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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cu prilejul vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, în judelui 
Cluj și al deschiderii anului școlar și universitar 
1978-1979, astăzi va avea loc în municipiul Cluj- 
Napoca o mare adunare populară. Posturile de radio 
și televiziune vor transmite direct această manifestare, 
care va avea loc în jurul orei 12,30.
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Vizita de lucru a tovarășului
Niculae Ceausescu in județul Caras-Severin

Pretutindeni, in unitățile economice, 

marele miting din Reșița — vibrante 

insuflețite expresii ale sentimen

telor fierbinți față de secretarul 

generala!partidului • Dialog fructuos 

cu oamenii muncii, obiectiv clar, mo

bilizator: „cetățile de foc“ ale Caraș- 

Severinului să-și amplifice cantitativ 

și calitativ aportul la progresul tehnic, 

la industrializarea patriei

în cea de-a doua zl a vizitei de lucru in |udețul 
Caraș-Severin, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, s-a întiinit cu noi colective 
de oameni ai muncii din unități industriale șl agricole, 

I examinind modul in care este valorificat potențialul 
economic și uman al |udețului, cum se materializează 
sarcinile privind creșterea cantitativă șl calitativă a 
producției, sporirea eficienței întregii activități, pentru ca 
oamenii muncii din această parte a țării să-și aducă o 
contribuție sporită la efortul general de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvoltate.

împreună cu Secretarul general al partidului, la vizită 
participă tovarășii loslf Banc, Virgil Cazacu, Gheorghe 
Rădulescu și Iile Verdeț.

(Continuare in pag. a Iî-a)

Primire deosebit de călduroasă făcută de muncitorii întreprinderii de construcții metalice din Bocșa

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea adunare populară de la Reșița

„Ultima ora ‘ a pregătirilor 
pentru deschiderea 

noului an de învătămint

Dragi tovarăși și prieteni,Este o deosebită bucurie pentru mine că am prilejul de a vizita din nou Reșița și alte localități ale județului Caraș-Severin, de a mă întilni cu oamenii muncii, cu minunății constructori ai socialismului de pe aceste meleaguri și de a vă adresa dumneavoastră, tuturor locuitorilor din Reșița și din județul Caraș-Severin, în numele Comitetului Central al Partidului, al Consiliului de Stat și al guvernului, precum și al meu personal, un călduros salut și cele mai bune urări. (Aplauze puternice, 
prelungite, urale; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).în cadrul vizitei de lucru pe care 
o întreprindem în municipiul Reșița și județul Caraș-Severin am fost în 6 întreprinderi industriale și in două unități agricole. Pe ansamblu, pot spune că impresiile noastre sînt bune. Am constatat, cu multă satisfacție, că oamenii muncii din aceste întreprinderi’, ca de altfel din toate întreprinderile județului Caraș-Severin, înfăptuiesc neabătut Programul elaborat de Congresul al XI-lea. aducind o 

contribuție de mare însemnătate la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism. 
(Aplauze puternice, urale; se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“).Ne-au produs o bună impresie întreprinderea constructoare de mașini din Caransebeș, precum și noua oțelărie de Ia „Oțeiul Roșu", rezultatele obținute de colectivele de oameni ai muncii din aceste unități. Apreciem îndeosebi trecerea, la întreprinderea din Caransebeș, la producții de tehnicitate mai înaltă și realizarea, la „Oțelul Roșu", a unor oteluri de calitate superioară. Menționez, de asemenea, impresia bună pe care ne-a produs-o noul laminor care a intrat, cu prima cajă, in probe tehnologice și care sperăm că va începe să producă înainte de termen. Este o unitate modernă și sperăm că producția sa va fi de înaltă calitate — cum nu a mai existat pînă acum în Reșița! 
(Aplauze puternice, urale: se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.
„Ceaușescu și poporul !“).Trebuie să menționez, de aseme

nea, impresia deosebită pe care ne-a produs-o noua fabrică de motoare navale, care, deși la începutul activității, a reușit să producă un număr de motoare, trecînd în prezent la construcția motoarelor de 20 000 și 30 000 CP. Unele motoare sînt în curs de a fi montate pe nave, unde sperăm că vor funcționa așa cum au funcționat pe bancurile de probă din uzină, în felul acesta, în viitor vom înzestra navele românești cu motoare fabricate în România — la Reșița. 
(Aplauze puternice, urale. Se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !**).Am vizitat uzina constructoare de mașini din Bocșa, o întreprindere mai veche, aflată în plină dezvoltare. Și aceasta a trecut la o producție de tehnicitate Superioară, urmînd să producă în viitor utilaj metalurgic complex. Prin aceasta, colectivul de muncitori de aici va dovedi că poate sta în rînd cu toți ceilalți constructori de mașini din țară. (Aplauze puternice, urale).Am vizitat noua uzină mecanică, aflată la începutul activității sale ; sperăm că și aceasta va da producție de bună calitate, corespunzător 

cerințelor tehnicii celei mai înaintate în acest domeniu. (Aplauze 
puternice).Am fost Informat că și celelalte unități desfășoară o activitate bună. De altfel, realizarea unei producții suplimentare de aproape 2 miliarde lei — pe 2 ani și 8 luni din cincinal — și a unei producții suplimentare, pe primele 8 luni ale acestui an, de aproape 130 milioane lei demonstrează că toate unitățile industriale din Reșița și din județul Caraș-Severin își îndeplinesc in bune condiții sarcinile de plan. Ele contribuie din plin la realizarea nu numai a cincinalului adoptat de Congresul al XI-lea. dar și a Programului suplimentar elaborat de Conferința Națională din decembrie anul trecut, care prevede realizarea peste plan în acești cinci ani a unei producții de cel puțin 100 miliarde lei. (Aplau
ze și urale puternice ; se scandea
ză „Ceaușescu și poporul !“).De asemenea, apreciem în mod deosebit rezultatele bune obținute de minerii din Caraș-Severin. care împreună cu toți minerii din patria 

noastră, se străduiesc să asigure țării o cantitate tot mai mare de cărbune și minereuri, atît pentru necesitățile energetice, cît și pentru alte cerințe ale industriei. (Aplau
ze și urale puternice ; se scandea
ză „Ceaușescu și minerii !“). Ți- nînd seama că în minele carbonifere din Caraș-Severin se găsește cărbune de calitate superioară, sper că ele vor da o cantitate tot mai mare de cărbune ; aceasta este necesar în primul rînd pentru Reșița, spre a nu se mai aduce din altă parte. (Aplauze și urale prelun
gite. Se scandează îndelung 
„Ceaușescu să trăiască, România 
să-nflorească !“). ,Industria din Reșița, din județul Caraș-Severin are rezultate bune și în realizarea unor indicatori calitativi ’— productivitatea muncii, perfecționarea calității producției, creșterea eficienței economice. Pentru rezultatele obținute pînă acum, doresc să adresez tuturor oamenilor muncii care lucrează în industria din Reșița, din județul Caraș-
(Continuare în pag. a IlI-a)

LA CENTRUL UNIVERSITAR 
CLUJ-NAPOCA au fost terminate noile construcții și amenajări destinate Facultății de mecanică a Institutului politehnic— amplasată pe platforma industrială a municipiului, insumind 24 800 metri pătrați, din care 17 280 metri pătrați spații de învățămint— săli de cursuri, ateliere, laboratoare' etc. Tot aici a fost terminată construcția unei cantine și a unui nou și modern cămin studențesc ce însumează peste 900 de locuri. (Ni
colae Veres).

LICEUL INDUSTRIAL „TUDOR 
ARGHEZI" DIN CRAIOVA își începe activitatea în acest an într-un nou și modern local, amplasat pe platforma industrială de șst a municipiului. Pentru cei care mîine încep noul an de învățămint s-au dat în folosință noi ateliere școlare, cu o capacitate de peste 400 locuri, o modernă hală industrială la Școala generală nr. 11, noi locuri in cămine școlare — peste 500 — peste 1 000 locuri în cantine, 68 de noi săli de clasă ș.a.în prezent se lucrează intens la noul sediu și la complexul social al Facultății de medicină. (Nicolae 
Băbălău).

CEI 1275 DE STUDENȚI DIN 
BAIA MARE VOR ÎNCEPE ANUL 
UNIVERSITAR INTR-O INCINTA 
NOUA și impunătoare, care dispune de 22 de laboratoare, săli de se- minarii și proiectare, laboratoare de cercetare — situată alături de unitățile productive.Școlile generale își adaugă în noul an școlar 60 săli de clasă, 260 locuri
ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR
CONGRESULUI NAȚIONAL 

DE CHIMIE
Telegrama adresată C. C. al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Joi s-au încheiat în Capitală lucrările Congresului național de chimie, importantă manifestare a vieții noastre științifice.Congresul a reunit oameni de știință, cercetători, proiectanți, cadre didactice din invățămintul superior, conducători de mari unități chimice, alți specialiști din întreprinderile industriale de profil, un mare număr de invitați de peste hotare. în plen și in secțiunile de specialitate — inginerie chimică, chimie fizică și chimie analitică, petrochimie. chimie macromoleculară, chimie organică, chimie anorganică, metale rare și pure — au fost susținute peste 480 referate și comunicări care, prin înaltul lor nivel științific, prin soluțiile tehnice și economice prezentate, au oglindit competența și capacitatea lucrătorilor ce-și desfășoară activitatea in acest important sector al economiei de a contribui prin creația proprie la prestigiul științei românești, la înfăptuirea sarcinilor ce le revin in cincinalul revoluției tehnico-științifice. Congresul a evidențiat căile și mijloacele de acțiune pentru realizarea exemplară a hotărîrilor Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului. pentru traducerea în viață a o- rientărilor și sarcinilor stabilite de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea contribuției cercetării științifice la dezvoltarea întregii economii naționale.Cuvintul de închidere a lucrărilor congresului a fost rostit de tovarășa 

in ateliere școlare și 540 locuri în grădinițe. (Gheorghe Susa).
NOI REALIZĂRI ÎN DOME

NIUL ÎNVAȚAMÎNTULUI LA 
SATU MARE : noua școală cu 24 săli de clasă în cel mai tînăr cartier de locuințe din Satu Mare — Micro 16, două școli cu cîte 8 săli de clasă în comunele Batard și Tiream, două noi grădinițe, una cu 120 locuri in comuna Turț și alta cu 100 locuri in satul Dara, comuna Dorolț, două ateliere-școală, o cantină cu 300 locuri, un internat cu 304 locuri șl o sală de gimnastică în cadrul grupului școlar al M.I.U. din Satu Mare. (Octav Grumeza).

BAZA MATERIALA A ÎNVAȚA- 
MÎNTULUI DIN JUDEȚUL HAR
GHITA se îmbogățește de la an la an : la ora deschiderii cursurilor, elevii din municipiul Odorheiu Secuiesc, de exemplu, dispun de o nouă școală generală, cu 16 săli de clasă, iar la Miercurea-Ciuc, Gheor- gheni și Toplița, ca și în alte localități, au fost date în folosință 54 noi săli de clasă, trei săli de gimnastică, două internate școlare cu 120 și, respectiv, 216 locuri. (I. D. Kiss).

ÎN JUDEȚUL BACAU AU FOST 
CONSTRUITE ȘI DATE ÎN FOLO
SINȚA 132 noi săli de clasă, 600 de locuri în grădinițe, 500 de locuri în internate și case de copii. La Traian, Gîrleni, Solonț, Blăgești și în alte comune elevii vor păși în prima zi de școală pragul unor noi localuri dotate cu laboratoare, ateliere, săli de gimnastică. Mare parte dintre acestea au fost realizate prin contribuția cetățenilor. (Gheorghe Baltă).

acad. dr. ing. Elena Ceaușescu. Urmărită cu viu interes de asistență și subliniată cu vii aplauze, cuvîntarea a jalonat principalele direcții asupra cărora specialiștii din cercetare, proiectare, inginerie tehnologică trebuie să-și concentreze activitatea pentru a spori aportul cercetării științifice la realizarea importantelor obiective ce revin industriei chimice, științei în general.Participanțil la lucrările congresului au adoptat, într-o atmosferă de entuziasm, textul unei telegrame a- dresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, in care se spune :Participanțil la primul Congres național de chimie din țara noastră — oameni de știință, cercetători, proiectanți, cadre didactice din invăță- mintul superior, conducători de mari unități chimice, alți specialiști din întreprinderile industriale de profil — vă exprimă, in numele tuturor oamenilor muncii carc-și desfășoară activitatea în această ramură de frunte a economiei noastre naționale, sentimentele lor de profundă stimă, dragoste și prețuire, de nețărmurită recunoștință pentru grija și preocuparea statornică pe care le manifestați pentru progresul și înflorirea științei românești, pentru afirmarea plenară a revoluției tehnico-științifice ca factor dinamizator al întregii dez-
(Continuare în pag. a V-a)
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VIZITA DE LUCRU ÎNJUDEȚULCARAȘ-SEVERIN
(Urmare din pag. I)Dialogul de lucru din cea de-a doua zi a vizitei a început la ÎN
TREPRINDEREA DE CON
STRUCȚII METALICE BOC
ȘA. Locuitorii acestui vechi centru muncitoresc au întîmpinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu cu bucurie nețărmurită, cu sentimente de profundă dragoste și prețuire. Pe stadionul orașului, unde a avut loc ceremonia sosirii, se aflau un mare număr de cetățeni ai Bocșei, venițl aici cu dorința fierbinte de a-i exprima adînca lor mulțumire și satisfacția pentru împlinirile socialiste ale localității lor, pentru condițiile minunate de muncă și viață ce le-au fost create prin grija permanentă a secretarului general al partidului. Aici a fost creată o puternică întreprindere constructoare de mașini, s-a dezvoltat mineritul, au luat amploare exploatarea și industrializarea lemnului, una din marile bogății naturale ale acestei zone. Creșterea continuă a puterii economice a acestei străvechi localități a determinat mutații vizibile în nivelul de trai al populației. In Bocșa au fost construite și date în folosință peste 1500 apartamente, precum și numeroase dotări sociale.La aterizarea elicopterului, din mii de piepturi au izbucnit urale și ovații. S-a scandat „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.Exprimînd marea bucurie a cetățenilor Bocșei de a-1 avea ca oaspete drag, primarul orașului, Gheorghe Avram, a urat tovarășului Nicolae Ceaușescu, la coborîrea din elicopter, un călduros bun venit, sănătate, viață lungă și putere de muncă în fruntea partidului și statului nostru.O gardă militară a prezentat onorul. A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România. Un grup de pionieri, de tineri și tinere în postume naționale l-au înconjurat cu emoție și bucurie pe secretarul general al partidului, oferindu-i buchete de flori.A urmat, apoi, un moment de adîncă semnificație : minerul Vasile Rudăreanu a adus, în numele acestui detașament de frunte al clasei noastre muncitoare, un salut revoluționar conducătorului partidului și statului nostru — primul miner de onoare al țării.Mulțimea aplaudă cu însuflețire, scandează numele partidului și al secretarului său general.Răspunzind acestei calde manifestări de dragoste și prețuire, tovarășul Nicolae Ceaușescu parcurge pe jos pisța stadionului, salutind cu prietenie mulțimea aflată în tribune.De aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu se îndreaptă spre primul obiectiv al vizitei — întreprinderea de construcții metalice, care, prin profilul ei, își aduce o contribuție importantă la dezvoltarea unor ramuri prioritare ale economiei naționale.

Marea adunare populară de la ReșițaVizita in județul Caraș-Severin se incheie — ca și alte intilniri de lucru ale secretarului general al partidului cu oamenii muncii — cu o mare și însuflețită adunare populară.Desfășurată în piața centrală a municipiului Reșița, adunarea reunește mii și mii de localnici : side- rurgiști și constructori de mașini din cunoscute întreprinderi reșițene, mineri din Anina și din alte exploatări miniere, muncitori din Bocșa și Caransebeș, țărani cooperatori, intelectuali, elevi. Sînt bărbați și femei, tineri și virstnici, români, germani, sirbi și de alte naționalități. Ei au venit animați de aceeași dorință fierbinte de a exprima, încă o dată, sentimentele de profundă dragoste, stimă și recunoștință pe care le nutresc față de gloriosul nostru partid comunist, prin lupta și sub conducerea căruia s-au împlinit năzuințele cele mai scumpe ale poporului român față de conducătorul iubit al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a cărui viață și activitate revoluționară sînt indisolubil legate toate istoricele realizări obținute în' grandioasa operă ce o înfăptuim — societatea socialistă multilateral dezvoltată. Este o atmosferă sărbătorească, de intensă bucurie și satisfacție, de înălțător patriotism. Corurile reunite ale unor mari întreprinderi și instituții reșițene interpretează melodii în care, într-o unitate firească, se alătură cele trei cuvinte cu profunde rezonanțe in conștiința și sufletul națiunii noastre : „Partidul — Ceaușescu — România !“.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului sînt întîmpinați cu deosebit entuziasm la apariția în balconul sediului comitetului județean de partid. în acest moment,

Un moment dlntr-o suitâ de emoționante manifestări de dragoste șl stimă

La sosirea în Incinta întreprinderii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat de loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Di- mitrie Galu, directorul uzinei, de reprezentanți ai consiliului oamenilor muncii, de numeroși muncitori.în fața unor grafice și machete, gazdele înfățișează evoluția întreprinderii, dinamica principalilor indicatori economici, în primul rînd ai producției fizice și nete, perspectivele dezvoltării sale viitoare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază succesele obținute de colectivul unității și subliniază necesitatea de a se continua acțiunea de diversificare și înnoire a producției, astfel încît întreprinderea să-și aducă o contribuție sporită la utilarea unor mari obiective economice, cum sînt sistemele hidroenergetice, marile noastre porturi și șantiere navale, precum și exploatările miniere.Secretarul general al partidului a atras, totodată, atenția asupra necesității de a se lua măsuri pentru o creștere mai substanțială a producției, pe măsura importantului volum de investiții făcute pentru dezvoltarea unității. S-a arătat că se impune, de asemenea, o devansare a termenelor de intrare în funcțiune a noii capacități prevăzute să realizeze tipuri mai complexe de macarale solicitate de economia națională, precum și accelerarea programului de reprofilare a unor secții care să permită modernizarea și creșterea întregii fabricații.Vizita in citeva secții a pus în evidență, totodată, eforturile făcute în scopul autodotării, al introducerii tehnologiilor avansate, preocupările colectivului pentru reducerea consumului de metal, pentru valorificarea superioară a materiei prime și a materialelor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a stat de vorbă cu numeroși muncitori, s-a interesat de condițiile lor de muncă și de viață.în încheierea vizitei, gazdele au mulțumit pentru orientările și indicațiile date cu acest prilej și s-au angajat să valorifice la un nivel superior potențialul material și uman al întreprinderii, să ridice eficiența întregii activități.
La BERZOVIA, 0 frumoasă c°* mună situată în partea de nord-vest a județului, înscrisă în itinerarul vizitei de azi, tovarășului Nicolae Ceaușescu, celorlalți conducători de partid și de stat li se face o primire călduroasă. Pe drumul pînă la marginea comunei se află mii de oameni care aclamă îndelung. Aici se vizitează COMPLEXUL DE CREȘ

TERE Șl INGRĂȘARE A 
TAURINELOR Șl OVINELOR, unul dintre obiectivele zootehnice moderne realizate în ultimii ani in județ. în fața complexului continuă analiza problemelor agriculturii din județul Caraș-Severin, începută in ziua precedentă, dă data aceasta în centrul dezbaterilor aflin- du-se programul de dezvoltare a zoo

piața vibrează de puternice aplauze, urale și ovații. Se scandează neîntrerupt, cu multă dragoste, numele partidului și al secretarului său general : „Ceaușescu—P.C.R. !“.Adunarea este deschisă de tovarășul Nicolae Bușui, prim-secretar al Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R., președintele Consiliului popular județean.Exprimînd nemărginita bucurie a întregii populații a Caraș-Severinului de a avea in mijlocul ei pe cel mai iubit fiu al națiunii noastre, primul secretar al Comitetului județean de partid a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, din toată inima, cele mai fierbinți urări de bun venit pe a- ceastă străveche vatră a pămîntului românesc.Pentru siderurgiștii, constructorii de mașini din cetățile noastre industriale — a spus el — pentru toți cei ce trăiesc și muncesc înfrățiți pe cuprinsul județului Caraș-Severin — români, germani, sirbi și de alte, naționalități — pilduitoarea și neobosita dumneavoastră activitate desfășurată în fruntea partidului și poporului reprezintă un strălucit model de gîn- dire și faptă comunistă. în tofr ce se făurește pe întinsul României socialiste, liberă și independentă, recunoaștem cu mîndrie peceteâ profundă a proeminentei dumneavoastră personalități, omenia, dăruirea de militant revoluționar consecvent și înflăcărat patriot, marea grijă pe care o pur- tați împlinirii celor mai fierbinți năzuințe ale poporului nostru.împreună cu întregul popor fomân, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întreaga populație a județului nostru își exprimă adeziunea deplină la politica internă și externă a partidului și statului, recunoștința fierbinte pentru continua prosperitate a patriei socialiste, legămintul 

tehniei. La complexul de la Berzovia, în fața panourilor care înfățișează sugestiv rezultatele obținute, cit și perspectivele de dezvoltare a zootehniei, are loc un dialog fructuos cu factori de răspundere din agricultura Caraș-Severinului, cu ministrul de resort, tovarășul Angelo Miculescu. Sînt examinate temeinic posibilitățile de sporire a producției de carne, diferitele tehnologii menite să ducă la sporirea eficienței economice. Directorul Direcției agricole, Petre Vișescu, înfățișează oaspeților rezultatele obținute în ultimii ani în privința sporirii efectivelor de bovine, ovine, porci și păsări, în condițiile organizării complexelor zootehnice moderne. Astfel, în acest an se livrează la fondul de stat 17 377 tone carne, față de 6 680 tone în 1971.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, a- preciind aceste rezultate, cere organelor de specialitate să acționeze mai eficient și în direcția creșterii producției de lapte, acest lucru fiind facilitat de existența în județ a unor mari suprafețe ocupate cu pășuni și finețe naturale.Au fost prezentate apoi rezultatele obținute în cadrul asociațiilor economice intercooperatiste de creștere a animalelor. Cea de la Berzovia este prima unitate de acest fel din care fac parte 8 cooperative agricole din județ. Intrată în producție în 1974, unitatea are o capacitate de 3 860 taurine și 12 000 ovine Îngrășate anual.Apreciind rezultatele și experiența dobîndite de crescătorii de animale de aici, secretarul general al partidului cere specialiștilor să introducă noi elemente ale progresului tehnic menite să asigure obținerea unei eficiente sporite. De asemenea, recomandă Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare să vegheze ca la proiectarea viitoarelor complexe să se asigure o mai bună folosire a spațiului, astfel încît să se reducă cheltuielile de investiții.Tot aici au fost prezentate rezultatele Asociației economice de creștere a vacilor de la Caransebeș, care a ajuns la o producție de 3 600 litri lapte la un efectiv de 600 capete. Sint apreciate exemplarele de vaci, juninci și vițele prezentate, care fac parte din rasa Bălțată românească larg răspindită în această zonă. Secretarul general al partidului cere specialiștilor din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare să grăbească acțiunea de ameliorare a acestei rase, folosindu-se in acest scop reproducătorii aduși din import. Problema ameliorării raselor a fost discutată pe larg și în fața compartimentului in care sint prezentate diverse rase de oi. Tovarășul Nicolae Ceaușescu indică să se extindă mai repede experiența obținută în acest domeniu, să se accelereze acțiunea de ameliorare, astfel încît în următorii 4—5 ani să se schimbe complet compoziția actualelor rase de oi, aceasta constituind principala cale în vederea sporirii producției de lină.

de a da viață in mod exemplar programului partidului, prețioaselor dumneavoastră indicații.Prezentînd in continuare principalele realizări ale oamenilor muncii din județ, primul secretar a informat că, in primii doi ani și opt luni din actualul cincinal, s-a realizat o producție industrială suplimentară în valoare de aproape două miliarde lei.în agricultură eforturile sint concentrate spre dezvoltarea cu prioritate a zootehniei, legumiculturii și pomiculturii, corespunzător condițiilor specifice ale județului.Au crescut an de an fondurile de investiții alocate județului. Numai în 1978 se va înfăptui un volum de lucrări apropiat nivelului realizat în întreaga perioadă 1966—1970.însuflețiți de exemplul strălucitor pe care îl oferiți națiunii, facem și cu acest prilej legămînt de a cimenta unitatea de nezdruncinat în jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, de a ne consacra întreaga activitate și viață îndeplinirii sarcinilor care revin județului Caraș-Severin, înțelegind aceasta ca o înaltă datorie patriotică, revoluționară.A vorbit, apoi, directorul general al Centralei industriale siderurgice — Reșița, Constantin Savu, care a spus: Vă rog să-mi permiteți ca, în numele siderurgiștilor reșițeni, prestigios detașament al clasei noastre muncitoare, să dau glas sentimentelor de adîncă dragoste și prețuire pe care vi le purtăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să exprim profunda bucurie pe care ne-o prilejuiește noua dumneavoastră vizită de lucru în județul Caraș-Severin.Preocupîndu-ne intens de aplicarea noului mecanism economi- co-financiar inițiat de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae

La sfîrșitul vizitei, secretarul general al partidului apreciază că județul Caraș-Severin dispune de condițiile necesare ca sarcinile cuprinse în programul de dezvoltare a zootehniei să fie Îndeplinite și depășite. Gazdele și specialiștii au asigurat că vor transpune în viață prețioasele indicații și recomandări ce le-au fost făcute.între obiectivele Industriale cuprinse în cadrul vizitei de lucru in județul Caraș-Severin s-a înscris și 
ÎNTREPRINDEREA mecani
că DIN REȘIȚA.La sosirea secretarului general al partidului, sute de constructori de mașini, în marea lor majoritate tineri, dau glas, prin puternice și vii urale, sentimentelor de cea mai profundă dragoste ce i le poartă. Se a- clamă, se scandează „Ceaușescu și partidul !“, „Ceaușescu și poporul !“. Un detașament al gărzilor patriotice și al formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei prezintă onorul. Tinere muncitoare oferă buchete de garoafe roșii.în întîmpinarea oaspeților au venit Ion Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, membri ai consiliului oamenilor muncii din Întreprindere. Directorul unității, ing. A- drian Marinescu, a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu un călduros bun venit. El dă apoi explicații privitoare la dinamica producției industriale, a producției nete, a cheltuielilor de fabricație, relevînd efortul colectivului pentru a asigura creșterea eficienței economice și a beneficiilor, a productivității muncii.Pe parcursul vizitei sint examinate utilajele din dotare. Gazdele informează despre preocupările lor stăruitoare pentru a realiza, prin auto- dotare, diferite instalații și dispozitive necesare fabricării pieselor destinate compresoarelor de aer și amorti- zoarelor de vibrație pentru autocamioane. Prezentînd diferite repere și ansamble de mecanică fină, directorul întreprinderii informează despre preocuparea colectivului întreprinderii de a asigura o calitate superioară producției, pentru pregătirea, calificarea și specializarea personalului muncitor în vederea utilizării depline a modernelor capacități de producție aflate în dotare.Secretarul general al partidului discută cu cadrele de conducere ale ministerului de resort și ale întreprinderii, cu alți specialiști despre necesitatea diversificării producției, a ridicării în continuare a calității a- cesteia, precum și a eficienței.Printre șirurile de mașini, de-a lungul halei de prelucrări mecanice, cei aflați la lucru ovaționează cu căldură pentru cel ce întruchipează in modul cel mai ideal aspirațiile poporului nostru, pentru conducătorul partidului și statului.Vizita la întreprinderea mecanică se încheie în uralele și ovațiile celor prezenți, intr-o atmosferă de puternică însuflețire.

Ceaușescu, am întreprins măsuri menite să contribuie la stimularea inițiativei, la sporirea spiritului de răspundere, la concretizarea în viață a principiului definitoriu pentru societatea noastră, potrivit căruia oamenii muncii sînt în același timp proprietari, producători și beneficiari, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de la combinatul siderurgic, ne angajăm să facem totul pentru înfăptuirea marilor sarcini ce ne revin, a indicațiilor pe care le-ați dat vizitîndu-ne întreprinderea, pentru a ne spori contribuția la îndeplinirea obiectivelor înscrise in Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.în cuvintul sau, tovarășul Costache Rusu, miner, secretar al comitetului de partid la mina Anina, a spus : Vă rog să-mi permiteți ca, in numele minerilor din Caraș-Severin, să vă transmit, mult stimate tovarășe secretar general, salutul nostru tradițional „Noroc bun !“.Minerii din bazinul Anina își îndreaptă cu adîncă emoție și respect gândurile și sentimentele către dumneavoastră, miner de onoare, cel mai iubit fiu al poporului, care vă identificați cu luminoasele noastre năzuințe și idealuri.Vă raportăm că măsurile luate pentru introducerea tehnicii și tehnologiilor moderne ne-au permis să realizăm, peste plan, de la începutul anului, 21 de mii tone de cărbune brut, să economisim însemnate cantități de combustibil și energie electrică, să sporim suplimentar productivitatea muncii cu peste 3 000 lei pe lucrător. în urma prețioaselor indicații date de dumneavoastră, în bazinul minier Anina se desfășoară cu succes lucrările de exploatare a șisturilor bituminoase și construcția termocentralei ce va fi alimentată cu asemenea combustibili — prima de acest gen din țară.Cu inimile pline de satisfacție, noi, minerii din această parte a țării, ne alăturăm puternicului detașament minier al patriei, mulțumindu-va în modul cel mai călduros pentru grija părintească acordată îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă ale acelora care, cu abnegație și migală, scot la lumină bogățiile subsolului.^Tovarășa Maria Scherfer, secretar al comitetului de partid la întreprinderea de confecții din Reșița, a spus, la rîndul său : Vă rog să-mi îngăduiți ca, in numele muncitoarelor de la întreprinderea în care lucrez, al tuturor femeilor din municipiul Reșița și din județul Caraș-Severin, să dau glas celor mai vibrante sentimente de stimă și respect, de dragoste șl recunoștință pe care vi le purtăm. Exprim mulțumirea noastră fierbinte pentru grija deosebită pe care o manifestați permanent față de munca femeilor, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Cu puternicul sentiment al bucuriei de a vă avea ca oaspete pe dumneavoastră, întîiul cetățean al țării, comunistul de omenie, noi, femeile din județul Caraș-Severin, fără deosebire de naționalitate, în spiritul deplinei frății și unități în jurul partidului, ne afirmăm adeziunea deplină la politica internă și internațională a partidului și statului nostru.Ne angajăm să muncim mai bine și mai spornic, să ne îndeplinim în mod exemplar sarcinile de răspundere ce ne revin la locurile de muncă, în familie și în societate. Vom acționa neabătut pentru înfăptuirea

Bucurie șl entuziasm pe strdzile orașului Bocșa la intîlnirea cu secretarul general al partidului nos\

Anolizâ la fața locului a perspectivelor de dezvoltare mai susținută a zootehniei județuluihotărîrilor Congresului al XI-lea șl Conferinței Naționale ale partidului, aducindu-ne contribuția la opera istorică de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comudism.într-o deplină unitate de cuget și simțire cu toți cei ce viețuiesc pe meleagurile de străveche istorie și de profunde înnoiri socialiste ale Caraș-Severinului, noi, cadrele didactice, toți intelectualii din județ, vă rugăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți expresia celor mai inalte și alese sentimente de dragoste, respect și admirație, a spus Nicolae Bogoevici, prorector la Institutul de subingineri din Reșița.în această împrejurare excepțională prin semnificații, dăm glas recunoștinței nețărmurite pentru grija permanentă pe care o manifestați față de dezvoltarea învățămîntului, științei și culturii, pentru minunatele condiții asigurate școlii, principal factor de cultură și izvor de civilizație.Vă raportăm că, acționînd consecvent pentru aplicarea indicațiilor dumneavoastră, am militat ca cei 1 200 de studenți ai institutului să beneficieze de uriașele avantaje pe care le oferă formării lor ca viitori specialiști uzinele reșițene.
Pavel Madina, șef de fermă la cooperativa agricolă de producție Glim- boca, secretar al comitetului comunal U.T.C., a spus: Vă cer permisiunea ca în numele și din însărcinarea tinerei generații ce o reprezint, a oamenilor muncii care trăiesc și muncesc înfrățiți pe ogoarele acestui colț de vatră românească — români, germani, sîrbi și de alte naționalități — să vă adresez ,un fierbinte salut și să exprim satisfacția cea mai deplină de a vă avea din nou ca oaspete în mijlocul nostru.Urmînd indicațiile de mare preț ce ni le-ați dat cu ocazia vizitelor anterioare pentru valorificarea condițiilor de sol și climă, vă raportăm, stimate tovarășe Secretar general, că cooperativa a- gricolă de producție Glimboca a reușit să sporească an de an producțiile agricole, să dezvolte o puternică bază legumicolă și pomicolă și să contribuie astfel, cu bune rezultate, la aprovizionarea centrelor muncitorești Oțelu Roșu și Caransebeș. Sin- tem preocupați de alegerea soiurilor și raselor de mare productivitate, de asigurarea unei baze furajere puternice pentru zootehnie.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general — a spus vorbitorul în încheiere — că vom aplica in întreaga noastră activitate prețioasele indicații ce le-ați dat unităților din agricultură cu prilejul a- cestei vizite și ne vom îmbunătăți continuu munca, spre a fi demni de sarcinile pe care partidul ni le încredințează.în cuvintul său, Damian Moise, maistru la secția motoare navale și compresoare de la întreprinderea de construcții de mașini, din Reșița, a spus :Colectivul secției de motoare navale și compresoare vă raportează că a acționat cu răspundere pentru a- similarea cu succes a fabricației de 

motoare navale semirapide și lente — produse de mare complexitate — la care nu multe industrii din lume se angajează. Pînă în prezent, colectivul nostru a realizat 7 motoare semirapide de 7 400 CP, 3 motoare de 8 400 CP, primul motor lent de 20 000 CP, pentru echiparea navelor de 55 000 tone, a trecut cu succes probele tehnice, iar pină la sfirșitul a- nului va fi montat pe ștand primul motor de 30 000 CP, produse care se vor dovedi competitive cu cele fabricate pe plan mondial.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că întregul colectiv de muncă, avind in frunte pe comuniști, nu va precupeți nici un efort pentru a îndeplini indicațiile prețioase pe care ni le-ați dat cu ocazia vizitei de lucru în întreprinderea noastră, considerînd că astfel vom fi Ia înălțimea conștiinței revoluționare, muncitorești, care s-a format și cimentat de-a lungul a peste 200 ani <je existență a industriei. românești pe aceste meleaguri reșițene, a exigențelor de astăzi ale partidului nostru.în numele tuturor participanților, primul secretar al comitetului județean de partid adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu invitația de a lua cuvintul la adunarea populară.
Primit cu cele mai calde sentimen

te, in entuziasmul și însuflețirea 
generală, ia cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU,secreUr 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

Cuvintarea secretarului general al 
partidului este urmărită cu deosebită 
atenție, cu profundă satisfacție și de
plină aprobare, ea fiind subliniată, in 
repetate rînduri, de vii și îndelungi 
aplauze, urale și ovații.La încheierea cuvîntării, partici- panții la adunare — și prin ei toți locuitorii județului — își reafirmă, într-o impresionantă unitatb de simțire și gîndire, dragostea și încrederea în partid și secretarul său general, hotărîrea fermă de a urma neabătut politica partidului, de a face totul pentru Înfăptuirea ei.Făcîndu-se ecoul acestor simțăminte, primul secretar al Comitetului județean de partid se adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu : „Vă rog să-mi permiteți să exprim adînca recunoștință și mulțumire pentru vizita cu care ne-ați onorat, pentru prețioasele dumneavoastră indicații, care ne vor călăuzi permanent in activitatea noastră.Vă încredințăm, iubite tovarășe secretar general, că vom acționa cu răspundere și abnegație pentru înlăturarea neajunsurilor, pentru a fi la înălțimea exigențelor cerute de conducerea partidului, pentru realizarea exemplară a sarcinilor politice, economice și social-culturale care ne stau în față, unindu-ne eforturile cu cele ale întregii națiuni, pentru ca patria noastră scumpă, România socialistă, să urce tot mai sus pe treptele înalte ale civilizației și progresului.în aceste momente înălțătoare, vă adresăm profundele noastre sentimente de înaltă stimă și respect, gratitudine și dragoste, cele mai călduroase urări de viață lungă, 

multă putere de muncă in fruntea partidului și statului, spre binele partidului, poporului și spre fericirea națiunii noastre socialiste".în această atmosferă de intensă vibrație patriotică, de profundă dragoste pentru partidul comunist și secretarul său general, pentru patria noastră socialistă, tovarășul Nicolae Ceaușescu își ia rămas bun de la reprezentanții harnicei populații a Caraș-Severinului. La coborîrea din balconul sediului comitetului județean de partid, de unde, în înflăcărată sa cuvin tare, a chemat la noi izbînzi în muncă pe furnaliști, oțelari și laminoriști, pe constructorii de mașini, forestieri și pe țărani, pe toți cei ce trăiesc și muncesc în acest frumos și bogat colț de țară, secretarul general al partidului este înconjurat cu aceleași profunde sentimente de stimă și recunoștință. Vasta piață răsună de chemări care cinstesc partidul și patria, de melodii populare și revoluționare. Mulțimea scandează neîntrerupt < „peaușescu — P.C.R. !“, „Stima noastră și mîndria — Ceaușescu, România !“.De aici, din marea piață a municipiului, intr-o mașină deschisă, tovarășul Nicolae Ceaușescu se îndreaptă spre stadionul orașului, înso- tiț de uralele și ovațiile miilor de locuitori ai, Reșiței muncitoare, ai Re- șiței socialiste, care au umplut pînă la refuz tribunele stadionului, arterele străbătute de coloana oficială de mașini. Secretarul general al partidului răspunde prin gesturi prietenești acestei vibrante manifestări în care se regăsește hotărîrea întregului nostru popor de a face zid de granit în jurul partidului, al conducătorului său.După intonarea Imnului de stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu trece în revistă compania de onoare alcătuită din ostași ai forțelor noastre armate, membri ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei.Pionieri și șoimi ai patriei înconjoară cu dragoste și emoție pe secretarul general al partidului, îi o- feră buchete de flori.Tovarășul Nicolae Ceaușescu își ia apoi rămas bun de la reprezentanții organelor locale de partid și de stat.Primul secretar al Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R. adresează conducătorului partidului și statului nostru, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor acestor străbune meleaguri românești, cele mai calde mulțumiri pentru aprecierile date rezultatelor obținute in economia județului, in celelalte domenii de activitate, pentru îndemnurile și indicațiile de mare preț date în timpul vizitei. El asigură pe secretarul general al partidului că organele și organizațiile de partid din județ vor mobiliza în continuare colectivele de muncă pentru a se ridica la înălțimea importantelor sarcini pe care le au de înfăptuit, a tradițiilor de muncă și luptă ale acestui ținut.în uralele și ovațiile celor prezenți, elicopterul prezidențial decolează, în- dreptîndu-se spre Caransebeș, de unde tovarășul Nicolae Ceaușescu a plecat în județul Cluj, pentru a-și continua vizita de lucru în această parte a țării.
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1-CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)Severin felieitări călduroase și urarea de noi și noi succese ! 
(Aplauze puternice, îndelungate, 
urale ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul!“).Succesele obținute de oamenii muncii de pe aceste meleaguri se alătură rezultatelor obținute de întregul nostru popor în îndeplinirea Programului elaborat de Congresul al XI-lea. Avem, pe întreaga țară, pe primii doi ani și 8 luni din a- cest cinpinal, o producție industrială suplimentară de peste 40 miliarde lei și există, toate condițiile să realizăm, pînă la sfîrșitul cincinalului, producția suplimentară de peste 100 miliărde lei, ceea ce va asigura mersul mai rapid al patriei noastre spre culmi tot mai înalte de progres și civilizație, de bunăstare și fericire ! (Aplauze pu
ternice, îndelungate; se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“ ; 
se intonează „Partidul, Ceaușescu, 
RomâniaDoresc ca și de la această mare adunare populară din Reșița să a- dresez clasei noastre muncitoare, tehnicienilor și inginerilor, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, cele mai calde felicitări pentru remarcabilele succese obținute în îndeplinirea planului elaborat de Congresul al XI-lea - și urarea de succese tot mai însemnate în toate sectoarele de activitate. (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).Avem, de asemenea, rezultate bune în agricultură. Am vizitat stațiunea pomicolă de lingă Caransebeș și un complex zootehnic de lîngă Bocșa. Se spune că județul Caraș-Severin nu e un județ agricol. Cred că nu este corect. Județul Caraș-Severin dispune de mari posibilități agricole. îndeosebi în pomicultură. Consider că, prin realizarea programului de modernizare și extindere a plantațiilor sistematice, se poate ajunge ușor la creșterea de Cîteva ori a producției de fructe. Dacă s-ar realiza nu prevederile programului de producție pentru plantațiile modernizate și noi, de 30—40 tone Ia hectar, ci numai de 20 de tone la hectar, pe cele 20 000 de hectare de plantații pomicole din județ se pot obține ușor peste 400 000 tone de fructe. Aceasta ar satisface pe deplin consumul din județ și ar asigura disponibilități importante pentru alte zone ale țării, inclusiv pentru export. Am ținut să subliniez toate acestea pentru că astăzi aveți o producție mică, dar județul Caraș-Severin dispune de condiții minunate și are o tradiție bună in pomicultură. (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate).Mi-a produs o impresie bună ceea ce am văzut la stațiunea pomicolă, dar sperăm că exemplul de ăici va deveni o realitate pentru toate plantațiile din județ. De asemenea, ne-a produs o impresie bună complexul zootehnic pe care l-am vizitat. Și în acest domeniu județul Caraș-Severin dispune de condiții bune, avînd circa 130 000 hectare de pășuni și finețe, care pot asigura o solidă bază furajeră. Sînt posibilități mari pentru creșterea rapidă a numărului animalelor, la bovine, ovine și porcine, precum și la păsări, asigurîndu-se satisfacerea completă a necesităților de consum ale populației din județ și crearea unor rezerve pentru alte zone ale țării. De asemenea, județul poate să-și asigure în întregime, din producția proprie, consumul de cartofi și legume. Este deci timpul să reconsiderăm aprecierea despre agricultura județului și să înțelegem că, pe lingă industria cu vechi tradiții și rezultate bune, în Caraș-Severin se poate realiza și o agricultură avansată, cu producții mari. Astfel, județul va aduce o contribuție sporită la dezvoltarea generală a agriculturii noastre, a întregii economii, la ridicarea bunăstării poporului român. (Aplauze și urale 
puternice. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).Ținînd seama de rezultatele obținute pînă acum în agricultura județului, ca de altfel în agricultura întregii țări, doresc să adresez tutu

ror lucrătorilor de la sate, cooperatorilor și țăranilor din Caraș- Severin, și din întreaga țară, cele mai calde felicitări și urări de succese tot mai însemnate în creșterea producției agricole. (Aplauze 
și urale îndelungate. Se scandează 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndria !“).Avem, de asemenea, rezultate bune în celelalte sectoare ale activității economice, precum și în dezvoltarea învățămîntului, cercetării științifice — care aduc o contribuție tot mai însemnată la progresul general al patriei noastre — în activitatea culturală, în munca po- litico-educativă. Pe baza rezultatelor de pînă acum, putem spune că hotăririle Congresului al XI-lea, Programul elaborat de acest Congres — carta fundamentală a construcției societății socialiste multilateral dezvoltate în România — se dovedesc pe deplin juste și că stă în puterea poporului nostru să le înfăptuiască în viață, asigurînd României un loc tot mai demn in rîndul țărilor socialiste, al tuturor națiunilor lumii. (Aplauze și 
urale îndelungate. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.Realizările obținute în acești ani au creat condiții necesare pentru înfăptuirea programului de ridicare a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii, al întregului nostru popor. Dezvoltarea mai accentuată a producției industriale ne-a dat posibilitatea să adoptăm hotărîrea privind creșterea mai substanțială a veniturilor, astfel încit în 1980 retribuția reală și veniturile țărănimii să crească cu circa 32 Ia sută, față de 20 la sută, cit am prevăzut inițial in planul cincinal. Aceste măsuri — din care prima parte s-a și realizat în acest an — demonstrează încă o dată că tot ceea ce înfăptuim în patria noastră, e- dificarea noii orînduiri sociale. în care poporul este pe deplin stăpîn pe destinele sale, contribuie la ridicarea continuă a gradului de civilizație, a nivelului de trai al maselor — țelul suprem al politicii partidului, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o construim cu succes în România! 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează „Ceaușescu și poporul!").Dragi tovarăși,Avem, fără îndoială, tot dreptul să privim cu satisfacție și mindrie la ceea ce înfăptuim în toate domeniile — inclusiv în dezvoltarea și modernizarea orașelor noastre, care, an de an, capătă o înfățișare tot mai frumoasă, asigurînd condiții de locuit tot mai bune pentru cetățenii patriei noastre.Trebuie să fim conștienți însă că putem avea rezultate și mai bune, că în activitatea noastră — inclusiv aici, la Reșița, la Caransebeș — mai sînt lipsuri și neajunsuri în diferite domenii. Este necesar să facem totul pentru a lichida cu desăvîrșire lipsurile, pentru a înlătura greșelile, atitudinea de delăsare, de comoditate, pentru a asigura ca toate colectivele de oameni ai muncii, fiecare cetățean, la locul său de muncă, să lucreze mai bine, să-și îndeplinească obligațiile cu rezultate superioare, aducînd astfel o contribuție sporită la realizarea cu succes a programului partidului, la dezvoltarea noastră economică și socială.în mod deosebit este necesar să se acorde mai multă atenție folosirii in întregime a capacităților de producție. Ne-au produs în general o impresie bună unitățile vizitate. Dar trebuie să spun că am avut de făcut și unele critici, deoarece încă nu folosim dotarea modernă a întreprinderilor la întreaga capacitate. Cu ceea ce am investit pînă acum am putea obține, în unele întreprinderi pe care le-am vizitat, o producție dublă. Iată de ce este necesar să trecem la o mai bună organizare a muncii, la întărirea răspunderii, a ordinii și disciplinei în fiecare loc de muncă. Fiecare mașină — unele ne-au costat sute și sute de mii de lei valută — trebuie să lucreze la maximum, cu rezultate optime, așa cum stă înscris în cartea tehnică. Aceasta 

presupune, desigur, ca și cei ce le mînuiesc să-și ridice corespunzător calificarea profesională, tehnică : am în vedere atît muncitorii, cît și tehnicienii și inginerii. Mașinile sînt bune, moderne, oamenii sînt minunați — ne-au demonstrat a- cest lucru. Sînt convins că dacă vom depune eforturi pentru cunoașterea și stăpînirea mașinilor, a tehnicii noi, vom obține in scurt timp tot ceea ce acestea pot da, vom spori rentabilitatea, vom obține o producție mai mare, de înaltă tehnicitate. (Aplauze și urale 
puternice; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !“)După cum este cunoscut, Congresul al XI-lea a stabilit ca acest cincinal să fie cincinalul afirmării revoluției tehnico-științifice în toate domeniile, iar Conferința Națională a pus sarcina trecerii de la cantitate la calitate, sarcina realizării unei revoluții în tehnică, in ridicarea nivelului calitativei tehnic al întregii producții materiale. Reșița dispune de tot ce este necesar în acest sens. . Pe lîngă uzinele în care lucrează colective minunate, cu vechi tradiții de muncă și revoluționare, există și institute de cercetări, unități de învățămînt superior. Dispuneți deci de toate condițiile ca Reșița să devină unul din detașamentele fruntașe în lupta pentru realizarea unei revoluții în tehnică, pentru o calitate nouă
— și sînt convins că reșițenii 
vor face aceasta ! (Urale și aplau
ze îndelungate; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).Este, de asemenea, necesar să trecem cu hotărîre la înfăptuirea în viață a măsurilor privind creșterea eficientei ■ economice în toate unitățile, să asigurăm trecerea la producția netă ca indicator de bază al activității fiecărei unități economice. Din acest punct de vedere, din păcate, rezultatele dumneavoastră nu sînt prea bune. Deși unele întreprinderi au rezultate bune, chiar foarte bune, există și serioase rămîneri în urmă. Pe ansamblul municipiului și al județului, acest indicator foarte important, care evidențiază valoarea nou creată în fiecare unitate, nu este realizat. în concordantă cu hotărî- rile plenarei din martie a.c., trebuie acționat cu toată fermitatea pentru realizarea în viată a auto- conducerii și autogestiunii muncitorești a fiecărei unități econo- mico-sociale, pentru reducerea simțitoare a cheltuielilor materiale și gospodărirea mai bună a mijloacelor de care dispune fiecare unitate. Aici se consumă foarte mult metal și de aceea trebuie să acționați energic pentru economisirea metalului, pentru a nu se mai trimite metalul la retopit Trebuie să asigurați un indice de folosire a metalului de peste 90 la sută în construcția de mașini. Cred că a- ceastă sarcină poate fi pusă la Reșița — și ea trebuie realizată în cel mai scurt timp. (Urale și 
aplauze puternice).Realmente trebuie să declarăm război — așa cum am mai spus la Brăila — împotriva risipei în toate domeniile. Orice risipă înseamnă o diminuare a bogăției naționale, a mijloacelor cu care asigurăm dezvoltarea țării și ridicarea bunăstării poporului. Orice gram de metal, orice kilowatt de energie, orice kilogram de cărbune economisit înseamnă o creștere a bogăției naționale, a mijloacelor de ridicare a nivelului de trai și de dezvoltare generală a țării. Să facem totul pentru a pune capăt risipei, pentru a asigura folosirea fiecărei bucăți de metal, pentru a obține o eficiență economică sporită în toate 
sectoarele. (Aplauze și urale înde
lungate ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !“).Ținînd seama că mai sînt doar trei luni și jumătate pînă la sfîrșitul anului, este necesar să se acorde cea mai mare atenție realizării planului de investiții, în acest domeniu existînd rămîneri în urmă. Este necesar ca toate unitățile din țară de construcții industriale, de locuințe și altele să ia măsuri ferme pentru a realiza, pînă la sfîrșitul anului, planul de investiții integral și a asigura punerea în producție a capacităților planificate, precum și darea în folosire a locu

ințelor, pentru a satisface în condiții mai bune necesitățile oamenilor muncii. (Aplauze și urale puter
nice. Se scandează „Ceaușescu și 
poporul!“). Este necesar ca organizațiile de partid, comitetele de partid, consiliile populare, ministerele să ia toate măsurile pentru buna organizare a activității în aceste sectoare. Să se apeleze și la aportul cetățenilor din fiecare localitate pentru realizarea în întregime a planului de construcții de locuințe, pînă la sfîrșitul anului. (Aplauze și u- 
rale puternice; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).De asemenea, este necesar să se acorde o atenție mai mare producției pentru export, avînd în vedere că pentru desfășurarea activității noastre economice trebuie să importăm minereu, cocs, cărbune cocsificabil, minereuri neferoase, bumbac și alte materii prime. Pentru a plăti importurile trebuie să exportăm produsele noastre. Iată de ce este necesar ca și la Caraș- Severin — aici pe total s-a realizat exportul — să se facă mai mult în această direcție. Industria reși- țeană poate da mai mult pentru export. Pe întreaga țară trebuie să facem totul pentru a realiza în întregime exportul, pentru a asigura o balanță comercială echilibrată. Numai astfel putem importa ceea ce ne trebuie pentru desfășurarea corespunzătoare a activității economice în toate domeniile. Este de înțeles că. în cadrul diviziunii muncii între țările socialiste, între toate statele lumii, exportul și importul trebuie să se desfășoare în- tr-o strînsă corelare, pentru asigurarea progresului fiecărei economii naționale. Avem toate posibilitățile pentru a realiza în bune condiții exportul și importul, colaborarea noastră internațională ! (A- 
plauze puternice. Urale. Se scan
dează „Ceaușescu — România !“).Dragi tovarăși.Ne preocupăm permanent de perfecționarea continuă a conducerii și planificării economiei, precum și de dezvoltarea necontenită a democrației socialiste, creînd cadrul organizatoric cel mai corespunzător participării active a maselor de oameni ai muncii la luarea deciziilor în fiecare unitate, în fiecare localitate, pe întreaga țară. Pornim de la faptul că numai prin participarea activă a oamenilor muncii, în cadrul consiliilor de conducere, al adunărilor generale, la dezbaterea programelor și planurilor fiecărei unități, a problemelor dezvoltării generale a patriei noastre, putem asigura ca hotăririle ce se adoptă să corespundă cel mai bine . necesităților și posibilităților fiecărui colectiv, ale poporului nostru. în acest fel asigurăm participarea conștientă a poporului la conducerea societății, la făurirea propriului său destin, a viitorului său comunist. 
(Aplauze puternice. Se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul!“).Este de înțeles că tot ceea ce realizăm se resimte din plin în viața fiecăruia, indiferent de naționalitate. Aici trăiesc și muncesc laolaltă români, germani, sîrbi și alte naționalități. Este bine cunoscut că în uzină, în oraș, în orice localitate nu există nici un fel de deosebire între oamenii muncii ; toți au aceleași îndatoriri și aceleași)drepturi. Tot ceea ce realizăm servește deopotrivă bunăstării și fericirii lor, a întregului nostru popor. în aceasta constă adevărata egalitate în drepturi între oamenii muncii, între toți cetățenii ! (Aplau
ze și urale puternice, prelungite; se 
scandează „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).Desigur, avem și școli în limbile naționalităților, avem presă, literatură și artă în limbile acestor naționalități, există asigurată posibilitatea folosirii limbii proprii în toate domeniile de activitate. Dar uzinele, mașinile pe care le-am importat și care sînt produse de sovietici, de americani, de englezi, de germani nu vorbesc în diferite limbi ; ele vorbesc într-o singură limbă și noi trebuie să vorbim cu 

ele într-o singură limbă — aceea a tehnicii, a tehnicii celei mai înaintate. (Aplauze și urale puter
nice).Societatea pe care o edificăm noi— societate a dreptății sociale, a egalității între oameni în toate sferele de muncă, în repartiție, în viața socială, societate care a lichidat orice asuprire a unui om de către altul — asigură condiții depline de manifestare a personalității umane. Fiecare poate deveni în societatea noastră inginer, academician, conducător de partid sau de stat, poate deveni poet dacă are talent. (Urale și aplauze puternice; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“). De altfel, în cadrul Festivalului „Cîntarea României" creăm condiții ca oamenii muncii, făuritorii bunurilor materiale, ai întregii civilizații din patria noastră să poată participa tot mai activ și la făurirea civilizației spirituale. Dar nu a existat și nu va exista în lume civilizație spirituală fără a avea la bază o ‘dezvoltare economică puternică, independență și libertate națională deplină ! (A- 
plauze puternice, prelungite ; se in
tonează „Partidul — Ceaușescu — 
România").Este necesar să ne preocupăm și de desfășurarea în condiții tot mai bune a activității de pregătire profesională și tehnică în toate școlile, în întregul învățămînt. Ținînd seama că mîine va începe noul an de învățămînt — deși adunarea de deschidere va avea loc la Cluj-Na- poca — doresc să adresez studenților, elevilor și cadrelor didactice din Reșița, din județul Caraș-Severin felicitări și urarea de a obține rezultate tot mai bune în ridicarea gradului de pregătire științifică. 
(Aplauze puternice, prelungite; se 
scandează-„Ceaușescu — P.C.R. '.“).Să facem totul pentru creșterea nivelului de cunoștințe al tuturor oamenilor muncii, al tineretului nostru in special, să intensificăm activitatea politico-educativă de formare a conștiinței omului nou, astfel ca fiecare să fie pe deplin conștient de îndatoririle și drepturile sale, să înțeleagă ce trebuie făcut pentru ca poporul nostru să meargă cu pași tot mai fermi și mai mari înainte, spre comunism ! 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).Să acordăm/atenția necesară activității artistice și culturale, pentru ca oamenii muncii să poată găsi la casele de cultură, la teatre, în cluburi și cămine culturale piese de teatru bune, poezii și cintece bune, să poată participa direct la manifestările artistice, să aibă posibilitatea de a se recrea după -orele de- lucru, îmbogățin- du-șj-viață spirituală. Totodată, să ținem seama că tineretul — câteodată și cei mai în vîrstă — dorește să și danseze și trebuie să-i creăm condițiile corespunzătoare. 
(Aplauze și urale îndelungate).Atunci cînd vorbim de societatea socialistă multilateral dezvoltată avem în vedere toate laturile vieții materiale, spirituale, umane. Numai asigurînd condiții ca poporul să poată participa, în deplină conștiință și cu toate forțele, la activitatea în orice domeniu — înalt deziderat al omenirii — vom face ca societatea pe care o edificăm să fie, din toate punctele de vedere, net superioară oricărei o- rînduiri de pînă acum ! Și, fără îndoială, așa va fi ! (Aplauze și urale 
puternice; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R.!“. Se intonează „Parti
dul — Ceaușescu — România").Dragi tovarăși și prieteni.Preocupîndu-ne de soluționarea problemelor dezvoltării societății noastre socialiste, nu uităm nici un moment că pe planeta noastră e- xistă și alte zeci și zeci de națiuni, trăiesc aproape 4 miliarde de oameni — și nu după mult timp 6 miliarde. De aceea participăm activ la dezvoltarea colaborării internaționale cu toate națiunile, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Pornim de la necesitatea de a se asigura condiții pentru conviețuirea și conlucrarea pașnică între națiuni libere și independente. (A

plauze și urale puternice ; se scan
dează „Ceaușescu — pace !“).Evident, acordăm o atenție deosebită dezvoltării relațiilor cu toate țările socialiste, a relațiilor cu vecinii noștri, a relațiilor din Europa și din Balcani. Trăind pe a- cest continent, în această zonă, trebuie să participăm activ la asigurarea securității și cooperării în Europa, la. transformarea Balcanilor într-o zonă a prieteniei, cooperării și păcii. (Aplauze puterni
ce, urale; se scandează „Vom 
munci și vom lupta — pacea o vom 
apăra !“).Dorim ca pe continentul european să se înfăptuiască în viață documentele semnate la Helsinki, să se asigure o conlucrare pașnică, reciproc avantajoasă, între toate națiunile și, totodată, să se treacă la măsuri reale de dezangajare militară, ținînd seama că cele mai mari forțe militare și armamente sînt concentrate în Europa. Fără a se realiza măsuri concrete de dezangajare militară, de dezarmare, e greu de vorbit de securitate și pace în Europa, ca de altfel în întreaga lume. (Aplauze pu
ternice, îndelungate, urale).întărim relațiile noastre cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, cu țările mici și mijlocii. Fiind o țară socialistă, România este strîns legată de a- ceste state în lupta pentru lichidarea politicii imperialiste și neo- colonialiste, a politicii de forță și dictat, pentru asigurarea dreptului fiecărei națiuni de a fi stăpînă pe destinele proprii, pe bogățiile naționale, de a-și făuri viața așa cum dorește, fără nici un amestec din 
afară. (Aplauze puternice, îndelun
gate. Se scandează „Vom munci 
și vom lupta — pacea o vom 
apăra !“).Extindem, de asemenea, relațiile cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, în spiritul principiilor coexistenței pașnice, participăm activ la diviziunea internațională a muncii. Punem ferm la baza relațiilor noastre internaționale principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea cu forța. Viața demonstrează zi de zi că numai pe temeiul acestor principii se pot realiza raporturi de colaborare pașnică Și e- gală, se pot asigura pacea și progresul în întreaga lume. (Aplauze 
și urale îndelungate).România se pronunță neabătut pentru soluționarea pe calea tratativelor pașnice a problemelor internaționale litigioase, a diferende^ lor dintre state, fiind convinsă că numai pe această 'cale se înlătură pericolul agravării situației internaționale, al unor ciocniri ce pot determina conflicte de mare amploare, inclusiv uri război nimicitor. Considerăm că pe această bază se pot găsi soluții reciproc acceptabile pentru toate statele interesate, se poate întări colaborarea, se pot feri popoarele de război, de distrugeri. Numai astfel se poate asigura posibilitatea ca fiecare națiune să-și concentreze eforturile și mijloacele în direcția dezvoltării pașnice, a bunăstării și independenței. (Aplauze puternice, 
urale. Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).Sprijinim activ lupta pentru lichidarea subdezvoltării, pentru înfăptuirea noii ordini economice internaționale care să asigure relații de egalitate în colaborarea economică, progresul mai rapid al țărilor rămase în urmă, stabilitatea și dezvoltarea întregii economii mondiale. (Aplauze și urale pu
ternice). Ne pronunțăm pentru dezarmare, și în primul rînd pentru dezairmare nucleară, pentru o lume fără arme atomice, fără arme de orice fel, o lume a colaborării pașnice între toate națiunile. Știm că acest vis al omenirii, acest ideal pentru care socialismul militează de cînd s-a născut, nu este ușor de realizat; avem însă ferma convingere că stă în puterea popoarelor să asigure triumful colaborării, să înlăture războiul, să asigure pacea pe planeta noastră ! 
(Aplauze și urale îndelungate).

Ne pronunțăm, de asemenea, pentru meșterea rolului Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale în soluționarea pașnică, pe calea tratativelor, a problemelor multiple care preocupă astăzi omenirea, pentru participarea cu drepturi egale a tuturor popoarelor, și în primul rînd a statelor mici și mijlocii, Ia întreaga viață internațională, în interesul realizării unei colaborări între toate națiunile, fără deosebire de mărime și orînduire socială. 
(Aplauze și urale îndelungate).Acționăm consecvent pentru întărirea colaborării cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste, social-democrate, cu mișcările de eliberare națională și partidele progresiste din țările care și-au cucerit de cu-rînd independența, cu forțele democratice de pretutindeni, considerind că întărirea colaborării lor, unitatea tuturor forțelor antiimperialiste, progresiste, creșterea și intensificarea luptei popoarelor pentru soluționarea problemelor în mod democratic constituie o cerință arzătoare a zilelor noastre. Aceasta constituie singura garanție că vom putea soluționa problemele în direcția aspirațiilor înaintate ale omenirii, că vom putea asigura făurirea urnei lumi mai drepte și mai bune,^ a unei lumi a păcii pe planeta noas
tră. (Aplauze și urale puternic®. 
Se scandează „Vom munci și vom 
lupta — pacea o vom apăra !“).în ce ne privește, ne-am asumat răspunderea de a face totul pentru ca țara și poporul nostru să aducă o contribuție activă la realizarea acestor deziderate ale omenirii. Ne-am cîștigat independența prin lupte grele. Am cunoscut multe secole dominația și jugul străin, am dat multe jertfe pentru ca patria noastră să fie liberă și independentă ; de aceea vom face totul pentru a asigura independența și suveranitatea ei, viața liniștită și liberă a poporului român ! (Aplauze și urale puter
nice, îndelungate. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !").Dragi tovarăși și prieteni.Doresc, în încheiere, să exprim, încă o dată, convingerea că oamenii muncii din Reșița, din județul Caraș-Severin, comitetul județean; comitetul municipal, comitetele orășenești de partid, toate organizațiile de partid, consiliile populare, consiliile de conducere ale oamenilor muncii vor lua măsurile ce se impun pentru perfecționarea organizării nluncii în toate domeniile, pentru unirea eforturilor comuniștilor,- ale tuturor, 'băi.ienîkr muncii dela-or2^^''săte — muncitori. țărani, intelectuali, fără deosebire de naționalitate — în uriașa activi ta' • de înfăptuire a hotărîfiîor Congresului al XI-lea. Rezultatele pe care le-ați obținut pînă acum ne dau temeiul să afirmăm că Reșița, județul Caraș- Severin vor ocupa în acest cincinal un loc important în înfăptuirea hotărârilor Congresului al XI-lea. Sînt convins că, în marea întrecere dintre județe, județul Caraș-Severin va face totul pentru a ocupa un loc de frunte și, dacă este posibil, primul loc. Eu aș saluta cu bucurie 
aceasta ! (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).Cu această convingere și cu a- ceastă dorință, vă urez dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii, tuturor locuitorilor municipiului Reșița și județului Caraș-Severin succese tot mai multe și mai ri ,i, multe satisfacții, multă sănătate și fericire ! (Aplauze puternice și 
urale îndelungate. într-o atmosfe
ră de profund entuziasm, toți cei 
prezenti la marea adunare din pia
ța orașului scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“. Se intonează, din mii 
de piepturi, cîntecul : „Partidul — 
Ceaușescu — România, Poporul — 
Ceaușescu — România". Partîcl- 
panții la adunare ovaționează mi
nute în șir pentru Partidul Comu
nist Român, pentru Comitetul său 
Central, pentru secretarul general 
al partidului și președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

La întreprinderea mecanica din Reșița La întreprinderea de construcții metalice din Bocșa
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Primit cu entuziasm de populație

La Combinatul metalurgic din Cîmpia Turzii

Analiză aprofundată, importante orientări 
pentru perfecționarea activității

în cursul ăupă-amlezil de [ol, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a început o vizitâ de lucru in |udețul Cluj.

Secretarul general al partidului este însoțit de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii losif Banc, Virgil Cazacu, Gheorghe Rădulescu, 
llie Verdeț, Ion Ursu.Obiectivul central al vizitei îl constituie examinarea la fața locului, in cadrul unui cuprinzător dialog cu organele locale de partid și de stat, cu cadre de conducere din economie, cu specialiști și oameni ai muncii, a stadiului realizării sarcinilor ce revin acestui județ din hotăririle Congresului al XI-lea și Conferinței naționale ale partidului, stabilirea căilor și mijloacelor concrete menite să impulsioneze întreaga activitate eco- nomico-socială in vederea ridicării ei pe o treaptă nouă, calitativ superioară, corespunzător exigențelor acestui -cincinal al afirmării plenare a revoluției tehnico-știlnțifice în toate domeniile.înscriindu-se organic In evoluția economico-socială atit de dinamică a Întregii țări, dezvoltarea județului Cluj se definește, ca de altfel și aceea a celorlalte regiuni ale patriei, prin ritmul înalt al creșterii producției materiale, prin mutațiile structurale calitative oglindite in sporirea eficienței și a ponderii ramurilor purtătoare ale progresului tehnic, prin îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă ale populației, prin înflorirea fără precedent a științei și culturii, care au adus vechiului renume al acestor meleaguri o nouă strălucire.Realizate prin aplicarea politicii Științifice, clarvăzătoare a partidului nostru, toate aceste succese — rod al eforturilor creatoare, al energiei și abnegației tuturor oamenilor muncii clujeni, români, maghiari, germani și de alte naționalități — reflectă în modul cel mai expresiv legăturile de frăție dintre toți cetățenii acestor meleaguri, legături cu vechi tradiții în istorie, care s-au cimentat in anii socialismului, prin înfăptuirea unei depline și reale egalități in ♦ drepturi intre toți fiii patriei noastre, rin conținutul nou pe ‘ care l-a do- ndit unitatea lor de girmire și țtă. 7ocuitoril meleagurilor clujene intimpinat pe secretarul general rtidului cu simțăAinte de aleasă de adincă driagoste și ,repu- •_ ^și^.Ji pentru neistovita sa activi- ■a te revolt;țu’nară Consacrată binelui «porului- și al țării, sporirii presti- ilui României socialiste în lume, «ceste sentimente și-au găsit o lernică expresie ncă din primele omente ale vizitei in județul Cluj, ii și mii de cetățeni au ținut să il Iute pe tovarășul Nicolae Ceaușescu i nețărmurită bucurie. în apropiere > Cimpia Turzii — care a constituit •ima etapă a vizitei in acest județ i tovarășul Nicolae Ceaușescu a ist intimpinat do o mulțime care aplaudat îndelung, aclamind cu putere, scandind cu însuflețire Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu și poporul l“.Dind expresie sentimentelor tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri, primul secretar al Comitetului județean al P.C.R.. tovarășul Ștefan Mocuța. a adresat secretarului general al partidului, președintele tării, un călduros bun venit.I O gardă constituită in cinstea sosirii tovarășului Nicolae Ceaușescu, alcătuită din ostași și membri ni gărzilor patrioiicc și ai formațiunilor de pregătire a tineretului /Cntru apărarea patriei, a prezentat onorul. A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.în semn de stimă și dragoste, bă- trini și tineri in frumoase costume populare l-au invitat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să guste din plinea ospitalității și plosca cu vin. Un 

grup de pionieri și șoimi al patriei au oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu șl tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori. Grupuri de artiști amatori au interpretat dansuri populare, exprimîndu-Și astfel bucuria de a-1 avea pe conducătorul partidului și statului ca oaspete drag pe frumoasele lor meleaguri. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au îmbrățișat cu dragoste pe numeroșii copii care, desprinzîndu-se din grupurile compacte de oameni ai muncii venițl să îi salute, le-au oferit flori, prinos al recunoștinței lor pentru copilăria fericită pe care o trăiesc.în ovațiile mulțimii, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au îndreptat apoi, intr-o mașină deschisă, spre Combinatul metalurgic din Cîmpia Turzii, unitate economică importantă a industriei județului și a economiei noastre naționale. De-a lungul străzilor orașului — a cărui nouă înfățișare reflectă ritmul intens în care se dezvoltă și a- ceastă localitate — cetățenii aplaudă necontenit, aclamă pe secretarul general al partidului, exprimîndu-și recunoștința pentru sprijinul neîntrerupt acordat înfloririi continue a o- rașului lor, a întregului județ.Vizita la marele combinat din localitatea de pe Arieș a situat în centrul dialogului de lucru purtat aici problemele legate de modul in care se realizează proiectele de extindere a acestei unități reprezentative a siderurgiei românești, de introducere rapidă a progresului tehnic prin punerea în funcțiune a unor instalații și utilaje moderne și asimilarea concomitentă a unor tehnologii perfecționate și produse de înaltă calitate.în fața unor machete și grafice, directorul general adjunct al combinatului, Gîigor 'Urs, informează pe secretarul general al partidului despre stadiul lucrărilor la cele trei mari capacități de producție, ce constituie obiectivele acestei etape de dezvoltare a unității : oțelăria, laminorul și trefilatorul de oțel. Realizarea lor reprezintă materializarea indicației date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei de lucru pe care a efectuat-o aici in anul 1974.împreună cu vechile capacități, noile obiective alcătuiesc o platformă gîndită după criteriile eficienței economice maxime. Proiectanții au revăzut planurile inițiale, reușind să obțină o diminuare cu peste 31 la sută a costurilor de construcții preconizate într-o primă fază. Ca urmare, platforma se prezintă astăzi sub forma unui grup compact de unități, rațional amplasate — una in vecinătatea celeilalte —. cu un înalt grad de integrare, avind posibilitatea de a folosi în comun o serie de utilități, ceea ce contribuie, de asemenea, la sporirea eficienței activității economice ce se desfășoară aici. Noile unități vor fi dotate in proporție de peste 90 la sută cu instalații și utilaje de producție românească, reali- zînd aproape in întregime produse de cel mai înalt nivel tehnic.Tovarășul Nicolae Ceausescu examinează îndeaproape stadiul de realizare a fiecăruia dintre obiective, discută cu factorii de răspundere, cu specialiștii aflați de față problemele de care depinde urgentarea integrării lor în circuitul economic. în cursul dialogului este evidențiat faptul că există toftte condițiile pentrn ca primele capacități să înceapă să producă, potrivit sarcinii trasate de secretarul general al partidului. încă din acest an. 

pentru ca în cursul anului viitor să fie date în exploatare toate cele trei obiective la nivelul potențialului înscris în proiecte. Prin eforturile conjugate ale constructorilor și beneficiarilor s-au creat premisele pentru ca încă din acest an să se realizeze o producție de oțel superioară sarcinilor de plan de circa 170 000 tone prin devansarea punerii în funcțiune a unor instalații tehnologice de bază.Secretarul general al partidului urmărește, pe parcursul vizitării celor trei obiective, modul în care se materializează proiectele a căror finalizare va ridica vechea unitate la nivelul unui combinat siderurgic dintre cele mai moderne, al unei întreprinderi de primă mărime a industriei noastre socialiste. în același timp, tovarășul Nicolae Ceaușescu examinează rezultatele economice ale combinatului, interesindu-se în mod deosebit de aplicarea noilor indicatori economici, de ritmul asimilării noutăților tehnice. în timpul dialogului este subliniat, între altele, faptul că harnicul colectiv al acestei unități realizează in prezent în numai zece zile întreaga producție din anul 1938 a întreprinderii. Combinatul din Cîirmia Turzii — una din primele unități din economia noastră care a trecut la aplicarea experimentală a indicatorului producției nete — a realizat in opt luni ale acestui an o depășire cu zece la sută a sarcinilor planificate la acest indicator de bază. De altfel, planul a fost realizat și la ceilalți indicatori, inclusiv la producția fizică, depășindu-se. totodată, nivelul planificat al livrărilor la export cu 4,5 la sută.Dialogul purtat aici a pus. totodată, în evidență posibilitățile de sporire în continuare a producției prin ridicarea la noi cote de eficiență a activității economice. S-a arătat că prin punerea în funcțiune la termen a noilor obiective și exploatarea lor la nivelul capacităților maxime, producția de oțel a combinatului va spori de aproape zece ori, ponderea deținînd-o categoriile de oțeluri superioare, cea de laminate de 1,6 ori, iar cea de oțeluri trefilate de circa două ori. Analiza a evidențiat, totodată, sporirea beneficiilor, in deceniul 1970—1980, de aproape 6 ori. ceea ce asigură. între altele, recuperarea fondurilor investite într-un termen foarte scurt pentru acest gen de construcții industriale : numai in trei ant și jumătate. .Apreciind rezultatele de ansamblu ale combinatului, stadiul avansat de executare a noilor obiective, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă să se depună toate eforturile pentru ca aceste importante capacități de producție să iși înceapă cit mai curînd activitatea, pentru a putea contribui cit mai mult la sporirea avuției naționale, la progresul economic al județului și al țării, la creșterea exportului de produse de înaltă calitate. în această ordine de idei este reliefată necesitatea unei mai bune coordonări a activității ministerelor metalurgiei și construcțiilor de mașini, astfel ca unitățile acestuia din urmă, cărora le revine misiunea de mare răspundere de a asigura a- proape în întregime echipamentul complex pentru noile obiective, să poată realiza la timp, printr-o judicioasă corelare a termenelor de livrare cu graficele de montaj, utilajele și instalațiile de bază.Gazdele au adresat în încheiere secretarului general al partidului călduroase mulțumiri pentru această vizită, pentru sprijinul acordat de-a lungul anilor unității lor în modernizarea continuă a activității ei. an- gajindu-se să depună toate eforturile pentru a pune cit mai grabnic in funcțiune noile obiective, să-și îndeplinească exemplar toate sarcinile de plân. ' ,
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Florile dragostei și recunoștinței oferite de pionieri și șoimi ai patriei la sosirea pe meleagurile clujene
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„SlNTEM DEOSEBIT DE BUCUROȘI 
SĂ VĂ AVERI IN MIJLOCUL NOSTRU!"

SOSIREA LA CLUJ-NAPOCADe la Cimpia Turzii. tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au indreptat, la bordul elicopterului prezidențial, spre municipiul Cluj-Napoca.în această însorită zi de toamnă, marele oraș de pe Someș a cunoscut, intr-o atmosferă sărbătorească, momente de profundă semnificație. O mulțime impresionantă de cetățdni, români, maghiari și de alte naționalități, bărbați și femei, tineri și vîrstnici, mulți dintre ei în frumoase costume specifice acestei bogate zone etnografice, se află pe arterele principale ale orașului pentru a întîmpi- r.a pe secretarul general al partidului. Sint dovezi ale simțămintelor de adincă dragoste și recunoștință pe care, alături de întregul popor român, clujenii le nutresc față de ilustrul patriot și revoluționar ce ne conduce cu atîta înțelepciune și dinamism spre zările comunismului.Ora 17.10. Elicopterul prezidențial aterizează pe aeroportul Someșeni, împodobit sărbătorește cu portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu drapele tricolore și roșii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elepa Ceaușescu. ceilalți tovarăși din conducerea de partid și 

de stat sînt salutați de tovarășul Constantin Crișan, primarul municipiului, de membri ai Comitetului județean de partid și de personalități ale vieții culturale și științifice locale, care, dind glas celor mai fierbinți simțăminte nutrite de locuitorii municipiului, le urează un călduros „Bun venit".Numeroși cetățeni aflați pe platoul aeroportului izbucnesc în urale și o- vații, scandează, cu însuflețire numele partidului și al secretarului său gheneral, flutură steaguri și eșarfe tricolore și roșii. Un moment emoționant este prilejuit, ca în toate așezările patriei vizitate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de intîmpinarea înalților oaspeți cu pline și sare și cu ploști cu vin, din care sînt invitați să guste, după datina străbună. Grupuri de șoimi ai patriei și pionieri o- feră tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu frumoase buchete de flori, ca semn al recunoștinței pe care le-o poartă cea mai tînără generație a orașului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceausescu răspund cu căldură acestor manifestări.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au îndrep

tat apoi, într-o mașină deschisă, spre reședința care le-a fost rezervată. De-a lungul întregului traseu, zeci de mii de locuitori — constructori, me- talurgiști. textiliști, slujitori ai științei și culturii, oameni ai muncii din toate instituțiile municipiului — fac înalților oaspeți o primire sărbătorească. Răsună urale, se scandează : „Ceaușescu — P.C.R. I", „Ceaușescu și poporul !“. Defileul viu de oameni, ce poartă flori și drapele, este o expresie elocventă a simțămintelor de profundă mulțumire pe care locuitorii acestor minunate meleaguri românești le nutresc față de partid și secretarul său general, față de tot ceea ce s-a înfăptuit aici sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Și este un adevăr incontestabil că acest județ cu bogate și luminoase tradiții' economice și cultural-științifice a devenit in ultimii ani una dintre cele mai puternice zone ale noii civilizații a țării. Aici au prins viață, prin eforturile comune ale locuitorilor săi, indiferent de naționalitate, care muncesc și trăiesc înfrățiți în cuget și in faptă, numeroase proiecte și înfăptuiri îndrăznețe, care au adăugat la tezaurul țării noi și remarcabile valori.
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Bucuria pe care au trăit-o localnicii cu prilejul acestei noi întilniri cu secretarul general al partidului a fost exprimată și de numeroasele momente artistice susținute de-a lungul traseului de artiști amatori și profesioniști in frumoase costume populare specifice porturilor românesc, maghiar și german, care au contribuit la transformarea ceremoniei sosirii intr-o autentică sărbătoare populară. 1Toate aceste manifestări prilejuite de sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu in municipiul de pe Someș au constituit, în același timp, o expresie a hotărîrii de nezdruncinat a tuturor locuitorilor din aceste ținuturi transilvane de a înfăptui neabătut politica partidului și statului. de a fi la înălțimea vibrantei pilde de abnegație și eroism pe care o dă, ’zi de zi, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și de a transpune în viață, cu o puternică conștiință și responsabilitate comunistă, hotăririle Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului cu privire la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate pe păm intui străvechi și generos al României.

Dialog de lucru fructuos privind perspectivele de dezvoltare a Combinatului metalurgic Cimpia Turzii Pe aeroport, la sosirea în județul Cluj, — o primire caldă, însuflețitoare tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceau
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CONGRESUL NAȚIONAL DE OflMIE Plecarea unei delegații a Consiliului Național

CMitul de închidere
rostit de tovarășa

acad. dr. iog. Elena CeausescuStimați tovarăși și tovarășe.Stimați oaspeți,Sintem la încheierea lucrărilor Congresului național de chimie, care, prin întreaga sa desfășurare, a constituit o manifestare însemnată a vieții științifice din domeniul chimiei.Referatele și comunicările științifice prezentate in cadrul secțiunilor au reușit să pună în evidență preocupările cercetătorilor și oamenilor de știință privind perfecționarea și ridicarea pe o treaptă superioară a activității de cercetare. In cadrul dezbaterilor s-au făcut numeroase propuneri, au fost înfățișate o serie de studii valoroase menite să contribuie la soluționarea unor importante probleme de cercetare din diferite domenii ale chimiei.Se poate deci aprecia că congresul a prilejuit un larg și fructuos schimb de experiență, la nivel național, care se va reflecta cu rezultate ppzitive în întreaga activitate de' -e’-Te și proiectare, va impulsio- n, carea rezultatelor cerce-tăi < producție, contribuind astfel la „’/zvoltarea în ritm înalt a industriei chimice, a întregii economii naționale.Desfășurarea și rezultatele congresului nostru au evidențiat, încă o dată, importantul potențial de creație pe care il reprezintă specialiștii din cercetare, proiectare, învăță- mînt superior, din industria chimică, capacitatea lor de a răspunde în condiții cît mai bune importantelor sarcini puse de partid cu privire la crearea de noi materii prime și materiale, de noi surse de energie, precum și la valorificarea superioară a resurselor naturale și realizarea unor produse cu grad înalt de prelucrare.Totodată, considerăm că participarea la lucrările congresului a unor oameni de știință și cercetare din alte domenii de activitate, dezbaterile științifice și schimbul de păreri care au avut loc vor contribui la dezvoltarea activității de cercetare în domenii tot mai. largi pentru soluționarea unor probleme și tehnici complexe, care interesează întreaga economie.Institutul Central de Chimie va centraliza toate comunicările și propune
Tovarășa Elena Ceaușescu 

a primit participant de peste hotare 
la Congresul national de chimieJoi dimineața, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, director general al Institutului Central de Chimie, a primit succesiv pe profesor dr. Lacko VVidimir, director de departament la listitutul central de cercetări pentru fibre chimice — Cehoslovacia, profeso’ dr. Alois Haas de la Universitatea di» Ruhr, și profesor dr. Heinz Kropf de la Institutul de chimie organici și biochimie din Hamburg — R.F. Germania, profesor dr. Rubel Stanishw, decan al Facultății de chimie di la Universitatea din Varșovia, dr. Lengyel Sandor, director general J Institutului central de cercetări chiaice, și acad. Tiidos Ferenc, președinție secției de chimie a Academiei de șjințe — R.P. Ungară.La primire au particiat tovarășii Ion Ursu. președintele Consiliului Național pentru Știință șiTehnologie, , și Mihail Florescu, minitrul indus- / triei chimice.Oaspeții au exprimat mulțumiri pentru posibilitatea oferitSe a participa la lucrările Congresmi național de chimie de la Bucureșl — manifestare care, prin numărt mare de 

rile prezentate în cadrul congresului, care vor trebui să fie analizate te-\ meinic, cu răspundere, in unitățile de cercetare — în funcție de profilul fiecăreia — astfel ca în cel mal scurt timp ele să-și găsească materializarea în practică, in producție, contribuind astfel la creșterea aportului cercetării științifice în realizarea importantelor obiective ce revin industriei chimice in cincinalul actual și în perspectivă.Doresc ca la încheierea congresului să aduc mulțumiri colegilor noștri de peste hotare pentru participarea lor și pentru comunicările prezentate în cadrul secțiunilor. Se poate spune că congresul nostru a căpătat caracterul unei importante manifestări științifice internaționale, înscriin- du-se ca o contribuție de seamă la progresul științei chimice în general, la dezvoltarea contactelor și a conlucrării dintre oamenii de știință de pretutindeni. Noi sperăm că schimbul de păreri pe care l-am realizat cu acest prilej va fi de natură să ducă la o tot mai strînsă colaborare și conlucrare între oamenii de știință din România și cei din alte țări, să impulsioneze și mai puternic contactele și schimburile științifice dintre țările noastre, în interesul cauzei nobile a progresului și bunăstării, al păcii și înțelegerii între națiuni.Dragi tovarăși și tovarășe,Acum, la încheierea Congresului național de chimie, întorși la locurile noastre de muncă, să acționăm cu hotărîre pentru ridicarea continuă a .cercetării din domeniul chimiei la un nivel tot mai înalt. Să ne angajăm în fața partidului și a poporului nostru, in fața secretarului general al partidului, de a ne consacra întreaga noastră capacitate de creație și putere de muncă realizării în cele mai bune condiții a marilor sarcini care ne stau în față, să facem astfel ca patria noastră socialistă să înainteze tot mai rapid pe calea progresului și civilizației.Declar închise lucrările Congresului național de chimie și urez parti- cipanților la congres, precum și tuturor lucrătorilor din domeniul chimiei succese tot mai mari in activitatea viitoare 1 

participanți români și străini, prin valoroasele comunicări prezentate și schimbul util de opinii, s-a înscris ca o contribuție de seamă la progresul științei chimiei și au adresat felicitări pentru deplina reușită a acestei reuniuni. Ei au evidențiat aportul deosebit al tovarășei Elena Ceaușescu la dezvoltarea chimiei în România, la promovarea științei in general, subliniind că știința românească se bucură în prezent de un prestigiu tot mai mare în lume. A fost exprimată convingerea că reuniunea de la București va servi la stringerea și dezvoltarea in continuare a legăturilor de prietenie și conlucrare dintre chimiștii din diferite țări.Oamenii de știință de peste hotare au relevat faptul că realizările de seamă obținute de colegii români în cercetare, proiectare și ingineria tehnologică oferă posibilitatea unei mai mari colaborări și cooperări în diverse domenii ale chimei, că aceasta contribuie la dezvoltarea economiilor țărilor respective, servește cauzei progresului și colaborării internaționale.

(Urmare din pag. I)voltări economico-sociale a patriei noastre.Congresul nostru, organizat de Institutul Central de Chimie, sub conducerea și îndrumarea nemijlocită a academician doctor inginer Elena Ceaușescu, a dezbătut pe larg activitatea desfășurată pină acum in domeniul cercetării științifice și ingineriei tehnologice din chimie și a jalonat, totodată, căile și mijloacele de acțiune pentru traducerea consecventă in viață a orientărilor și sarcinilor stabilite de partid, de dumneavoastră personal, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea contribuției cercetării științifice la dezvoltarea tot mai accelerată a întregii economii naționale, la transformarea a- cumulărilor cantitative de pină acum intr-o calitate nouă, superioară, in toate sectoarele producției materiale.Desfășurîndu-și lucrările în condițiile avintului creator al intregului popor pentru realizarea istoricelor hotăriri ale Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, congresul nostru a pus puternic in lumină marile progrese dobindite de cercetarea științifică și industria chimică din România — rod al politicii consecvente a partidului de industrializare socialistă a țării, al marilor eforturi de investiții făcute de statul nostru pentru dezvoltarea in ritmuri înalte a acestei ramuri de vîrf a industriei. Au fost relevate cu mîndrie condițiile deosebite de care se bucură activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică din domeniul chimiei, datorită sprijinului dumneavoastră permanent, contribuția pe care aceasta o aduce la dezvoltarea tot mai puternică a industriei chimice in actualul cincinal.Prin înaltul lor nivel științific, prin soluțiile tehnice și economice pe care le-au prezentat, cele 480 de referate și comunicări ținute in cadrul reuniunii noastre au dat expresie înaltei competențe și hotăririi lucrătorilor ce-și desfășoară activitatea pe tă- rimul cercetării și proiectării din chimie de a contribui la progresul tot mai puternic al creației științifice și tehnice românești, la realizarea marilor obiective pe care le avem de înfăptuit în etapa actuală și in perspectivă.Bind glas hotăririi tuturor cercetătorilor și proiectanților din chimie, a cadrelor didactice din invățămin- tul superior, a tuturor lucrătorilor din industria chimică, noi, partici- panții la lucrările congresului, ne reafirmăm, cu acest prilej, angajamentul nostru de a munci fără preget, cu abnegație și pasiune revoluționară, pentru elaborarea de noi procese tehnologice, proiectarea și punerea in funcțiune a unui marc număr de instalații industriale, reducerea consumurilor de materii prime, materiale și energie, crearea de înlocuitori cu caracteristici superioare, valorificarea superioară a resurselor naturale ale țării și reducerea importurilor, pentru asigurarea unei eficiente economice tot mai înalte in țn- - treaga industrie chimică.însuflețiți de cele mai profunde sentimente patriotice, exprimindu-ne Întregul atașament față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, de pace și colaborare cu toate popoarele lumii, ne angajăm in fața dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, in numele tuturor oamenilor muncii din cercetare și din întreaga industrie chimică, să muncim cu elan, cu toată energia și capacitatea noastră de creație pentru realizarea marilor sarcini pe care le avem în actualul cincinal al revoluției tehnico-științifice din țara noastră.Sintem hotăriți să ne aducem întreaga contribuție la dezvoltarea științei românești și afirmarea ei cu putere in viața națiunii noastre, la realizarea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, la ridicarea pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație a scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.

al Frontului UnitățiiJoi a plecat la Helsinki o delegație a Consiliului Național ăl Frontului Unității Socialiste, condusă de tovarășul Iosif Uglar, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S., care va face o vizită in Finlanda la invitația Partidului de Centru.
Adunare festivă consacrată 

a victoriei revoluției•La Filarmonica „Oltenia" din Craiova a avut loc, joi, o adunare festivă consacrată celei de-a 34-a aniversări a victoriei revoluției socialiste în Bulgaria. Au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, numeroși oameni ai muncii din localitate.Adunarea a fost deschisă de Vasile Bulucea, prim-vicepreședinte al Consiliului popular al județului Dolj, membru al Biroului județean de partid.Despre semnificația zilei de 9 septembrie a vorbit prof. dr. Tiberiu Nicola, vicepreședinte al Consiliului județean Dolj al Frontului Unității Socialiste, rectorul Universității din Craiova. Vorbitorul a evocat lupta dusă de poporul bulgar, sub conducerea partidului său comunist, pentru înlăturarea dictaturii monarho- fasciste și instaurarea puterii populare, succesele obținute în anii socialismului în domeniile economiei, științei, artei și culturii. Au fost subliniate, de asemenea, relațiile strînse de colaborare ce se dezvoltă între România și Bulgaria, țări socialiste vecine și prietene, rolul de importanță istorică pe care-1 are în dezvolta-
CronicaJoi a părăsit Capitala F. H. J. J. Andrienssen, ministrul finanțelor al Olandei, care, însoțit de J. C. W. M. Huysmans, secretar general la Ministerul Finanțelor, și A. H. E. M. Wel- link, trezorier general, a efectuat o vizită în țara noastră.Oaspeții au fost salutați pe aeroportul Otopeni de tovarășii Paul Niculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor, Iulian Bituleanu, adjunct al ministrului, de alte persoane oficiale.A fost prezent L. J. M. Bauwens, ambasadorul Olandei la București.

★Joi dimineața, delegația de activiști politici a Armatei populară coreene, condusă de generalul de armată Să Ciăl, ’ membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, șeful Direcției generale politice a Armatei populare coreene, care efectuează o vizită în țara noastră, a avut o in- tîlnire de lucru, pentru schimb de experiență, la Consiliul politic superior al armatei.în cursul aceleiași zile, delegația de activiști politici a Armatei populare coreene a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor patriei din Capitală. Au fost prezenți Sin In Ha, ambasadorul Republicii Populare Democrate Coreene în țara noastră, locotenent-colonel Pak Zi Săk, atașatul militar, aero și naval.Oaspeții coreeni au vizitat, de asemenea, unele cartiere noi din București. ,
★Tovarășul Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, s-a întîlnit, joi, cu delegația Congresului Sindicatelor din Africa de Sud — S.A.C.T.U. — condusă de Stephen Dlamini, președintele S.A.C.T.U. care, la invitația Consiliului Central al U.G.S.R., efectuează o vizită in țara noastră.în cadrul convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă caldă, prietenească, a avut loc un schimb de informații cu privire la activitatea și preocupările actuale ale celor două organizații sindicale. Cu acest prilej, a fost exprimată solidaritatea sindicatelor din țara noastră cu lupta dreaptă a oamenilor muncii și poporului sud- african.
★In perioada 10—14 septembrie a.c. a vizitat România Luis de la Hidalga, director general in Secretariatul pentru relații externe al Statelor Unite Mexicane. Oaspetele a avut convorbiri de lucru la Ministerul Afacerilor Externe, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Academia de științe sociale și politice cu privire la dezvoltarea relațiilor româno-mexicane in domeniile educației, științei și culturii, a vizitat obiective economice și social-culturale din Capitală și provincie.Luis de la Hidalga a fost primit de Ilie Rădulescu, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.
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Socialiste la HelsinkiLa plecare, pe aeroportul Otopem, delegația a fost salutată de tovarășul Eugen Jebeleanu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, de alte persoane oficiale.A fost prezent Matti Hăkkănen, ambasadorul Finlandei la București.
celei de-a 34-a aniversări 

socialiste din Bulgariarea continuă a relațiilor româno-bul- gare, pe multiple planuri, dialogul fructuos dintre conducătorii de partid și de stat ai celor două țări, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov.A luat apoi cuvîntul ambasadorul Petar Danailov, care s-a referit pe larg la trecutul de luptă revoluționară a poporului bulgar împotriva fascismului și capitalismului și a prezentat izbînzile obținute de oamenii muncii țlin Bulgaria socialistă, sub conducerea partidului comunist, pe calea transpunerii in viață a sarcinilor trasate de Congresul al XI-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Bulgar. Evocînd relațiile trainice de prietenie statornicite între popoarele bulgar și român, vorbitorul a subliniat contribuția hotă- ritoare a tovarășilor Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea continuă a acestora. Un exemplu concludent al rezultatelor pe care le-au avut întîlnirile dintre cei doi conducători de partid și de stat — a spus ambasadorul — îl constituie recenta inaugurare a lucrărilor de construcție a marelui complex hidroenergetic Nicopole — Turnu Măgurele.
zileiA participat Juan Manuel Berlanga, ambasadorul Statelor Unite Mexicane la București.

★Joi dimineața a părăsit Capitala președintele Institutului de relații cu străinătatea din Stuttgart, Adalbert Seifriz, Care, la invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu Străinătatea, a făcut, împreună cu soția, o vizită în țara noastră.Oaspetele vest-german a avut întrevederi la Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Industriei Ușoare, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, I.R.R.C.S., Uniunea scriitorilor și a vizitat monumente istorice, obiective culturale și turistice din București și din provincie.
★Joi la amiază a avut loc la București semnarea protocolului de cooperare științifică pe- anii 1979—1980 intre Academia Republicii Socialiste România și Academia Finlandei. Documentul prevede, între altele, programe Comune de cercetare, schimburi de cercetători științifici, de publicații, participarea la diverse manifestări în domeniul științei.Protocolul a fost semnat de acad. Șerban Țițeica, vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România, și acad. Helge Gyllenberg, președintele Academiei Finlandei.A fost de față Matti Hăkănen, ambasadorul Finlandei la București.
★în sala Casei de cultură a Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea a avut loc joi o manifestare culturală consacrată sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Costa Rica.Ziaristul Florin Mitu a prezentat, cu acest prilej, impresii de călătorie din Republica Costa Rica.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost de față Carlos Campos Monge, însărcinat cu afaceri a.i. al Republicii Costa Rica ia București, membri ai ambasadei.
★Compania de balet „Cullberg" a Centrului național de teatrii din Suedia și-a inceput turneul in țara noastră printr-un spectacol prezentat, joi seară, pe scena Operei Române din Capitală.Au participat Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, oameni de artă și cultură.Au fost de față Lars Erik Hed- strom, ambasadorul Suediei la București, membri ai ambasadei. De asemenea, au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 

A REPUBLICII COSTA RICA

Excelenței Sale
Domnului RODRIGO CARAZO ODIO

Președintele Republicii Costa Rica SAN JOSBLa aniversarea Zilei naționale a țării dumneavoastră, slnt bucuros să vă adresez, în numele poporului și guvernului român, precum și in numele meu personal, calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, pentru progresul și prosperitatea poporului costarican prieten.Am convingerea că relațiile de prietenie și cooperare existente între România și Costa Rica vor cunoaște o continuă dezvoltare, in interesul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și conlucrării internaționale.

Poporul costarican sărbătorește astăzi împlinirea a 157 de ani de la proclamarea independenței.Costa Rica, în traducere Coasta bogată — nume pe care, cum spune legenda, l-ar datora exclamației de uimire a celebrului navigator Cristofor Columb la prima întilnire cu țărmul costarican — se află angajată astăzi pe calea edificării unei economii moderne, printr-o fructificare largă a resurselor naturale de care dispune. în acest cadru se înscriu măsurile inițiate atît in domeniul agriculturii — sector încă preponderent în economia țării — cît și in industrie, energie, transporturi etc. între obiectivele industriale se distinge proiectul privind construirea unei mari uzine de prelucrare a bauxitei în regiunea San Isidro, care va pune în valoare una dintre principalele bogății ale țării. în acest context, de o atenție deosebită se bucură programul privind dezvoltarea sectorului energetic. La sfîrșitul anului in curs se vor încheia lucrările la barajul
SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII HONDURAS

Excelenței sale Domnului general de brigadă
POLICARPO PAZ GARCIA

Șeful Juntei Militare de Guvernământ a Republicii HondurasTEGUCIGALPALa cea de-a 157-a aniversare a proclamării independenței, vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, pentru bunăstarea și progresul Republicii Honduras, pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre.

Republica Honduras aniversează astăzi împlinirea a 157 de ani de la dobindirea independenței de stat.Această țară a Americit Latine (112 088 kmp, 3 040 000 locuitori), cu ieșire la Oceanul Atlantic și străbătută de lanțul Cordilierilor centra- mericani, este, după Ecuador, a doua țară exportatoare de banane din lume, deși doar o zecime din suprafața sa arabilă este acoperită de culturile de bananieri. Hondurasul dispune, de asemenea, de însemnate zăcăminte ale subsolului (petrei, aur, argint, fier, zinc, cupru etc). în anii din urmă, guvernul de la Tegucigalpa a depus eforturi în direcția valorificării resurselor țării în interesul acesteia, adop- tînd concomitent o serie de măsuri de îngrădire a activității societăților
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

LA CAMPIONATELE EUROPENE DE JUNIORI

Un strălucit succes al gimnasticii noastre feminine
• Emilia Eberle — campioană absolută • Trei sportive românce

— în primele șase locuriROMA 14 (Agerpres). — Gimnastica feminină din România a repurtat un nou și strălucit succes. La Milano, în cadrul primei ediții a campionatelor europene pentru juniori, sportiva româncă Emilia Eberle a cucerit titlul de campioană continentală absolută, impresionînd prin eleganța și precizia exercițiilor sale atît pe spectatori, cit și pe numeroșii tehnicieni din 17 țări. Emilia Eberle (C.S. Arad) în virstă de 14 ani și jumătate a totalizat 38,10 puncte, realizind cea mai mare nqtă — 9,60 — la sărituri și la sol. Ea a mai primit următoarele note : 9,55 la paralele și 9,45 la bimă. O bună evoluție au avut de asemenea gimnastele românce dabi Gheorghiu (C.S. Galați), clasată pe locul 4 cu 37,30 puncte, și Marilena Vlădărău (C.S.S. București) care a ocupat locul 5 cu 37.20 puncte. Fără îndoială, cele trei gimnaste din România au obținut o excelentă performanță prin clasarea lor in primele șase locuri. Reprezentantele țării noastre au dat dovadă de o bună pregătire, exercițiile prezentate de ele fiind apreciate de publicul spectator. Emilia Eberle, Gabi Gheorghiu și Marilena Vlădărău fac parte din lotul reprezentativ și sint antrenate la centrul de gimnastică din Deva de soții Marta și Bela Karoiy.Clasamentul final al probei feminine de individual compus : 1. Emilia Eberle (România) — 38,10 puncte, campioană absolută a Europei ; 2. Natalia Karmuska (U.R.S.S.) — 37.90 puncte ; 3. Tatiana Arjanikova

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 
și hidrocentrala El Arenal. în 1979 va începe construcția hidrocentralei de la Corobici, care va da o producție de aproximativ 350 000 kW.Poporul român urmărește cu simpatie eforturile creatoare ale poporului costarican, de care se simte legat prin afinități de limbă și cultură, ca și prin similitudinea preocupărilor pentru realizarea progresului economic și social. Un moment de cea mai mare Însemnătate !n cronica relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare l-a constituit vizita oficială efectuată de președintele Nicolae Ceaușescu in Costa Rica, în 1973. Tratatul de prietenie și cooperare, celelalte documente semnate cu acel prilej au impulsionat puternic dezvoltarea pe multiple planuri a raporturilor româno- costaricane, in interesul ambelor popoare, în interesul păcii și colaborării internaționale.

V. P.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 
străine ce operează In special In industria extractivă și producția de banane. Planurile de dezvoltare economică a țării vizează, de asemenea, diversificarea agriculturii, precum și stimularea sectorului zootehnic, creșterea vitelor fiind una din ocupațiile de bază ale locuitorilor acestei țări cu un relief aproape in exclusivitate muntos.între România și Honduras se dezvoltă relații de prietenie și colaborare, întemeiate pe principiile egalității și avantajului reciproc. Extinderea legăturilor bilaterale, a cooperării pe multiple planuri servește intru totul intereselor celor două țări, cauzei păcii și înțelegerit internaționale.

M. S.

(U.R.S.S.) — 37,70 puncte ; 4. Gabi Gheorghiu (România) — 37,30 puncte ; 5. Marilena Vlădărău (România) — 37,20 puncte ; 6. Jana Labakova(R. D. Germană) — 36,90 puncte.Campionatele continuă cu desfășurarea finalelor pe aparate la juniori și junioare.
★După cum s-a mai anunțat, intre 17 și 20 septembrie, la Palatul sporturilor din Capitală se vor desfășură finalele naționale ale „Daciadei" la gimnastică. Biletele de intrare s-au pus in vinzare la casele de la Palatul sporturilor, patinoarul 23 August și agenția „Loto" (Pasajul de la Universitate).

ÎN CÎTEVA RîtaDURI• Marți, 19 septembrie, pe pista stadionului „Metalul" din ’ Capitală va avea loc un interesant concurs internațional de dirt-track la care vor participa motocicliști din Polonia, R. D. Germană, Ungaria. Cehoslovacia, precum și cei mai valoroși a- lergători din țara noastră. întrecerile vor începe la ora 16.• în capitala Japoniei a inceput ieri un mare turneu internațional feminin de tenis, la care participă și jucătoarea româncă Virginia Ruzici, alături de alte rachete fruntașe din diferite țări. în primul tur, Ruzici, jucînd excelent, a învins-o cu 6—1, 6—3 pe cunoscuta jucătoare engleză Sue Barker.
1
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, la grădină
— 19.
• Melodii, melodii : COTROCENI
— 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15.45 ; 18 ; 20, 
COSMOS — 16'; 18 ; 20.
• Mark polițistul la Genova : DA
CIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20.
• Actorul și sălbaticii : VOLGA
— 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• O fată aproape cuminte : MIO
RIȚA — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 
20.
• O noapte furtunoasă : PACEA
— 16 ; 18 ; 20.
• Corsarul din insulă ; LIRA —
15.30 ; 18 ; 20. la grădină — 20.
CIULEȘTI — 9 ; 11 ; 13.15 ; 15.30 ; 
17,45 ; 20.
• Plopii de la marginea satului :

13,30 ;
RESTI
18.15 ;
11.15 ; ___  , ,
GRADINA DINAMO
• Orchestra ambulantă

15,45 ; 18 ; 20,15. BUCU-
— 3.45 : 11 ; 13.15 ; 15,45 ; 
20.45, FEROVIAR — 9 ;
13,30 : 16 ; 18,15 ; 20,30,__ 19 15

SCALA 
- 9 : 11,15 ; 13.45 ; 16 ; 18.30 ; 20.45. 
CAPITOL — 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 15.45; 
18,15 ; 20.30. la grădină — 19.30, 
FLAMURA — 11,15 ; 13.39 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15.

19,15. • Din nou... Disney : FLAMURA
• Fiul feței palide : SALA PALj — 9.
TULUI — 17.15 ; 20. • Septembrie : CENTRAL — 9.15 ;
• Curierii diplomatici roșii : VII 11,30 ; 13.45 ; 16 ; 18.15 ; 20,30.
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 A Cele 12 munci ale lui Asterix 
18 • 20,15. — 9.15 ; 11,30 ; 13,45 : 15,30 ; Ultima
a Omul pe care nu trebuie să cină — 18 ; 20 : DOINA.
uităm : TIMPURI NOI — 9 ; 11,15 e soțul meu : EXCELSIOR — 9 ; 
13 30 ; 15.45 ; 18 ; 20. 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20. AURORA
• Revanșa : PATRIA —9 : 11.15— 9 ; n.45 ; 14.30 ; 17.15 ; 20. la

cinema
o Al treilea jurămint : LUCE 
FARUL — 8.45 ; 11.30 ; 14,15 ; 17.1 
20. la grădină — 19, FE
TIVAL — 9 ; 11.45 ; 14.30 ; 17.1 
20. FAVORIT — 9,15 ; 12,15 ; 16,1

20.30,

grădină — 19, TOMIS — 9 : 1145 ;
14.30 ; 17,15 ; 20, la grădină — 19.
• Avaria î BUZEȘTI 13.30 ; 15.45 ; 
18 ; 20.15.
e Aventurile lui Don Juan : GRI- 
VITA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 
20,15.
• întoarcerea proscrișilor : BU- 
CEGI — 9 ; 11 ; 13.15 ; 15.30 ;
17.30 ; 19,45, la grădină — 19,15.
• Nimeni nu aleargă mereu : CI
NEMA STUDIO — 10 ; 12 ; 14 ;

I 16 ; 18 ; 20.
A Un pod prea îndepărtat : EFO
RIE — 9 ; 12,30 ; 16 : 19.30.
• Colonel în rezervă : DRUMUL 
SĂRII — 16 ; 18 ; 20.
• Capcana din munți ; MELODIA 
— 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30, 
GLORIA — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 : 
18,15 ; 20.15, MODERN — 9 ; 11,15 ;

FLACARA — 9 ; 11.30 ; 13.30 ;
16 ; 18 ; 20.
• Umbra păsării în zbor î FLO- 
REASCA — 15.30 ; 18 ; 20.
• Pentru patrie : PROGRESUL — 
15.30 ; 19.
• Unde apa e limpede și Iarba 
verde : ARTA — 9 ; 11.15 ; 13.30 ;
15.45 ; 18 ; 20.15.
• Transamerica Express : MUN
CA — 9 ; 11.30 ; 14,45 ; 17.30 ; 20.
• împușcături sub clar de lună : 
POPULAR — 16 ; 18.
• Plntea : VIITORUL — 15.30 ;
17.45 ; 20.
• Brigada specială î GRADINA 
FESTIVAL — 19.
• Pirații din metrou : GRADINA 
PARC-HOTEL — 19.30.
• Ținutul uitat de timp : GRA
DINA BUZEȘTI - 19.30.

• Evadatul : GRADINA TITAN — 
19,30.
• Jandarmul la plimbare : GRA
DINA FLACARA - 19.

teatre
• C.C.E.S. și A.R.I.A. (la Sala 
Palatului) : Spectacol susținut de 
Compania de balet „CULLBERG" 
a Centrului Național de Teatru 
din Suedia — 20.
• Teatrul Național București (sala 
mlcâ) : Coana Chirita — 19.30 ; 
(sala Atelier) : Treptele iubirii —

• Filarmonica „George Enescu"

(Ateneul Român) : Deschiderea 
stagiunii 1978/1979. Concert simfo
nic. Dirijor : Mircea Cristescu — 
20.
• Opera Română : Ion Vodă ce! 
Cumplit (in cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României", pen
tru oamenii muncii din sectorul 
8) — 19.
• Teatrul de operetă : Eternele 
iubiri — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Răceala — (sala Grădina Icoanei): 
Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : „O parte dintr-o 
pasăre" (noul recital extraordi
nar : LEOPOLDINA BALANUTA — 
ANDA CALUGAREANU) — 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-
gheru) : Micul infern — 19,30 ;

(sala Studio) Crâii de curte veche
— 19.
• Teatrul Gluleștl : Comedie fără 
titlu — 19.30 ; (la sala Majestic) : 
Goana — 19,30.
• Teatrul ,,C. Tănase" : (sala 
Savoy) : Revista in luna de mie
re — 19.30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Piatră 
la rinichi — 19.39.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Bun venit la Rapsodia
— 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Scu
fița cu... trei iezi — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Unde zbori, Spe- 
rieciori ? — 17.
• Circul București : Divertis clre 
(premieră) — 19,30.
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Tovarășul Kim Ir Sen l-a primit 
pe primul ministru al guvernului român

Tovarășul Erich Honecker l-a primit 
pe președintele Consiliului Central al U.G.S.R.

Intilnirea tripartită de la Camp David 
se apropie de faza finală

• Plecarea din Phenian a delegației de partid 
și guvernamentale române • Sosirea la PekinPHENIAN 14 (Agerpres). — Tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, a primit miercuri după-amiază, la încheierea vizitei în R.P.D. Coreeană, delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului, care a participat la manifestările prilejuite de sărbătorirea celei de-a XXX-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene.In cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej a fost reafirmată voința comună a celor două părți de a acționa, în conformitate cu hotări- riie adoptate în luna mai a.c., la Phenian, de tovarășul ' Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene, pentru dezvoltarea și mai puternică a relațiilor de prietenie, solidaritate și colaborare pe multiple planuri dintre partidele, țările și popoarele noastre.Președintele Kim Ir Sen a rugat să se transmită tovarășului

Ambasadorul României 
primit de primul ministru 

al Guvernului R. S. VietnamHANOI 14 (Agerpres). — Tovarășul Fam Van Gong, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Vietnam, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste Vietnam, a primit pe ambasadorul Repubicii Socialiste România in Republica Socialistă Vietnam, Tudor Zamfira, în vizită de rămas bun, la încheierea misiunii sale în această țară.Cu acest prilej, tovarășul Fam Van Dong a dat o înaltă apreciere vizitelor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în Vietnam, și a tovarășului Le Duan. secretar general al C.C. al P.C. din Vietnam, în România, subliniind că înțelegerile convenite și documentele semnate cu aceste prilejuri au pus bazele unor raporturi trainice, de perspectivă, între cele două partide, țări și popoare.A fost exprimată dorința comună de a acționa cu hotărîre in direcția realizării celor convenite cu prilejul vizitelor la nivel înalt.
încheierea Conferinței 

Uniunii InterparlamentareBONN 14 (Agerpres). — La Bonn s-au încheiat lucrările celei de-a 65-a conferințe anuale a Uniunii Interparlamentare, la care au participat delegații din 72 de țări, inclusiv din România.Participanții au adoptat rezoluții in diferite probleme actuale ale situației internaționale, cum sint : dezarmarea, pregătirea reuniunii Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa de la Madrid din 1980, situația din Orientul Mijlociu, eradicarea vestigiilor colonialismului, rasismului și politicii de apartheid, crearea unei noi ordini politice și economice internaționale.
Pe marginea Conferinței O.N.U. privind cooperarea tehnică 

între țările în curs de dezvoltare

Nu un „pod peste riul Kwai" 
...ci o punte durabilă a conlucrării„Reprezentanții țărilor membre ale Națiunilor U- nite, reuniți Ia Buenos Aires, au pus bazele unui nou concept de cooperare intre țările in curs de dezvoltare, considerat de majoritatea delegațiilor ca o primă etapă in edificarea unei noi ordini economice". In acești termeni comentează agenția France Presse rezultatele primei Conferințe a O.N.U. privind cooperarea tehnică intre țările in curs de dezvoltare, care s-a încheiat zilele trecute, după două săptămini de dezbateri. Ește demnă de relevat și opinia unei cunoscute personalități a vieții economice, Bradford Morse, secretarul general al Programului Națiunilor Unite pentru dezvoltare (P.N.U.D.l, unul dintre organismele pregătitoare ale conferinței, care a calificat rezultatele acesteia drept „un vot de încredere in virtuțile 'cooperării internaționale in slujba dezvoltării".Intr-adevăr, „Planul de acțiune" adoptat la Buenos Aires, principalul document final al conferinței, cuprinde un șir de măsuri concrete, menite să contribuie la extinderea și diversificarea formelor noi de cooperare „pe orizontală", sau ,.Șud-Sud“, adică între țările lumii a treia (situate in marea lor majoritate în emisfera sudică), concomitent cu stimularea in continuare a cooperării „clasice", pe verticală, Nord-Sud, respectiv intre țările industrializate și cele slab dezvoltate. De asemenea, planul de acțiune prevede crearea unui forum mondial destinat să funcționeze în cadrul P.N.U.D., ca instrument al cooperării dintre state, în primul rind intre 

Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu. din partea sa și a tovarășei Kim Săng E, cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare poporului român prieten. Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, de caldă prietenie.
★Joi dimineața, delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România a plecat din Phenian.Aeroportul capitalei coreene era pavoazat sărbătorește cu mari portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășului Kim Ir Sen, cu lozinci dedicate prieteniei româno-coreene, șefului statului român. „Trăiască conducătorul iubit și stimat al poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu !“ — se afla înscris pe un mare panou.La plecare, delegația română a fost salutată de Li Giong Ok, membru al Comitetului Politic al C.C. al P.M.C., premierul Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene, Hă Dam, membru supleant al Comitetului Politic al C.C. al P.M.C., ministrul afacerilor externe al R.P.D. Coreene. A fost prezent ambasadorul țării noastre la Phenian, Paul Marinescu.
★In drum spre patrie, delegația de partid și guvernamentală română a sosit joi la prînz la Pekin, unde a fost intîmpinată, pe aeroport, de tovarășul Li Sien-nien, vicepreședinte al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat, de alte persoane oficiale chineze.

agențiile de presă transmit:
Expoziție româneasca la 

Kiev. La Centrul expozițional din Kiev al Camerei de comerț și industrie a R.S.S. Ucrainene a fost inaugurată, la 14 septembrie, expoziția „Industria ușoară românească — astăzi", care prezintă, pe o suprafață de aproape 1 000 de metri pătrați, circa 2 000 de modele noi de confecții, tricotaje, încălțăminte, marochi- nărie, țesături, blănuri, articole de uz casnic. La deschiderea expoziției au luat parte membri ai conducerii unor ministere și departamente economice republicane, întreprinderilor de comerț exterior sovietice, un numeros public.
Aniversarea revoluției 

populare etiopiene. Cu prile- jul celei de-a IV-a aniversări a revoluției populare etiopiene, în Piața Revoluției din Addis Abeba a avut loc o mare demonstrație populară, la care au participat circa 250 000 de muncitori și țărani din capitala țării și din zonele învecinate. Au avut loc, de asemenea, un spectacol prezentat de actori ai Teatrului național, înfă- țișind momente ale actului revoluționar din septembrie 1974, precum și o mare paradă militară.
Președintele Finlandei în 

U.R.S.S. La invitația Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și a guvernului sovietic, joi a sosit în localitatea Kostomukșa, din R.S.S.A. Karelă. intr-o vizită de prietenie, președintele Republicii Finlanda, Urho Kekkonen. în aceeași zi, șeful statului finlandez a participat, îm

țările în curs de dezvoltare. Subliniind însemnătatea e- forturilor proprii pentru dezvoltare, documentul relevă necesitatea amplificării formelor de cooperare internațională. inclusiv cu țările industrializate, care sint chemate să sprijine mai activ, cu mijloace financiare și prin asistență tehnică, țările in curs de dezvoltare. Experiența tehnică a țărilor industrializate trebuie însă adaptată și nu adoptată de țările în curs de dezvoltare, așa cum remarca pe bună dreptate un delegat, pledînd in fa- voare’a transferului liber de tehnologie in țările mai rămase în urmă.In fine, documentul incriminează măsurile comerciale restrictive și ajutorul economic condiționat care caracterizează practica unor state capitaliste dezvoltate, pronunțîndu-se pentru dezvoltarea unei cooperări bazate pe respectarea fermă a principiilor independenței și suveranității, egalității in drepturi, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc.Prioritatea cooperării tehnice între țările în curs de dezvoltare a fost evidențiată în cadrul lucrărilor conferinței nu ca un scop in sine sau ca o cale de substituire a cooperării tehnice cu țările avansate din punct de vedere economic, ci ca o necesitate obiectivă, ca un factor de însemnătate crescindă în strategia dezvoltării, de înlăturare treptată a subordonării și dependenței față de țările capitaliste industrializate, in vederea instaurării unei noi ordini economice, întemeiată pe echitate și justiție. Finalitatea conferinței, definită în mod simbolic de

însăși propria sa emblemă, a fost deci aceea de a deschide noi punți de cooperare pentru accelerarea progresului economic și social al țărilor rămase in urmă, pentru întărirea unității de acțiune și a solidarității lor.Este adevărat că discuțiile de la Buenos Aires nu s-au desfășurat foarte lin. Unii dintre participant și-au exprimat scepticismul în legătură cu perspectivele și eficienta noilor forme de cooperare, pe care le-au comparat in mod sugestiv cu „podul de pe riul Kwai"... (Expresie devenită celebră după apariția romanului cu acest titlu, care evocă un episod din timpul celui de-al doilea război mondial : podul construit de un grup de prizonieri în Bir- mania, peste riul Kwai. a fost dinamitat apoi de constructori înșiși — simbol al lipsei de durabilitate a unei opere realizate fără finalitate, ca un scop în sine).Prevalente au fost însă opiniile în favoarea creșterii rolului cooperării tehnice între țările în curs de dezvoltare, care — așa cum declara, în cadrul conferinței, Frank Francis, președintele „Grupului celor 77", organizație ce reunește cvasltotalitatea țărilor în curs de dezvoltare — „face parte din procesul mondial de dezvoltare și, în acest sens, toate țările, industrializate sau in curs de dezvoltare, trebuie să-i fie foarte strîns asociate".România, țară socialistă în curs de dezvoltare, și-a adus o contribuție constructivă, rodnică, la lucrările conferinței de la Buenos Aires, în concordanță cu principiile generale ale po

BERLIN 14 (Agerpres). — Tovarășul Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane, l-a primit pe tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, care, la invitația conducerii Uniunii Sindicatelor Libere Germane (F.D.G.B.), efectuează o vizită în R.D.G. in fruntea unei delegații a U.G.S.R.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășului Erich Honecker i-a fost transmis un mesaj de salut, împreună cu cele mai calde urări de sănătate și fericire, de noi succese în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al IX-lea al P.S.U.G., de continuă înflorire a R.D.G.
Deschiderea Conferinței de la Addis Abeba 

de solidaritate cu lupta popoarelor africane și arabe împotriva 
imperialismului, colonialismului și neocolonialismuluiADDIS ABEBA 14 (Agerpres).Corespondență de la Florea Tuiu. La „Casa Africii" din Addis Abeba au început joi lucrările Conferinței internaționale de solidaritate cu lupta popoarelor africane și arabe împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului. La lucrări participă peste 300 de delegați, re- prezentînd organizații naționale și internaționale, partide politice și mișcări de eliberare națională de pe toate continentele.Tara noastră este reprezentată de o delegație condusă de loan Grigo-

preună cu președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Aleksei Kosi- ghin, la inaugurarea construcției unui combinat de înnobilare a minereurilor, realizat cu participarea unor firme din Finlanda.
Demonstrație la Seul. La Universitatea din Seul au avut loc ciocniri între poliție și partici- panții la o demonstrație de protest a studenților împotriva dictaturii lui Pak Cijan Hi. Demonstranții au cerut eliberarea deținuților politici și anularea legilor represive instituite de autoritățile de la Seul în încercarea de a stăvili valul de nemulțumiri și proteste ale populației.

LANSAREA STAȚIEI 
AUTOMATE 

INTERPLANETARE 
„VENUS-12"în cadrul programului de cercetare a spațiului cosmic și a planetelor sistemului solar, la 14 septembtie, în Uniunea Sovietică a fost lansată o stație automată interplanetară „Venus-12“ similară ca destinație și construcție stației „Venus-U“, lansată la 9 septembrie. Zborurile celor două stații vor permite, după cum’ relevă agenția T.A.S.S., să se obțină date complete asupra planetei Venus, precum și asupra proceselor fizice ce au loc în spațiul cosmic. Cele două stații automate urmează să ajungă în apropierea planetei Venus în luna decembrie 1978.

liticii sale externe, între care se relevă colaborarea constantă cu țările în curs de dezvoltare, ca o expresie a solidarității cu lupta lor pentru emancipare economică, socială și națională, pentru făurirea noii ordini economice internaționale, pentru destindere și pace în lume. De altfel, în cursul dezbaterilor. mai mulți vorbitori, re- ferindu-se la necesitatea promovării unor forme superioare, eficiente de cooperare, în afara oricăror condiții politice. au citat exemplul pozitiv al României, care promovează forme de cooperare în producție în domeniul industriei, al agriculturii, construcțiilor, transporturilor și in alte domenii, precum și asistența tehnică, pe baze reciproc avantajoase și e- chitabile.Se poate conchide că reuniunea de la Buenos Aires a marcat un progres pe linia afirmării imperativului bazării colective pe forțele proprii ale țărilor în curs de dezvoltare, ca o componentă nouă a colaborării economice generale, contribuind în acest sens la crearea unor mecanisme noi de stimulare și abordare a cooperării dintre state. Desigur, așa cum subliniau și corespondenții de presă prezenți în capitala Argentinei, semnificația și anvergura reală a Conferinței O.N.U. privind cooperarea tehnică între țările în curs de dezvoltare, în contextul eforturilor pentru instaurarea noii ordini economice, vor fi puse în lumină de rezultatele aplicării in practică a măsurilor preconizate.
Viorel POPESCU

Mulțumind, tovarășul Erich Honecker a adresat, la rîndul său, tovarășului Nicolae Ceaușescu sentimentele sale de prietenie, sincere urări de fericire și sănătate, de succes deplin in edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate in România.In cursul convorbirii, desfășurată într-o atmosferă prietenească, s-a exprimat satisfacția față de evoluția ascendentă a relațiilor dintre P.C.R. și P.S.U.G., dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, dintre organizațiile sindicale din cele două țări.La convorbire a participat tovarășul Harry Tisch, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului Central al F.D.G.B. A fost, de asemenea, prezent ambasadorul României în R.D.G., Gheorghe Tache.

rescu, secretar al Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, membru al Consiliului de conducere al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa.Printre problemele înscrise pe ordinea de zi figurează necesitatea întăririi unității și coeziunii tuturor forțelor progresiste, a solidarității internaționale.Lucrările au fost deschise de șeful statului etiopian, Mengistu Haile Mariam, președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu și al Consiliului de Miniștri ale Etiopiei.

Plenara C.C. a! P.C. din 
AUStria care *ncheiat lucrările la Viena, a examinat probleme ale situației politice interne, precum și desfășurarea pregătirilor pentru alegerile ce vor avea loc in provinciile federale Styria și Viena. Luind cuvîntul la o conferință de presă, președintele P. C. din Austria, Franz Muhri, a declarat că în ultimii patru ani economia țării a întîmpinat dificultăți majore. El a arătat că partidul comunist se pronunță pentru o politică economică care să ducă la crearea de noi locuri de muncă, la creșterea puterii de cumpărare a populației.

Intilnirea la nivel înalt 
franco-vest-germană,18 care participă președintele Valery Giscard d’Estaing și cancelarul Helmut Schmidt, a început joi la Aachen (R.F.G.). Convorbirile sînt consacrate, în esență, examinării problemelor monetare ale Pieței comune, perspectivelor economice și sociale din Franța și R.F.G., consecințelor eventualei lărgiri a comunității „celor nouă".

Lucrările Consiliului mi
nisterial al Pieței comune s-au deschis joi, la Bonn. Pe ordinea de zi figurează un raport referitor la situația din Africa, precum și la problema „codului de comportament" al firmelor vest-europene pe continentul african, situația din Orientul Mijlociu, lărgirea Pieței comune și alte chestiuni.

Cursa1 înarmărilor în ță
rile N.A.T.0. După cum transmite agenția France Presse, țările N.A.T.O. perfectează Ia ora actuală cumpărarea unor mari cantități de armament. O adevărată „afacere a secolului" o constituie comanda ce urmează să fie făcută in luna decembrie a.c. firmei americane „Boeing" de către toațe țările membre ale organizației (cu excepția Angliei și Franței) pentru livrarea a 18 instalații de „radar zburător", adică a unor avioane de detectare aeriană de Ia mari distanțe. Comanda amintită se va ridica la aproape două miliarde de dolari.

Nicaragua sub legea marțială
Violente ciocniri între forțele patriotice și trupele de asalt ale regimului SomozaInstituirea legii marțiale și a stării de asediu pe întreg teritoriul țării, — măsuri adoptate miercuri de autoritățile de la Managua — marchează o nouă tentativă a regimului dictatorial al generalului Anasta- sio Somoza de a stăvili lupta forțelor progresiste. în virtutea legii marțiale. intreaga țară este declarată „zonă de război", armata poate percheziționa, aresta și deține fără mandat orice cetățean pe timp nedeterminat. după cum poate deschide focul fără avertisment asupra oricărui vehicul. Aplicarea acestor măsuri extreme de represiune revine comandanților departamentali ai Gărzii naționale, organism care cumulează funcțiile armatei și poliției.Imediat după instituirea stării de asediu, unitățile de asalt ale regimului au declanșat o puternică operațiune de „lichidare a rezistenței populare armate", înregistrîndu-se violente ciocniri, cu sute de victime de ambele părți, in mai multe regiuni din nordul și sudul țării, ca și în localitățile Leon, Esteli, Ma- saya, Matagalpa și Chinandega, controlate în ultimele zile de forțele patriotice. Un purtător de cuvînt al Frontului Sandinist de Eliberare Națională a anunțat că insurgenții ar fi inițiat o repliere tactică în vederea pregătirii unei noi ofensive de anvergură.Ultimele știri ale agențiilor de presă informează despre rezistența în- dîrjită opusă de insurgenți ofensivei armate la Esteli (oraș cu o populație de circa 20 000 locuitori), în timp ce la Masaya, unde ciocnirile neîntrerupte au provocat mari distrugeri, detașamentele patrloților s-au retras spre zona colinelor. Calmul relativ înregistrat începind de marți în ca

WASHINGTON 14 (Ageipreș). - în cadrul intîlnirii la nivel înalt de la Camp David, președintele S.U.A., Jimmy Carter, a avut în cursul serii de marți o convorbire neprogramată cu primul ministru al Israelului, Me- nahem Begin, după ce în dimineața aceleiași zile conferise cu președintele Egiptului, Anwar El Sadat. Oficial, nu s-au dat nici un fel de relații în legătură cu conținutul discuțiilor Carter—Begin. Făcînd însă o apreciere de ansamblu asupra convorbirilor de la Camp David, începute săptămîna trecută, purtătorul de cuvînt al Casei Albe, Jody Powell, a declarat : „Evident, ne apropiem de stadiul final. Nu îmi pot imagina o perioadă mai intensă de discuții". El a apreciat că ritmul discuțiilor
Propunere pentru prelungirea mandatului

Forței interimare 0. N. U. în LibanNAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a recomandat joi Consiliului de Securitate prelungirea cu o nouă perioadă de șase luni a mandatului Forței interimare a Națiunilor Unite din Liban (UNIFIL). indicind că guvernul libanez privește favorabil o asemenea măsură.în raportul asupra situației din Liban prezentat consiliului, Waldheim relevă că, în zonele în care au fost plasate, unitățile UNIFIL au contribuit la normalizarea progresivă a situației. Dar, accentuează secretarul general al O.N.U., mal rămîn numeroase probleme. Forța interimară a O.N.U. nu a preluat controlul asupra întregului teritoriu ce i-a fost afectat
Arestarea unei căpetenii 

a teroriștilor la Milano» Po,i* ția milaneză l-a arestat pe Corrado Alunni, considerat a fi șeful organizației feroriste ilegale autointitulate „Brigăzile roșii", după arestarea în urmă cu doi ani a mai multor con-/ ducători ai acestei grupări. Organizația „Brigăzile roșii" este autoarea a numeroase acte de violență și teroare. După cum se știe, unii membri ai „Brigăzilor roșii" l-au răpit șt asasinat pe președintele Consiliului Național al Partidului Democrat Creștin, Aldo Moro.
Interzicerea organizații

lor fasciste în Portugalia. Președintele Portugaliei. Antonio Ra- malho Eanes. a promulgat legea prin care sînt interzise organizațiile fasciste în această țară.
Tailanda și țările vecine. Ministrul de externe tailandez, Upa- dit Panchariyangkun, a declarat într-o conferință de presă ținută la Viena, la sfîrșitul vizitei sale oficiale în Austria, că „Tailanda aspiră la o politică de neutralitate și caută să stabilească raporturi de bună vecinătate cu toate țările vecine, indiferent de sistemul lor politic". în acest sens, el a relevat că țara sa intenționează „să stabilească într-un viitor apropiat relații diplomatice cu Kam- puchia Democrată" și că „raporturile dintre Tailanda și Republica Socialistă Vietnam s-au ameliorat net".

„Lumea are nevoie de o creștere economică neîntreruptă**
G.A.T.T. relevă interdependența dintre țările industrializate 

și cele în curs de dezvoltare„Atît timp cît trei sferturi din populația globului continuă să fie săracă, este absurd să- se pretindă că omenirea se apropie de limitele dezvoltării economice și că elementele motrice ale acestei dezvoltări au fost epuizate. Fenomenul sărăciei, care afectează marea majoritate a omenirii, demonstrează că lumea are nevoie de o creștere economică neîntreruptă" — subliniază un raport al Acordului General pentru Tarife și Comerț — G.A.T.T., dat publicității la Geneva.Este cert — continuă raportul — că inflația, șomajul, dezechilibrele balanțelor de plăți și toate celelalte probleme cu care sint confruntate țările occidentale sint consecințele directe ale 
politicii lor economice. Teoria potrivit căreia importurile in țările bogate ale produselor industriale provenind din țările sărace ar constitui o cauză importantă a crizei lumii capitaliste

pitala, țării, Managua — unde activitatea economică și comercială ră- mine pe jumătate paralizată ca urmare a grevei generale începute a- cum trei săptămini — a cedat din 

în ciuda măsurilor extreme de represiune declanșate de dictatorul Somoza. fele patriotice din Nicaragua își apără cu indirjire pozițiile, bucurindu-se de sprijinul activ al intregii populațiitografia de mai sus înfățișează o secvență a luptelor de stradă purtate in orașul Matagalpa. unde, cum afirmă torii oculari, toți cetățenii sint mobilizați in desfășurarea rezistenței armate.

s-a accelerat, adăugind însă că „nu există nici o bază pentru speculații in ce privește rezultatul final". Purtătorul de cuvînt a confirmat că a început activitatea de redactare a unui document care să consemneze rezultatul convorbirilor.
★In continuarea contactelor la nivel înalt care se desfășoară la Camp David, președintele S.U.A., Jimmy Carter. a conferit, miercuri seara, cu premierul israelian, Menahem Begin, ți, joi dimineața, cu președintele Egiptului, Anwar El Sadat. Nu au fost furnizate indicii privind conținutul discuțiilor. In paralel, au avut loc convorbiri între membrii delegațiilor americană și israeliană.

De asemenea, sarcina reinstaurării suveranității și autorității libaneze asupra zonelor din sudul țării abia a fost abordată, iar progresele au fost lente chiar în regiunile aflate sub controlul deplin al UNIFIL. Faptul că forțele israeliene au remis controlul asupra zonei de frontieră unor grupuri înarmate și nu UNIFIL a făcut imposibile desfășurarea Forței interimare și restaurarea autorității guvernului libanez în întreaga zonă de operațiuni.Mandatul forțelor UNIFIL expiră la 18 septembrie. Este de așteptat ca reuniunea Consiliului de Securitate consacrată acestei probleme să aibă loc luni.
„Vînatoare" 

polițieneasca 
la CapetownContlnuînd să persevereze în practicarea unei draconice politici de discriminare rasială, regimul minoritar rasist de la Pretoria a lansat, joi, o vastă acțiune „de curățire" a suburbiilor orașului Capetown, unde locuiesc africani. în urma raidului, la care au participat peste 600 polițiști, care au făcut uz de arme, bastoane de cauciuc și gaze lacrimogene, au fost arestate aproximativ 500 persoane de culoare din suburbiile respective fără permisul necesar. Persoanele arestate vor fi reținute sau retrimise în zonele rezervate lor. deși majoritatea îndeplinesc diferite servicii la Capetown.După cum transmit agențiile de 

presă, este cea mai vastă operațiune 
de acest gen inițiată de regimul ra
sist sud-african. In timpul raidului 
au avut loc ciocniri Intre polițiști șl 
africani, In urma cărora o persoană 
a fost ucisă și numeroase altele ră
nite.Semnificativ este faptul că polițiștii au întîmpinat o puternică opoziție și din partea unor albi care locuiau în zona respectivă. Printre cel arestați se numără șase preoți catolici. De asemenea, au fost molestați și arestați ziariști albi care filmau sau fotografiau incidentele.

este falsă : dimpotrivă, viața a demonstrat că în procesul creșterii lor economice, țările în curs de dezvoltare Importă tot mai multă tehnologie modernă din țările industrializate, stimulînd. implicit, dezvoltarea tehnică în aceste din urmă țări. Prin urmare, subliniază raportul G.A.T.T., este și în interesul țărilor industrializate să importe mai multe produse industriale din țările în curs de dezvoltare.

nou locul unei atmosfere încărcate, semnalindu-se schimburi de focuri în diverse cartiere periferice și un atac al insurgenților asupra aeroportului international „Las Mercedes".

DE PRETUTINDENI
• DISPOZITIV ANTI

POLUANT. In Uniunea Sovietică a fost pus la punct un dispozitiv care absoarbe pinfi la 90 la sută din gazul de eșapament. Este vorba de un cilindru conținînd un amestec de granule de diferite metale, atașabil țevilor de eșapament ale autovehiculelor. Aparatul cintărește doar 2 kg și nu afectează viteza șl funcționarea motorului, precizează agenția T.A.S.S. După testarea aparatului pe o distanță de 80 000 km, s-a constatat că epuratorii chimici folosiți iși păstrează toate calitățile inițiale. Mai multe uzine din țară s-au oferit să preia fabricarea la seară industrială a acestui dispozitiv.
• BEC CU „LONGE

VITATE" SPORITĂ. Flzi’ clanul american Donald Hollister a realizat un bec cu calități superioare celui pe care milioane de oameni 11 folosesc în prezent. După opinia inventatorului. becul „Litek", cum este numit noul produs, rezistă timp de peste zece ani și consumă cu 70 la sută mai puțin curent electric decît cel obișnuit. Lipsit de filament, „Litek" nu se încălzește după aprindere și răspindește o lumină egală in intensitate cu cea a tuburilor fluorescente. In locul electrozilor, in interiorul noului bec se află o bohin* magnetică rece, aliment:;un sistem electronic.cimpului magnetic generat a bobină asupra vaporilor închiși în bec produce lumină ultravioletă, care provoacă la rindul ei fluorescenta unui strat de fosfor. D. Hollister a fost solicitat de Agenția de cercetări e- nergetice să perfecționeze invenția pentru fabricarea noului bec în serie. S-a calculat că, prin folosirea pe scară largă a „Litek“-ului, în S.U.A. s-ar putea economisi în fiecare zi o cantitate de energie echivalentă cu cea obținută prin arderea a 500 000 de barili de petrol (1 baril - 159 1.).
• UN NOU PROIECT 

DE TUNEL SUB CANA
LUL MINECII, elaborat de un grup de ingineri britanici, a fost înaintat guvernului de la Londra. Preconizind construirea a două linii ferate și a unei șosele cu cite trei benzi de circulație în fiecare sens, autorii susțin că lucrarea va costa mai puțin decît cea prevăzută de ultimul proiect abandonat de guvernele britanic și francez. Spre deosebire de proiectul precedent, care prevedea forarea tunelului, de data aceasta se are in vedere realizarea unor enorme tronsoane de tuburi de ciment, prefabricate pe mal, așezate și asamblate apoi pe fundul Canalului.
• CINE TREBUIE SA 

SUFLE IN BALON ? Vacile de lapte din Elveția s-au aflat în stare de ebrietate timp de doi ani —• relatează „Tribune de Genăve". Tfatul a început în 1976. în timf.ul secetei care a bintuit în unele țări vest-euro- pene. Pentru hrănirea animalelor a fost ntvoie să se recurgă la cereale depozitate de mult timp în sibzuri și care, fer- mentînd în îimpul îndelungat al stocării, obțineau circa 70 g de alcool pr la kilogramul de hrană. Fieare vacă a absorbit astfel 700 jrame de alcool pur pe zi, echialentul a două sticle de whisk sau de gin. Abia acum se eplică de ce cornutele cele mai rincăcioase aveau adesea un mrs. ezitant, iar la abatoare au bst găsite vaci cu „ficat de bevi“> Odată cu reinver- zirea pășnilor. totul a reintrat, evident, i normal. Totuși, observă zitul. cînd se produce o coliziuneintre un automobil și o rume^oare. nu este justificată înfcbarea : ..Cine trebuie să sufldn balon ?“.
• 3HID AL ENER

GIEI OLARE. Pornind de la rezuatele unei reuniuni de experțin problemele aplicării energițsolare, Organizația Na- țiuniloiUnite pentru Dezvoltare Industilă (O.N.U.D.I.) a publicat umanual asupra posibilităților șiehnologiei de exploatare a enerei solare. Destinată în speciaărilor in curs de dezvoltare, Jrarea descrie mijloacele concrc- de utilizare a energiei solareientru distilarea» și reîn- călziri apei, prepararea min- cării, ecum și modul de transforms a acestei energii in energ mecanică sau electrică.
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