace
luiași consiliu, la C.A.P. Hingulești, 
lucrările se desfășoară insă mai ane
voios. Aid. deși sînt repartizate 
pentru arat 23 de tractoare, sînt folo
site numai zece, celelalte fiind re
distribuite altor unități. Motivul 7 
Lipsa frontului de lucru. 423 hectare 
fiind ocupate încă de paiele de griu. 
Atelajele abia că fac, în medie pe 
zi. un transport, cel mult două cu 
baloți de paie. Sînt repartizate și 
mijloace mecanice pentru această lu
crare, dar ele nu pot ține pasul cu 
ritmul de Înaintare al brăzdarelor.

Decalajele de care aminteam mal 
au și o altă explicație: începerea cu 
întîrziere a lucrului în unele locuri. 
Era aproape ora 9 $1 în incinta unei 
secții de mecanizare, la Răstoaca. 12 
tractoare echipate cu pluguri încă nu 
luaseră startul.

— De sîmbătă, de la prtnz nu 
avem motorină — ne spunea tracto
ristul Tonică Dumitrache. Așteptăm !

Pînă la urmă, țîrziu de tot. și-a 
făcut apariția si o cisternă cu moto
rină.

—. La secția Mllcovul. care aparți
ne de S.M.A. Mărgineni, motorina a

ACTUALITATEA LA BOX

„Mănușa
CONSTANȚA 5 (Agerpres). — Prin 

telefon : Competiția internațională de 
box „Mănușa litoralului" a continuat 
miercuri seara în Sala sporturilor din 
Constanța cu meciurile din cea de-a 
doua reuniune.

La categoria pană, într-un meci cu 
schimburi puternice de lovituri, Va- 
sile Bărbat (Medgidia) l-a învins prin 
abandon în repriza a Il-a pe Ion 
Lungu (Galați), iar Petre Stoiu (Cra
iova) a cîștigat prin k.o., în rundul II, 
la Nicolae David (Sibiu).

In limitele categoriei semimijlocie. 
Ion Căitănaru (Rm. Vilcea) l-a în
trecut la puncte pe Nicu Aliman 
(Medgidia), în timp ce Gheorghe

Invitație la „Arenele Romane"
La „Arenele Romane" din Capitală 

are loc astăzi o nouă gală de box cu 
participarea unor pugiliști cunoscuți 
(seniori și juniori) de la cluburi și 
asociații sportive cu puternice secții 
pugilistioe : Steaua, Metalul. Rapid, 
Voința, Autobuzul, Olimpia. I.M.G.B. 
De remarcat că boxerii juniori ce vor 
urca în ring sint, în majoritate, 
membri ai lotului național. Din pro
gramul anunțat de organizatori (co
misia de box a Consiliului municipal 
București pentru educație fizică și 
sport) reținem cîteva partide : la ju

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Tradiționala competiție ciclistă 

internațională „Cupa Voința", aflată 
la cea de-a 25-a ediție, se va desfă
șura între 17 și 20 august, de-a lun
gul a 600 km, împărțiți în 5 etape. 
Competiția se va disputa, ca de obi
cei, pe Valea Prahovei și va reuni, 
în afara celor mai buni rutieri ro
mâni, sportivi din Ungaria, Ceho
slovacia, R. F. Germania, Polonia. 
Prima etapă : la 17 august, pe ruta 
Ploiești — Pucioasa — Sinaia — Plo
iești.
• In cadrul competiției sportive 

naționale „Daciada" cu prilejul sărbă
toririi „Zilei presei române", în pre
zent se desfășoară faza pe sindicate a 
campionatului de șah al ziariștilor, 
organizat de Comitetul Uniunii sin
dicatelor din presă, poligrafie și edi
turi — Consiliul ziariștilor. Finala 
acestui campionat va avea loc la 
7 august, la Clubul Combinatului po

venit ieri, pe la ora prlnzului. dar 
m-au „încărcat" in dimineața aceas
ta. încerca să motiveze această în- 
tirziere tractoristul Iancu Sprincea
nă. venit cu cisterna pentru alimen
tare.

O întîrziere care pentru C.A.P. 
Mllcovul a însemnat câteva zeci de 
hectare nearate în ziua respectivă.

Dan DRAGU1ESCU 
corespondentul „Scînteii" 

bihor: In ritm intens, 

cu grijă pentru 
calitatea lucrărilor

In unitățile agricole din județul 
Bihor, după încheierea secerișului, 
forțele sînt concentrate la eliberarea 
grabnică a terenurilor și executarea 
arăturilor de vară pe toate cele 30 000 
hectare planificate în această perioa
dă. Se depun eforturi deosebite pen
tru intensificarea ritmului la arat, 
ținînd seama că după ploile din ulti
mele zile există condiții bune pen
tru efectuarea acestor lucrări. Pe 
ansamblul unităților agricole, arătu
rile au fost executate pînă acum pe 
mai bine de 62 la sută din progra
mul stabilit. Este un procent bun 
dacă avem în vedere că. în această 
parte a tării, secerișul s-a prelungit 
mult din cauza timpului nefavorabil. 
Dealtfel, in unitățile agricole din 
zona de cîmpie a județului — și am 
evidenția pe cele din Vaida, Săcuieni, 
Mădăras. Salonta, Sînnicolau Român, 
Biharla și Giriș — această lucrare 
este mult avansată, existind toate 
condițiile de a fi încheiată înainte 
de termenul stabilit.

Pretutindeni, preocuparea pentru 
impulsionarea ritmului arăturilor 
este îmbinată cu grija pentru 
executarea unor lucrări de calitate. 
In unitățile agricole din raza con
siliului agroindustrial Diosig, de 
exemplu, se lucrează după un pro
gram prelungit la executarea în con
diții optime a arăturilor de vară și' 
la fertilizări, spre a se asigura o 
bază agrotehnică corespunzătoare 
pentru recolta anului viitor. Prin or
ganizarea judicioasă, în flux con
tinuu, a muncilor agricole de vară, 
cu formații mari de muncă, s-a 
asigurat o viteză zilnică constantă și 
ridicată la toate lucrările. Acordîn- 
du-se o atenție deosebită stringeril 
grabnice a paielor de pe teren, ară
turile se execută în prezent pe ulti
mele parcele din totalul de 4 571 ha 
planificate, o suprafață de 1 450 ha 
fiind de acum însămînțată cu a 
doua cultură.

Al. PETI 
corespondentul „Scînteii"

litoralului"
Pîrvănescu (Timișoara) a dispus, tot 
la puncte, de Nicolae Costin (Galați).

, Nicolae Crăciun (București) a termi
nat învingător la puncte întîlnirea 
susținută la categoria semimuscă cu 
Săli Adem (Constanța).

Alte rezultate : categ. semimijlocie: 
Marcel Mihalache (Constanța) învin
ge prin abandon pe Marian "Voicu 
(București) ; categ. semimuscă : Ion 
Bălan (Ploiești) întrece la puncte pe 
Ion Barbu (Medgidia) ; categ. mijlo
cie : Grigore Birleanu (Hunedoara) 
cîștigă prin k.o. la Aii Ismail (Con
stanța).

Astăzi, cu începere de Ia ara 18, 
se va disputa a treia gală a compe
tiției.

niori, categ. 54 kg Dorin Kis (C.F.R. 
Timișoara) — Marian Tănase (Rîm- 
nicu Vilcea) ; categ. 60 kg Gabriel 
Cirjan (Călărași) — Ion Dărămuș, 
(C.S. Alba Iulia) ; la seniori, categ. 
54 kg Gh. Păun (Metalul) — V. Bul- 
găraș (Metalul) ; categ. 57 kg Gh. 
Adam (Metalul) — Ion Cernat 
(Steaua) ; categ. 60 kg G. Didiță 
(Steaua) — I. Țigău (Autobuzul) ; ca
teg. 63,5 kg V. Nuțu (Rapid) — V. 
Bărburaș (Voința) ; categ. 71 kg 
N. Ciobanu (Steaua) — D. Ene 
(Rapid).

ligrafic „Casa Scînteii", cu începere 
de la ora 9. Competiția este dotată 
cu „Cupa sindicatelor din presă".

• A luat sfîrșit, în Capitală, 
campionatul national de pentatlon 
modern. Titlul a fost cucerit la indi
vidual de D. Spirlea (Olimpia Bucu
rești) cu 5 340 puncte. Pe echipe : 
Universitatea. Timișoara. Crosul, 
ultima probă a competiției, s-a în
cheiat cu victoria timișoreanului 
I. Gâlovici.
• La Bacău s-a disputat meciul in

ternațional amical de fotbal dintre 
echipa S.C. Bacău și formația F.C. 
Karl Marx Stadt (R.D. Germană}, 
aflată in turneu in țara noastră. Fot
baliștii români au obținut victoria cu 
scorul de 3—2 (3—0), prin golurile 
marcate de Botez, Șoiman și Birner 
(in propria poartă). Punctele oaspe
ților au fost înscrise de Meter și 
Richter.

Tradiție și modernitate 
la uzinele ,,Ganz"

O vizită la uzinele de produse elec
trice „Ganz" din Budapesta, discu
țiile avute cu cadre de conducere, 
cu muncitori și specialiști de aici 
prilejuiesc depistarea unor coordo
nate definitorii pentru industria un
gară de azi, coordonate ce pot fi re
duse la noțiunile de : exigență, efi
ciență, calitate.

împlinind venerabila vîrstă de 100 
de ani, uzinele „Ganz", în care lu
crează în prezent peste 7 000 de mun
citori, ingineri și specialiști, au în
scris în peisajul industriei ungare 
un frumos palmares. Astfel, primul 
tramvai care a circulat la Budapesta 
a fost fabricat aici, ca și prima loco
motivă electrică pentru trenuri ra
pide de marfă. Adevărat pilon al 
construcției de mașini ungare, marea 
întreprindere a cunoscut, în ultimii 
ani, la fel ca întreaga industrie un
gară, un amplu și profund proces de 
modernizare. Ca rezultat, numai în 
ultimii 10 ani uzina și-a sporit de 5 
ori producția, în 
aceleași spații. 
Cum 'a fost posi
bil acest lucrp 1

împreună cu se
cretarul comite
tului de partid, 
Csikvari Jeno, șl cițiva specia
liști trecem prin mai multe secții 
de producție — hale mari, înalte, 
construite în stilul hangarelor de cale 
ferată — la orele după-amiezii, cînd 
schimbul doi și-a început activitatea. 
Ne oprim în fața mai multor ma- 
șini-unelte moderne, de înaltă pre
cizie și tehnicitate, care realizează 
peste 40 de operațiuni de așchiere, 
găurire, mortezare, frezare etc., după 
uh program transpus in-prealabil pe 
un memorator. Sînt mașini de înalt 
randament, iar precizia operațiilor 
lor este de ordinul micronilor. Dar, 
așa cum spunea secretarul comi
tetului de partid, mîndria colectivu
lui de aici nu sint aceste mașini-uzi- 
nă, de mare complexitate, ci propria 
capacitate a muncitorilor și specia
liștilor de a înfăptui lucruri remarca
bile. Iată, de exemplu, cîteva uriașe 
mașini-unelte care au împlinit ve
nerabila virstă de aproape 100 de ani. 
Nu au fost trimise însă la fier vechi. 
O calibrare și verificare periodică, o 
Întreținere corespunzătoare, o utili
zare rațională au făcut ca aceste 
strunguri și freze — care prelucrea
ză rotoare și statoare de motoare 
electrice de peste 1 500 cai putere, 
destinate locomotivelor, ca și alte 
agregate de mare putere pentru ter
mocentrale și hidrocentrale —. să 
poată fi folosite și în prezent cu 
maximum de eficientă. Există în ac
țiunile care au făcut posibilă folosi
rea eficientă a acestor mașini — măr
turisea secretarul comitetului de 
partid — nu numai multă hărnicie și 
pricepere, dar și o mare doză de pa
siune, insuflată de programul mobi
lizator al partidului, a cărui reali
zare duce atit la creșterea potenția
lului economic al țării, cit și la ridi
carea nivelului de trai al fiecărui om 
al muncii.

Desigur, paralel cu «utilizarea la 
cote tot mai inalte a parcului de ma-

însemnări de călătorie

c inema
• Campionii : BUZEȘTI — 15; 17; 1».
• Am o Idee : MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA — 11,15; 
13,30; 15,45: <8; 20.
• Alo, aterizează străbunica : GIU-
LEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 20,45.
• „Tridentul" nu răspunde t CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Duelul : COTROCENI — 15,30; 17,45; 
20, COSMOS — 15,30; 17,45; 20.
• O scrisoare pierdută l POPULAR — 
15,30; 17,30; 19,30.
• O singură dată tn viață : SCALA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Polițist Bau delincvent : SALA
MARE a PALATULUI — 17,30; 20.
• Viața e frumoasă ; SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 20.
• Un șerif extraterestru : BUCU
REȘTI — 8,45; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; Iff; 20, la grădină
— 21.
• Căpitanul răzbunării t PATRIA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CAPI
TOL — 9; 11,15; 13,Ș0; 15,45; 18; 20, la 
grădină — 21, MODERN — 9; 11,15;
13,30j_ 15,45; 18; 20,15, la grădină — 21.
• Campionul : VICTORIA — 9; 12;
16; 19.
• Minunata Angelica; Angelica, mar
chiza Îngerilor : PALATUL SPORTU
RILOR ȘI CULTURII — 18.
• Dot și cangurul — 9; 10,45; 12,30;
14.15, Testul pilotului Pirx — 10; 18; 
20 : DOINA.
• Probleme personale : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20.
• Clinele: excelsior — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, CULTURAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Serpico : STUDIO — 10; 13; 16; 1», 
GRIVIȚA — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Aventuri tn Marea Nordului : EFO
RIE — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
FLOREASCA — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 
20.
• AU Baba șl cel 40 de hoți t URA 
— 15,30; 19.
• Familie nouă I DRUMUL SARH — 
16; 18; 20.
• Articolul 420 : FERENTARI — 15,201
19.
• Ostaticii de Ia Bella Vista I FESTI
VAL — 10; 13; 16; 19. 

șini-unelte existent s-a acționat și 
în direcția organizării unor fluxuri 
tehnologice moderne. în spațiile exis
tente au fost instalate sisteme de 
producție și tehnologie în flux, ceea 
ce a sporit potențialul tehnic al în
treprinderii cu 30 la sută.

Unul din cele mai puternice com
partimente tehnice ale uzinelor este 
cel de cercetare-dezvoltare. La 3—4 
ani, fiecare produs aflat in fabrica
ție ajunge din nou pe planșetele 
proiectanților, acționîndu-se în direc
ția creșterii parametrilor tehnici, a 
îmbunătățirii tehnologiilor, a dimi
nuării consumurilor de metal, ener
gie și combustibil. Un singur exem
plu este edificator in acest sens. La 
gama de transformatoare de înaltă 
tensiune, cu capacități cuprinse între 
120 și 750 kW, greutatea lor a fost 
redusă cu 10—12 la sută. S-a acțio
nat, de asemenea, pentru creșterea 
randamentului acestora, astfel incit și 
pierderile de energie electrică ale 

agregatelor res
pective să fie di
minuate cu 5—10 
la sută. „Activi
tatea noastră — 
spunea directorul 
tehnic al între

prinderii — o înscriem in pro
gramul național de economisire a 
energiei, care in Ungaria constă in 
reducerea ritmului mediu anual de 
creștere a consumului de energie sub 
3 la sută, iar in cadrul acestuia cel 
al consumului de energie electrică 
nu poate fi mai mare de 5 la sută“. 
Iată cum o întreprindere industrială 
cu vechi tradiții în industria con
structoare de mașini din țara vecină 
și prietenă reușește să fie și azi în 
rîndul unităților industriale moderne 
și fruntașe ale industriei ungare. 
Este edificator în acest sens faptul 
că aproape jumătate din producția 
uzinelor este cerută la export.

In discuțiile cu specialiștii uzinei, 
cu cadre de conducere și muncitori, 
aceștia și-au exprimat satisfacția 
pentru bunele relații de colaborare 
pe care le întrețin cu uzinele „Elec- 
troputere“-Craiova. „Apreciem foarte 
mult colaborarea dintre cele două 
uzine de profil ale noastre — spunea 
Kara Gâbor, șeful serviciului de pro
ducție și planificare. Am dori chiar 
o extindere a acestei cooperări, pen
tru a contribui in comun la realiza
rea unor produse de înaltă ^calitate 
și eficiență. Specialiștii români care 
ne-au vizitat ne-au făcut o impresie 
bună și sintem convinși că in urmă
torii ani colaborarea noastră cu «Eiec- 
troputere*-Craiova,  ca și cu alte în
treprinderi din România se va ex
tinde și mai mult. Avem condiții 
bune pentru o asemenea cooperare, 
intrucit economiile țărilor noastre se 
dezvoltă susținut, la un nivel supe
rior de eficiență și tehnicitate și 
pentru că intre partidele și popoare
le noastre s-au cimentat relații de 
colaborare frățească, pe multiple 
planuri, la baza cărora stau orien
tările stabilite cu prilejul intilnirilor 
conducătorilor de partid și de stat ai 
țărilor noastre".

Aurel URZICA

• Afacerea granatelor t PACEA — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Înainte de miezul nopții : VOLGA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Olimpiada ’40 : VIITORUL — 18,30; 
17,30; 19.30.
• Sînt timid, dar mă tratez : AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la 
grădină — 21, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, GRADINA BU
ZEȘTI — 21.
• In căutarea chibriturilor : MIORI
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• îmi sare țandăra : MUNCA — 16;
18; 20.
• Corleone : TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20,15, la grădină — 21, FLA
MURA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Clinele electronic : FLACARA — 
15,30; 17,30; 19,30, la grădină — 21.
• Centrala este pe emisie : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
■ Aventură in Arabia i GRĂDINA 
CULTURAL — 21,
• Par și impar : GRADINA FESTI
VAL — 20,45.
• Dreptate pentru toți t GRĂDINA 
GLORIA (TITAN) — 21.
• Nu-ml furați copilul t GRADINA 
LIRA — 21.
.• Vis de glorie t GRĂDINA MIORI
ȚA - 21.
• Boby Deerfield : GRĂDINA PARC 
HOTEL — 21.

teatre

• PELICULA FOTO
GRAFICA FĂRĂ CLORU- 
RA DE ARGINT, specialiștii 
sovietici au realizat o peliculă 
fotografică fără clorură de ar
gint. Ea se prezintă ca o plăcin
tă in care rolul umpluturii îi 
joacă un material uimitor de 
fotosensibil. Dacă i se aplică o 
tensiune slabă și. în același 
timp, se proiectează pe suprafa
ța lui imaginea unui obiect, sar
cina electrică se menține pe 
părțile întunecate, in timp ce pe 
cele luminate dispare. Urmează 
apoi developarea acestei ..am
prente" electrostatice deocam
dată invizibile, operațiune ce se 
face prin încălzire. Locurile 
unde s-au acumulat sarcini 
(porțiunile întunecate ale foto
grafiei) se întunecă, iar cele

unde nu s-au acumulat sarcini 
devin luminoase. După ce ma
terialul se răcește, imaginea se 
fixează. Noua metodă nu ne
cesită revelator ; principalul ei 
merit este acela că deschide 
perspectiva eliminării din teh
nica fotografică a argintului 
care este tot mai rar și mai 
scump.
• CIND VA FI TRANS

FERATĂ „GUERNICA". 
Ca măsură de siguranță, data 
exactă a transferului de la New 
York la Madrid a celebrei pic
turi a lui Picasso „Guernica" va 
fi tinută secretă — s-a anunțat 
la Madrid. După cum relatează 
agenția France Pres.se. autorită
țile spaniole nutresc temerea că 
elemente de extremă dreaptă ar 
putea încerca să distrugă sau să

deterioreze tabloul, pictat de 
marele artist in 1937. după bom
bardarea orașului Guernica de 
aviația' hitleristă, ce acționa în 
sprijinul trupelor franchiste. 
După războiul civil pictura a 
fost încredințată Muzeului de 
artă modernă dm New York, 
dorința lui Picasso fiind ca el 
să revină Spaniei cînd va fi luat 
sfirșit regimul de dictatură. Lu
crarea marelui pictor va putea 
fi privită la Madrid la finele lui 
octombrie, într-o clădire anexă 
a muzeului Prado, unde pentru 
protejarea ei vor fi luate im
portante măsuri de securitate.

• TRANSPLANT DE 
CORD Șl PLĂMÎNI. La 
Centrul medical al Universității 
din Stanford. California, a fost 
realizat un transplant de cord și

plămîni. Operația, cea de-a șa
sea de acest gen în istoria me
dianei, a durat 12 ore. Chirur
gii au declarat că pacientei, Ka
ren Wilson, i s-a plasat un plă- 
min artificial. Primele trei pa
ciente care au fost supuse unei 
grefe de inimă și plămîni, intre 
anii 1968 șl 1971, nu au supra
viețuit decît intre opt și 23 de 
zile din cauza fenomenelor 
de respingere. Punerea la punct 
a unui nou medicament, cyclo- 
sporina, a permis evitarea la ul
timele două operații efectuate în 
perioada martie—mai a.c. a apa
riției infecțiilor.

• PENTRU PROTEJA
REA CROCODILILOR.In 
India se desfășoară un amplu 
program de protejare a crocodi
lilor, reptile care erau în curs 
de dispariție datorită vînatului 
excesiv pentru comercializarea 
pieilor lor atit de sfcumpe. în 
urma unui recensămînt efectuat 
în anul 1975 s-a constatat că 
in India mai rămăseseră doar 
aproximativ 100 de crocodili. 
Pentru înmulțirea lor au fost 
create trei rezervații, din care 
una în statul Uttar Pradesh, 
unda în prezent trăiesc 1000

de crocodili. Ouăle de crocodil 
sint recoltate și plasate in incu
batoare speciale situate in cen
trele de înmulțire. Ca urmare, 
numărul reptilelor cunoscute și 
ca „sanitari ai apelor" va crește 
considerabil într-un viitor 
apropiat.

• UN MORMINT IN
TACT DIN SECOLUL AL 
VI-LEA ÎNAINTEA EREI 
NOASTRE a fost descoperit 
în perimetrul funerar de la Sin- 
dos, aflat la 15 kilometri vest de 
Salonic. în același loc au mai 
fost descoperite în trecut alte 
103 morminte din aceeași pe
rioadă. Ultimul dintre mormin
tele scoase la lumină de arheo
logi cuprinde numeroase obiec

te, intre care un coif de aramă, 
o spadă și o suliță de fier.

• FERĂSTRĂU PEN
TRU... CLĂDIRI. In Ew 
a fost realizat un ferăstrău spe
cial cu diamant care permite 
străpungerea unor ziduri de be
ton și piatră. El se dovedește 
foarte util șl la pregătirea de
molării unor edificii de beton. 
Astfel, la Ziirich, cu ajutorul 
unui asemenea ferăstrău a fost 
„tăiată" o aripă a unei hale a 
unei fabrici de vopsele.

• ÎNAPOI LA GRA
DINA ZOOLOGICĂ. ° 
panteră neagră, evadată dintr-o 
grădină zoologică, a provocat 
panică în tot orașul Bangkok,

cu atit mai mult cu cît treceau 
zilele și sălbăticiunea nu putea 
să fie prinsă. între timp, autori
tățile au luat măsuri severe pen
tru protecția populației, în spe
cial a copiilor. Pantera a putut 
fi prinsă și dusă la grădina zoo
logică abia după 41 de zile.

• PLATFORMĂ ZBU
RĂTOARE. Firma americană 
„Lockheed" examinează posibi
litatea construirii unui avion 
destinat transportului de mărfuri 
cu gabarite depășite. Ele ar 
urma să fie amplasate pe o 
platformă deschisă din mijlocul 
aparatului de zbor. Se are tn 
vedere, de asemenea, transfor
marea rapidă a variantei avio
nului destinat transportului de 
mărfuri în avion de pasageri
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Manifestări consacrate României
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NU hotarît bombelor atomice

și cu hidrogen!

Apelul Conferinței internaționale de la Tokio

Agențiile de presa
5® -• ne scurt

Marile împliniri ale poporului român in anii construcției socialiste, 
politica externă consecventă de pace și conlucrare promovată de partidul 

și statul nostru constituie temele centrale ale unor articole apărute în presa 
de peste hotare, teme relevate și in cadru) unor manifestări organizate 
în diferite țări ale lumii în întîmpinarea marii sărbători a poporului nostru 
- 23 August.

Ziarul ..THE LIBERIAN INAUGU
RAL" publică, pe o pagină, articolul 
..Destindere, independentă națională 
și pace : trio al politicii românești, 
temelia unui înalt prestigiu interna
tional". Activitatea internațională a 
Partidului Comunist Român, modul 
responsabil și cqpstructiv în care își 
îndeplinește rolul conducător în for
mularea și aplicarea în viată a po
liticii externe a României. în con
cordantă cu interesele maiore ale 
poporului, au adus României socia
liste un binemeritat prestigiu inter
national. ceea ce constituie o mîndrie 
pentru întreaga națiune, relevă 
ziarul. Principalul element ce relie
fează prestigiul de care se bucură 
politica internațională a partidului și 
«tatului român este modul principial 
Si consecvent de a pune în practică 
obiectivele de bază ale acestei po
litici privind sprijinirea destinderii, 
promovarea independentei și egalită
ții intre națiuni, salvgardarea și con
solidarea păcii — expresie a umanis
mului socialist al societății româ
nești. a tradițiilor si aspirațiilor po
porului român — subliniază „The 
Liberian Inaugural".

Reputația mondială a României 
contemporane, continuă ziarul, este 
indisolubil legată de gîndirea și ac
tivitatea omului care o călăuzește de 
peste 15 ani. conducătorul partidului 
și statului. președintele Nicolae 
Ceausescu, arhitectul politicii externe 
românești.

Ziarul argentinian ..LA CAPITAL", 
din provincia Santa Fe. a publicat 
un amplu comentariu asupra poziției 
tării noastre în' problemele majore 
ale contemporaneității, prezentînd în 
același timp planurile de dezvoltare 
economică ale României în cincinalul 
ațtual si in perspectiva viitorilor 
zece ani și evidențiind legătura 
strinsă dintre politica internă și cea 
externă, de pace, colaborare si înțe
legere între națiuni, pe care o pro
movează cu consecventă tara noastră.

România — arată ..La Capital" — 
este cunoscută și apreciată pentru 
contribuțiile sale la realizarea unui 
nou tio de relații Internationale și 
pentru contribuțiile sale practice la 
eforturile privind eliminarea din 
viata internațională a surselor de 
încordare, a cauzelor decalajelor eco
nomice dintre națiuni, a politicii de 
forță și dictat. ’

Publicația săptămînală „PEOPLE’S 
DEMOCRACY", organ al Partidului 
Comunist din India (marxist). a 
inserat un articol consacrat recentu
lui Congres al consiliilor oamenilor

Situația din Bolivia
LA PAZ 5 (Agerpres). — După de

misia șefului statului bolivian, gene
ralul Luis Garcia Meza — provocată 
ca urmare a situației create prin de
clanșarea, luni, in orașul Santa Cruz, 
a unei rebeliuni militare conduse de 
generalii Alberto Natusch Busch și 
Lucio Anez Rivera — puterea supre
mă în această țară latino-americană 
a fost preluată de Junta comandan
ților trupelor de uscat, marinei și 
aviației. Membrii juntei au hotărit 
să la contact, la Santa Cruz, cu lide
rii rebeliunii militare în vederea 
normalizării situației din țară și au 
cerut trupelor răsculate să revină in 
cazărmi.

Potrivit agenției E.F.E., situația 
este încă în desfășurare și nu se poa
te preciza ce soluții finale ar putea 
fi adoptate.

Cursa înarmărilor și agravarea fenomenelor 
de subnutriție pe glob

Zilele trecute, la sediul O.N.U. din 
New York s-a Întrunit grupul de 
experți însărcinați de Adunarea Ge
nerală cu elaborarea celui de-al trei
lea raport referitor la consecințele 
economice și sociale ale cursei înar
mărilor. Inițiativa elaborării unui 
asemenea studiu aparține României, 
care, încă din 1970, prin cuvîntul 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
rostit la sesiunea jubiliară a O.N.U., 
evidenția necesitatea examinării 
aprofundate și responsabile de că
tre Națiunile Unite a consecințelor 
grave pe care le are pentru întreaga 
umanitate cursa înarmărilor. între
prinderea unei astfel de analize apa
re cu atit mai oportună, cu cît com
petiția înarmărilor a ajuns la un 
nivel critic : ritmul creșterii aloca
țiilor pentru înarmări dșpășește de 
acum pe cel al investițiilor pentru 
producția de pace.

Pe lingă amenințarea gravă pe 
care o creează la adresa păcii, goana 
spre sporirea și diversificarea arse
nalelor se află în relație permanentă 
— directă sau indirectă — cu multe 
din anomaliile economice și sociale ce 
confruntă omenirea. înghițind cu ne
saț „partea leului" din resursele epui
zabile ale planetei, din roadele ca
pacității creatoare a oamenilor. înar
mările — ajunse acum la colosala 
sumă de 550 miliarde de dolari pe 
an și avînd perspectiva de a se 
dubla pină la sfîrșitul secolului — 
aruncă poveri istovitoare pe umerii 
popoarelor, și așa dureros apăsate 
de criza economică, micșorează. în 
destule cazuri pină la cote pericu
loase. posibilitățile de dezvoltare 
economică și de ridicare a nivelului 
de trai al populației.

Dacă înarmările au avut întotdeau
na urmări nefaste pentru împlinirea 
aspirațiilor de progres și bunăstare 
ale popoarelor, astăzi ele constituie 
unul din principalii factori de agra
vare a crizei economice mondiale, 
de menținere a subdezvoltării si de 
adîncire a decalajelor. Or. dintre 
numeroasele aspecte ale subdezvol
tării. cel mai tragic este, neîndoiel
nic. flagelul foametei și subnutriției, 
ca-e bîntuie pe vaste întinderi ale 
lumii sărace. Nu e lipsit de semnifi
ca*  ie faptul că acum, cînd arsena
lele globului sint mai înțesate ca 

Formarea noului guvern 
israelian

TEL AVIV 5 (Agerpres). — După 
intense negocieri purtate de-a lungul 
ultimelor săptămîni cu reprezentanții 
altor trei partide politice, primul mi
nistru al Israelului. Menahem Begin, 
a format noul guvern israelian — 
moment politic ce intervine ca ur
mare a alegerilor legislative antici
pate de la 30 iunie a.c. In baza acor
dului privind programul comun de 
guvernare semnat între blocul Li
kud, condus de Menahem Begin, 
Partidul Național Religios, partidul 
Agudat Israel și partidul Tami, gu
vernul dispune de 61 de mandate din 
totalul de 120 ale Knesset-ului (par
lamentul israelian).

Noua echipă ministerială Include 
cea mai mare parte a miniștrilor din 
cabinetul precedent. Funcția de 
vicepremier a fost încredințată lui 
Simcha Erlich, care este și titularul 
Ministerului Agriculturii, ca ministru 
de externe rămîne Yitzhak Shamir, 
Ministru al apărării a fost desemnat 
fostul ministru al agriculturii, Ariei 
Sharon.

muncii din România, relevînd că în 
expunerea prezentată „președintele 
Ceausescu a acordat o deosebită im
portantă îmbunătățirii calității vieții 
poporului".

„Criticînd sever politica imperia
listă de forță, dominație și război, 
de încălcare a independentei si li
bertății popoarelor. președintele 
Ceausescu a' precizat că poporul și 
Partidul Comunist Român vor face 
tot posibilul pentru realizarea unei 
politici de destindere, independentă 
și pace", arată, totodată, publicația 
indiană.

O altă revistă indiană, „EAST 
EUROPEAN TRADE", referindu-se 
la dezvoltarea economiei românești, 
scrie : Pas cu pas, în special în ulti
mii 15 ani, s-a format o concepție 
unitară, vizionară și științifică în 
economia României. In cadrul aces
tei concepții, principalele obiective 
sociale și economice constau, intre 
altele, în folosirea resurselor econo
mice ale fiecărei regiuni, urbaniza
rea localităților din mediul rural, 
asigurarea condițiilor egale de mun
că și viață, pentru toți cetățenii țării, 
indiferent de naționalitate. Este o 
concepție care îmbină organic con
siderentele de eficiență economică 
cu criteriile de echitate socială în 
dezvoltarea tuturor județelor din 
România. Crearea condițiilor optime 
de viață pentru toți cetățenii patriei 
constituie esența și etica strategiei 
României.

Sub titlul „Civilizația europeană 
apărată de români, popor de origine 
latină", publicația „PARLAMENTO 
REGIONI", din Italia, scrie între 
altele, abordînd probleme ale is
toriei poporului nostru : „România 
ocupă un spațiu bine definit și un 
loc proeminent în sud-estul euro
pean, intre Balcani și Europa cen
trală. In ciuda vicisitudinilor istori
ce binecunoscute, această țară de 
origine latină și fostă provincie a Im
periului roman a reușit să-și păstreze 
independența și existența națională. 
Centrele culturale române au păstrat 
în mod programatic făclia vie a spi
ritului de libertate și de frăție în 
sufletele coregionalilor balcanici, 
subjugați de cuceritorii Constantino- 
polului".

La Muzeul de artă din orașul fin
landez PORI a avut loc deschiderea 
unei expoziții de tapiserie și grafică

Extinderea cooperării 
interafricane

in domeniul energiei
LUANDA 5 (Agerpres). — La Lu

anda s-au încheiat lucrările reuniu
nii reprezentanților țărilor membre 
ale Conferinței de coordonare pen
tru dezvoltare din sudul Africii 
(S.A.D.C.C.) consacrată examinării 
problemelor ce privesc utilizarea re
surselor energetice.

Participant» au adoptat un docu
ment prin care sint stabilite o serie 
de programe comune în domeniul 
energiei, inclusiv întreprinderea de 
studii și cercetări privind potenția
lul resurselor energetice, precum și 
în legătură cu pregătirea tehnicieni
lor.

oricind cu cele *mai  diverse tipuri 
de arme, există mai mulți oameni 
flămînzi ca niciodată. După statisti
cile F.A.O. (Organizația Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricul
tură), există în lume jumătate de 
miliard de subnutriți și cam tot 
atițiă înfometați-, din care o zecime 
mor anual din această cauză. Cu 
alte cuvinte, un sfert din omenire 
este flămîndă sau hrănită insuficient.

Suprapopulație ? Penurie de pă- 
mint cultivabil ? Nici una, nici alta. 
Nici unul din medicii, agronomii, 
sociologii și economiștii reuniți nu 
demult în Franța, in cadrul Zilelor 

• Arsenalele in continuă expansiune — factor de agravare a 
anomaliilor economice și sociale • Cu numai cinci la sută din 
cheltuielile pentru înarmări s-ar putea eradica flagelul foamet.ei

• Apelurile F.A.O. și „întrecerea armelor”

medicale anuale organizate de spi
talul Broussais. nu a fost de părere 
că. foametea s-ar datora unei insu
ficiențe a producției agricole mon
diale. Nici unul n-a susținut că pen
tru a învinge foamea este suficient 
să se îndrepte spre zonele dezmoș
tenite mai multe tractoare. îngră
șăminte. semințe etc, socotind cu 
toții că remediile nu pot fi doar — 
sau în primul rind — de ordin teh
nic. Cauzele principale ale flagelului 
— spun ei — rezidă, concomitent cu 
deturnarea pe plan mondial a unor 
fonduri uriașe în scopuri neproduc
tive. in înseși structurile economice 
create de-a lungul timpului de colo
nialism în zonele lumii a treia șl 
perpetuate prin politica neocolonia- 
listă de azi. întruchipată, și în sec
torul alimentației, de firmele trans
naționale.

Influența acestor firme este deci
sivă începînd cu producția agricolă, 
continuînd cu prelucrarea ei indus
trială și terminînd cu desfacerea. O 
sută de grupuri agroalimentare avînd 
sediile în S.U.A. și Europa occiden
tală fabrică și distribuie jumătate 
dm producția mondială de alimente. 
Cifra lor de afaceri atinge 230 mi
liarde de dolari, echivalînd cu apro

contemporană românească, prin care 
au fost inaugurate acțiunile organi
zate în Finlanda cu prilejul celei 
de-a 37-a aniversări a revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă. în alocu
țiunea rostită cu ocazia vernisajului, 
Aimo Ruusanen, președintele Comi
tetului pentru cultură al orașului, a 
subliniat drumul parcurs de Româ
nia în ultimii 37 de ani, marile suc
cese obținute de poporul român în 
toate domeniile de activitate, dez
voltarea puternică a culturii româ
nești. bunele relații existente între 
România și Finlanda pe toate pla
nurile.

După deschiderea expoziției. Am
basada română din Helsinki a donat 
Bibliotecii municipale din Pori un 
set de cărți de literatură social-po- 
litică. istorică și beletristică româ
nească, care oglindesc construcția 
socialistă din România de azi și po
litica ei externă de pace, securitate, 
colaborare și înțelegere cu toate po
poarele.

Cu sprijinul municipalității orașu
lui MONTPELLIER din Franța, lec
toratul de limbă română al Univer
sității de arte și litere „Paul Va
lery" din localitate a organizat o 
manifestare culturală dedicată apro
piatei sărbători naționale a poporu
lui nostru. Au fost prezentate cu 
acest prilej semnificațiile evenimen
tului șl succesele de prestigiu obți
nute .de poporul român, în toate do
meniile, în anii construcției socia
liste.

La sediul Fundației elvețiene de 
lingă orașul NEUCHÂTEL a avut loc 
vernisajul unei expoziții de artă popu
lară și de artizanat tradițional din 
România. în cuvintul său, președin
tele fundației, dr. Pierre ,von Almen, 
a subliniat importanța manifestării 
pentru mai buna cunoaștere recipro
că a valorilor spirituale și materiale 
ale celor două popoare.

Un grup folcloric studențesc din 
Neuchâtel a interpretat melodii 
populare românești.

în saloanele Ambasadei române 
din LUXEMBURG a fost organizată 
o seară culturală dedicată centena
rului nașterii lui George Enescu. Cu 
ocazia acestei manifestări, la care 
au luat parte personalități de frunte 
ale vieții culturale din Luxemburg, 
au fost prezentate viața și opera ma
relui muzician român.

Postul de padio „Nacional" din 
COLUMBIA a transmis o emisiune 
specială dedicată vieții și operei lui 
George Enescu.

(Agerpres)

Posibilitatea unei reuniuni 
de urgență a O.P.E.C.

CARACAS 5 (Agerpres). — Mi
niștrii petrolului din statele membre 
ale Organizației țărilor exportatoare 
de petrol (O.P.E.C.) analizează în 
prezent posibilitatea convocării unei 
reuniuni de urgentă a Organizației în 
vederea continuării perfecționării po
liticii energetice mondiale sub as
pectul prețurilor hidrocarburilor — a 
anunțat, la Caracas, ministrul vene- 
zuelean de resort, Humberto Cal
deron.

★
KUWEIT 5 (Agerpres). — Cea de-a 

doua Conferință a țărilor arabe asu
pra energiei urmează să se desfășoa
re în martie 1982 la Doha — capitala 
Qatarului — a anunțat Organizația 
țărilor arabe exportatoare de petrol 
(O.P.A.E.P.).

ximativ jumătate din datoriile ex
terne ale tuturor țărilor în curs de 
dezvoltare. Prin intermediul acestor 
giganți, ca și al altor firme mai mici, 
Occidentul industrializat exploa
tează în folosul său, în afara terenu
rilor proprii, circa 20 la sută din 
pămînturile lumii sărace. Cu alte 
cuvinte, cele două treimi dezmoște
nite ale omenirii, reprezentînd lumea 
a treia, unde practic jumătate din 
populație este permanent subalimen- 
tată, se vede privată de o cincime 
din terenurile agricole, a căror pro
ducție este destinată consumatorilor 
din țările bogate.

In afară de aceasta, direct sau 
prin intermediul filialelor locale, 
companiile multinaționale au o in
fluență decisivă in stabilirea prețu
rilor produselor. în ultimă instanță, 
aceasta înseamnă că pîinea de toate 
zilele a sute de- milioane de oameni, 
ca și restul alimentelor și alte pro
duse agricole importante se află la 
discreția intereselor monopoliste. 

‘ Iată de ce o soluționare veritabilă a 
problemei alimentare, implicit crea
rea unui sistem de securitate ali
mentară internațională, impune res
pectarea riguroasă a dreptului fiecă
rui popor de a dispune de resursele 
sale naționale și a le valorifica în 
interesul propriu.

Alături însă de restructurarea ra
dicală a actualei ordini economice 
internaționale, o soluționare adec
vată a acestei probleme cardinale a 
zilelor noastre presupune recupera
rea uriașelor fonduri utilizate nu 
pentru potolirea foamei celor dez
moșteniți, ci pentru fabricarea de 
arme mereu mai distrugătoare. Dacă 
numai cinci la sută din fondurile 
destinate distrugerii ar fi puse la 
dispoziția țărilor sărace, aceasta ar 
ajunge pentru eradicarea flagelului 
foametei.

TOKIO 5 (Agerpres). — Mărfi 
seara s-au încheiat dezbaterile pri
mei părți — de la Tokio — a Con
ferinței internaționale împotriva 
bombelor atomice și cu hidrogen, la 
care participă 500 de reprezentanți 
ai diferitelor organizații pacifiste 
japoneze și internaționale și dele
gați din 32 de țări, intre care și 
România. A fost adoptată, in unani
mitate, „Declarația de la Tokio", 
document care se încadrează in 
lupta generală a tuturor popoarelor 
împotriva cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare generală și totală și, in 
primul rind, pentru dezarmare nu
cleară. tn declarație se lansează un 
apel tuturor popoarelor lumii de a 
reclama din partea delegațiilor pre
zente la cea de-a doua sesiune spe
cială a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării, care va avea 
loc anul viitor, elaborarea unui pro
gram concret pentru realizarea 
dezarmării și încheierea unui tratat 
de dezarmare, bazat pe consensul

Demonstrație la Amsterdam

Peste 20 000 de militanți pentru pace din Olanda, Belgia ți R. F. Germa
nia demonstrează la Amsterdam împotriva înarmării nucleare

Nordul Europei — zonă denuclearizată
OSLO 5 (Agerpres). — Crearea 

unei zone denuclearizate în nordul 
Europei ar constitui o măsură im
portantă în cadrul eforturilor de 
slăbire a încordării internaționale 
— a declarat președintele Partidu
lui Socialist de Stingă din Norve

Reticențe în Japonia
de arme

TOKIO 5 (Agerpres). — Japonia 
va reacționa cu reticență față de 
orice proiect american de ampla
sare de arme nucleare în Asia și. 
în special, în Japonia, a declarat o 
oficialitate a Ministerului Afaceri
lor Externe de la Tokio, citată

Din păcate nu se înregistrează nici 
o acțiune în acest sens. Dimpotrivă, 
autoritățile F.A.O. lansează periodic 
semnale de alarmă, avertizind asu
pra tendinței de scădere a ajutorului 
financiar oferit de țările dezvoltate. 
Peste această stare de lucruri vine 
să se suprapună un fenomen grav, 
care riscă să compromită orice pro
iecte de rezolvare a problemei, anu
me atragerea tot mai accentuată a 
țărilor lumii a treia în vîrtejul cursei 
înarmărilor. Conform datelor publi
cate de Institutul pentru problemele 
păcii de la Stockholm, actualmente 
70 la sută din comerțul cu arme con
venționale este destinat țărilor lumii 
a treia, ale căror cheltuieli militare 
reprezintă de acum 16 la sută din 
totalul mondial, față de numai 9 la 
sută în urmă cu un deceniu.

Luate fiecare în parte, cheltuielile 
militare ale acestor țări pot fi re
lativ mici dacă le raportăm la sta
tele puternic înarmate, dar față de 
resursele financiare extrem de limi
tate de care dispun statele sărace — 
în general înglodate în datorii pe 
care nu le pot restitui decît contrac- 
tînd noi credite, în condițiile extrem 
de nefavorabile ale conjuncturii in
ternaționale — aceste cheltuieli tind 
să paralizeze aplicarea oricăror pla
nuri de îmbunătățire a situației ali
mentare, in general de înlăturare a 
moștenirii trecutului. Atragerea în 
mrejeie cursei înarmărilor a statelor 
în curs de dezvoltare apare, astfel, 
ca o sfidare a intereselor de pace și 
dezvoltare ale popoarelor din țările 
sărace, implicit o piedică majoră in 
rezolvarea problemelor alimentației.

O dovadă în plus că întrecerea 
armelor poartă în sine germenii ce
lor mai mari pericole pentru prezen
tul și viitorul întregii omeniri, că 
numai adoptarea de măsuri eficiente 
de reducere a cheltuielilor de înar
mare. punerea unei părți a sumelor 
astfel economisite la dispoziția țări
lor în curs de dezvoltare — așa cum 
România a propus în repetate rin- 
duri — pot asigura condițiile pentru 
împlinirea năzuințelor de progres și 
prosperitate ale tuturor ’ popoarelor.

V. OROS 

realizat la prima sesiune specială a 
Adunării Generale a O.N.U., din 
1978, conform căruia pacea și secu
ritatea nu pot fi edificate prin acu
mularea de arme și alianțe militare 
și nici nu pot fi menținute printr-un 
echilibru militar precar sau prin 
doctrine ale superiorității stra
tegice.

Participanta la lucrările confe
rinței se vor deplasa la Hiroshima, 
la 6 august, și la Nagasaki, la 8 au
gust, 'cele două orașe japoneze vic
time ale bombardamentelor atomice 
din 1945, unde vor continua dezba
terile.

Delegații la conferință au parti
cipat, miercuri, la un marș împotri
va cursei înarmărilor nucleare, des
fășurat pe străzile centrale ale 
capitalei nipone, care s-a incheiat 
printr-un mare miting in parcul 
Hibiya, din Tokio. La aceste ac
țiuni au participat un mare număr 
de persoane.

gia, Berge Furre, într-un interviu 
acordat presei.

Partidul Socialist de Stingă — a 
relevat vorbitorul — acordă o mare 
importanță faptului ca Norvegia să 
pășească alături de alte țări nor
dice pe o cale proprie în această 
chestiune.

față de amplasarea 
nucleare
miercuri de cotidianul „The Japan 
Times" — informează agenția 
France Presse. Se precizează că 
declarația respectivă face aluzie la 
informațiile provenind de la Wa
shington potrivit cărora Pentagonul 
studiază un plan de dispunere a 
unor arme nucleare în Asia.

„An interamerican 
al promovării educației*

MONTEVIDEO 5 (Agerpres). — 
Consiliul director al Centrului la- 
tino-american pentru dezvoltarea 
științei și culturii (CELADI), al că
rui sediu se află la Montevideo, a 
decis să proclame anul 1982 ca „An 
interamerican al promovării educa
ției". După cum precizează agenția 
E.F.E.. programul adoptat include 
realizarea unei vaste campanii de 
dezvoltare a învățămîntului de toate 
gradele in țările continentului. Tot
odată, vor fi atribuite premii spe
ciale unor lucrări științifice și 
ziaristice vizînd promovarea unor 
noi metode cu caracter educativ. 
CELADI a procedat la constituirea 
unei „Bănci de idei și acțiuni" care 
să înglobeze experiența obținută 
prin intermediul programelor educa
ționale aplicate în regiune.

ORIENTUL MIJLOCIU

LA PALATUL NAȚIUNILOR DIN GENEVA AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE 
CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE A ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMEN
TALE PENTRU DEZARMARE. La acest forum participă aproximativ 100 de 
organizații neguvernamentale și mișcări democratice din numeroase țări 
ale lumii. In cadrul dezbaterilor vor fi examinate propunerile și inițiativele 
vizînd întărirea păcii în Europa și pe alte continente ale lumii.

MULTIPLICAREA ACȚIUNILOR 
EXTREMISTE DE DREAPTA IN 
BERLINUL OCCIDENTAL. în pri
mele trei luni ale anului J981, în
Berlinul occidental au fost înregis
trate 70 de încălcări ale legii co
mise de elemente extremiste de 
dreapta, a anunțat un purtător de 
cuvînt al senatorului pentru pro
bleme interne. El a subliniat că în 
oraș există un „nucleu" al acestor 
elemente, alcătuit din 500 pînă la 
700 de persoane, și că în rîndul 
tinerilor extremiști de dreapta se 
manifestă tot mai accentuat ten
dința de a desfășura activități neo
naziste.

■ DEZVOLTAREA COOPERĂRII 
ECONOMICE ÎNTRE FRANȚA ȘI 

1 NICARAGUA. Ministrul de externe 
al Franței, Claude Cheysson, și-a 
incheiat vizita oficială întreprinsă 

I în Nicaragua. La Managua, șeful 
diplomației franceze a conferit cu 

I coordonatorul Juntei Guvernului 
de Reconstrucție Națională. Daniel

1 Ortega Saavedra, și cu ministrul de 
I externe nicaraguan, Miguel d’Es- 

coto, îndeosebi în legătură cu ex
tinderea cooperării bilaterale în 
diverse sfere de activitate. Intr-o 

I conferință de presă, Claude Cheys
son a declarat că Franța va acorda 
Republicii Nicaragua împrumuturi 

, în valoare de 25 milioane de do
lari și un credit pentru redresarea 

I balanței de plăți. El a precizat că, 
prin cooperare cu Franța, în Nica- 

| ragua se vor realiza o fabrică tex- 
| tilă și alte patru obiective eco

nomice.

AUTORITĂȚILE DIN SEY- 
■ CHELLES AU STABILIT O NOUA 
, LEGISLAȚIE PRIVIND PREVE

NIREA POLUĂRII MEDIULUI, 
I care prevede sancțiuni severe în

deosebi pentru descărcarea de re- 
[ ziduuri de petrol în apele terito- 
j riale ale țării. In expunerea de mo

tive a noii legi se arată că nave 
| străine deversau în apele mării nu

meroase deșeuri poluante, care 
1 amenințau echilibrul ecologic al în

tregului arhipelag, punînd în pe
ricol flora, fauna, precum și re- 

I sursele piscicole ale apelor marine, 
care furnizează hrana de bază a 

| populației.

PARLAMENTUL IRANIAN A 
| APROBAT NUMIREA NOULUI 

PRIM-MINISTRU. Reunit miercuri 
• în sesiune specială, Majlis-ul (par

lamentul iranian) a aprobat pro
punerea președintelui Aii Rajai ca 

I Mohammad Djavad Bahonar să în
deplinească funcția de prim-mi- 

I nistru al guvernului. Numirea unui 
nou prim-ministru intervine ca ur- 

1 mare a alegerii lui Aii Rajai, fostul 
. premier, în funcția de președinte

Conflictul irakiano-iranian
TEHERAN 5 (Agerpres). — Un co

municat militar difuzat de postul de 
radio Teheran, citat de agențiile Asso
ciated Press și Reuter, informează că 
artileria iraniană a atacat instalațiile 
petroliere de la Al Faw și Az Zubayr 
din sudul Irakului. Comunicatul face 
cunoscut că în cursul ciocnirilor din 
ultimele 24 de ore au fost scoși din 
luptă peste 80 de militari irakieni.

UN STUDIU AL O.M.S. RELEVĂ :

„Exodul creierelor" este și un „exod 
al capitalurilor11

GENEVA 5 (Agerpres). — Emigrarea de medici și de cadre sanitare 
medii din .țările in curs de dezvoltare în cele industrializate constituie nu 
numai un „exod al creierelor", ci și un „exod al capitalurilor", relevă un 
studiu publicat, luni, la Geneva, de Organizația Mondială a Sănătății. Este 
citat, între altele, cazul Indiei, „primul donator de medici", subliniindu-se 
că în prezent aproximativ 15 000 medici indieni își exercită profesia în 
afara frontierelor țării, reprezentînd pentru această țară „o investiție pier
dută de 144 milioane dolari".

grecia: Stare de urgență in estul Atticii 
și in Peloponez din cauza incendiilor

ATENA 5 (Agerpres). — Ca ur
mare a numărului mare de incendii 
înregistrate, în ultimele zile. în di
ferite regiuni ale țării, favoriza
te de căldurile toride, primul mi
nistru al Greciei, Gheorghios Rallis, 
a convocat, marți, o reuniune a ofi
cialităților guvernamentale de resort 
pentru a examina situația. Guvernul 
a decretat starea de urgență în zo
nele de est ale peninsulei Attica, 
unde se află și capitala țării, și în 
provincia Elia, din Peloponez. Tot
odată, guvernul a cerut populației să

Descifrînd tainele ascunse sub calota 
de gheață a Antarcticii

• Informații meteorologice de acum 15 000 de ani • Bac
teriile care s-au aflat în gheață timp de milenii au putut 

fi readuse la viață
MOSCOVA 5 (Agerpres). — Son

da care forează în calota de 
gheață a continentului antarctic, în 
perimetrul stațiunii sud-polare so
vietice Vostok, a ajuns la adinci- 
mea de peste 1 500 m, relatează 
ziarul „Pravda". Forajul se reali
zează cu un dispozitiv electro
termic.

Țelul cercetătorilor este acela de 
a ajunge la rocile care compun 
continentul, dar și parcurgerea pe 
verticală a calotei de gheață, care a 
„înregistrat" secol de secol infor
mațiile privind particularitățile cli
materice ale diferitelor epoci, ofe- 
rini astfel materiale științifice de 
importanță excepțională.

Glaciologii au studiat, pină în

al Iranului, în alegerile care s-au 
desfășurat la 24 iulie a.c. Mohammad 
Djavad Bahonar este secretar ge
neral al Partidului Republicii Isla-
mice.

CONVORBIRI EGIPTEANO— 
NORD-AMERICANE. Președintele 
Egiptului. Ănwar El Sadat, aflat în- 
tr-o vizită oficială la Washington, 
s-a întîlnit la Casa Albă cu pre
ședintele S.U.A., Ronald Reagan. 
Agențiile de presă reamintesc că 
aceasta este prima întîlnire între 
șeful statului egiptean și președin
tele Reagan și precizează că. în de
curs de două zile, ei vor avea trei 
întilniri.

RESURSELE DE PETROL ALE I 
ARABIEI SAUDITE sînt estimate I 
în prezent la 169 miliarde barili, 
cu 38 miliarde mai mult decît se I 
calculase în urmă cu șapte ani. |

JUSTIȚIA ARGENTINIANĂ A | 
DISPUS EFECTUAREA DE CER
CETĂRI ÎN SCOPUL GĂSIRII LUI ' 
LICIO GELLI, conducătorul lojei . 
masonice italiene „P-2“. Au fost date 
indicații ca Gelli, despre care se ere- I 
de că se află în Argentina, să fie 
arestat și pus la dispoziția justiției. I 
Decizia a survenit ca urmare a | 
unei cereri formulate în acest sens 
de autoritățile italiene — informea- i 
ză agenția France Presse.

INCENDII DE PĂDURI ÎN 
GOSLAVIA. Ca urmare a tsffițpe-^ 
râturilor foarte ridicate înregistrate I 
în ultimele zile în mai multe re
giuni ale Iugoslaviei s-au semnalat I 
incendii în păduri — informează | 
agenția Taniug. La poalele munte
lui Koziak, în apropiere de Split, a i 
luat foc o pădure de conifere, in
cendiul întinzîndu-se pe circa 5 km 
pătrați. Au mai fost semnalate in- i 
cendii în pădurile din R.S. Munte- 
negru și pe coasta Adriaticii. Lo
cuitorii din zonele învecinate au i 
sprijinit echipele de pompieri în 
acțiunile de localizare și stingere a 
incendiilor. i

CAPRICIILE VREMII. In zona I 
de răsărit a Ungariei s-a produs 
juni o cădere de grindină neobiș
nuit de mare din punct de vedere ' 
cantitativ și ieșită din comun din . 
punctul de vedere al dimensiunilor 
bucăților, de gheață. Astfel, unele * 
bucăți de grindină au avut dimen- . 
siunea ouălor de găină. De ase
menea, s-fc descoperit o bucată de I 
grindină in greutate de 1,5 kilo- . 
grame. Masa mare a grindinei a 
fost de mărimea boabelor de ma- ' 
zăre. .

BAGDAD 5 (Agerpres). — Un co
municat militar transmis de agenția 
I.N.A. relevă că au avut loc lupte in
tre forțele irakiene și iraniene în zona 
Dezful, la Abadan, precum și în di
ferite puncte situate la frontiera din
tre cele două țări. Pierderile irakiene 
sint de 18 militari și două vehicule 
militare distruse. Comunicatul men
ționează că au fost scoși din luptă 
381 militari iranieni și au fost captu
rate echipament și tehnică militară.

sprijine eforturile pompierilor șl ar
matei pentru combaterea incendiilor.

Potrivit poliției, miercuri diminea
ța, incendiile din zonele suburbane 
ale Atenei erau aproape-în totalitate 
puse sub control. Au fost afectate, 
între altele, cartierele Ekalf, Politiaj 
Castri, Kifissia și Melissa. Continuau 
însă incendiile în alte opt prefecturi. 
Datele preliminare relevă că au fost 
distruse mari suprafețe împădurite 
sau cu culturi de pomi fructiferi, 
precum și diferite construcții, in
clusiv întreprinderi industriale și lo
cuințe.

prezent, probe de gheață prelevate 
de la adincimi de pină la 1000 
metri, care corespund din punct de 
vedere istoric cu o perioadă de 
aproximativ 50 000 de ani. Cu acest 
prilej, prin studierea unei carote 
dintr-un strat de gheață corespun
zător cu perioada de 15 000 de ani 
in urmă s-a stabilit, de pildă, că 
în epoca respectivă a intervenit o 
încălzire pronunțată a climei. De 
asemenea, in diferite carote au fost 
descoperite urme de bacterii, care 
au ajuns, probabil, în Antarctida 
prin intermediul unor particule cos
mice. Cu toate că unele din niicro- 
organismele respective s-au aflat 
în gheață timp de milenii, cercetă
torii au reușit să le readucă la 
viață.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scînteii nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzor» din Întreprinderi și instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex ; 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SClNTEU 40 360


