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La invitația președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
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va face o vizită de stat în România
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La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei

Elena Ceaușescu, președintele Re
publicii Cipru, Spyros Kyprianou, 
va face, împreună cu doamna

Mimi Kyprianou, o vizită de stat 
în România, între 23—26 iunie 
a. c.

Un moment marcant pentru stimularea și creșterea aportului științei

la progresul economico-social al țării
ieri au Început In capitală

Lucrările Plenarei
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
in institute de cercetări științifice 

și tehnologice

La Institutul central de cercetări pentru construcțiile de mașini

• O înaltă apreciere dată rezultatelor 
pozitive obținute de cercetarea știin
țifică românească în cincinalul re
voluției tehnico-științifice

• Noi sarcini mobilizatoare și direcții 
de acțiune pentru dezvoltarea cerce
tării și promovarea progresului teh
nic în economia noastră, pentru va
lorificarea operativă a capacității 
creatoare a oamenilor muncii

A trecut doar o săptâmînă de la ultima vizită de lucru 
pe care secretarul general al partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a efectuat-o în mari 
unități ale industriei Capitalei. Joi, 7 iunie, conducătorul 
partidului și statului nostru s-a aflat din nou în mijlocul altor 
categorii de constructori ai socialismului — de data aceasta 
colective de oameni de știință, cercetători și lucrători ai 
unor mari și importante institute de cercetări bucureștene — 
Institutul central de chimie — ICECHIM, Institutul central 
de biologie, Institutul central de cercetări pentru construc
țiile de mașini, Stațiunea-pilot de la Periș pentru producerea 
biogazului.

împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, la această 
vizită au luat parte tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii llie 
Verdeț, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Ursu.\ Vizita de lucru a secretarului ge- *■>; al partidului a pus pregnant1. _^ief aprecierea pe care partidul nos«.-b o dă științei ca factor primordial al progresului contemporan. In timpul fructuosului dialog purtat cu cei care lucrează în acest atit de important sector al activității eeono- mico-sociale s-a urmărit cunoașterea directă, nemijlocită a contribuției pe care cercetarea științifică și tehnologică, marea armată a slujitorilor ei o aduc la eforturile depuse de intregul nostru popor, sub conducerea incerca- tă a partidului, pentru transpunerea neabătută în viață a mărețelor obiective ale Congresului al XI-lea și Con-ferinței Naționale ale partidului. La fiecare unitate de cercetare vizitată s-a analizat temeinic modul în care cercetarea științifică și tehnologică folosește cadrul optim de care dispune acum, puternica bază materială, capacitatea de creație a personalului muncitor pentru introducerea pe scară tot mai largă in Întreaga noastră economie națională a progresului tehnic, in scopul creșterii calității și eficienței activității economice, a muncii sociale, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai și civilizație al intregului popor.în timpul vizitei — care a marcat începerea lucrărilor Plenarei Consiliului Național pentru Știință și Teh-, nologie — cadrele de conducere din institutele vizitate, oameni de știință, cercetători au reafirmat aprecierea lor deosebită față de concepția integratoare și mobilizatoare pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus-o la temelia științei și tehnologiei românești, sporindu-i forța creatoare de avuție națională, de progres economic și civilizație, stimulind capacitatea oamenilor muncii, participarea largă a oamenilor de știință din țara noastră la eforturile desfășurate pe plan mondial pentru progresul științei și tehnologiei. Mărturie stau înfăptuirile de prestigiu ale cercetării științifice și tehnologice originale — o parte dintre ele prezentate in cadrul expozițiilor organizate cu prilejul acestei vizite de lucru — tot mai larga cuprindere în activitatea de cercetare a maselor largi de oameni ai muncii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat bunele rezultate dobindite de oamenii de știință, cercetătorii, tehnologii din țara noastră, care, pre- luind și dezvoltind in noile condiții bogata zestre lăsată moștenire de iluștrii oameni de știință români din trecut, iși. aduc contribuția lor Însemnată la accelerarea progresului tehnic în toate sferele economiei naționale. în dialogul purtat pe parcursul vizitei, secretarul general al partidului a pus in evidentă necesitatea unei mai intense mobilizări a capacității tehnico-științifice creatoare 

a tuturor oamenilor muncii, de toate virstele, profesiile și calificările pentru introducerea intr-un ritm mai accelerat a progresului tehnic în toate sferele economiei, in viața socială, pentru asigurarea într-o mai largă măsură a îmbinării permanente, armonioase a cercetării aplicative cu cea fundamentală.Dialogul secretarului general al partidului cu oamenii de știință a inceput la INSTITUTUL CEN
TRAL DE CHIMIE “ adevărată citadelă a' științei românești, care 

Sint prezentate cîteva din realizările Institutului central de biologia în timpul vizitei la Institutul central de chimie — ICECHIM

concentrează tn cele 27 de unități componente intregul potențial de cercetare, inginerie, tehnologie și proiectare din domeniul chimiei, cadre didactice din invățămintul superior, specialiști din întreprinderile industriei de profil.Sub conducerea și îndrumarea de înaltă autoritate științifică a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. Institutul — de două ori Erou al Muncii Socialiste și de 10 ori fruntaș in intrecerea socialistă — a devenit un model de referință pentru toate colectivele de oameni ai muncii din cercetare și inginerie tehnologică din țara noastră. Tehnologiile moderne elaborate de specialiștii de aici stau la baza producției marilor combinate chimice și petrochimice, determină dinamismul chimiei românești, fiind apreciate pe plan mondial pentru 

înalta lor valoare. Din volumul de investiții, al industriei chimice prevăzut in actualul cincinal, 86 la sută sp asigură cu tehnologii elaborate pe bază de concepție românească. Aplicarea in producție a celor peste 200 de tehnologii noi va conduce la obținerea unei producții in valoare de 30 miliarde lei. Numărul produselor și sortimentelor noi asimilate. pe parcursul actualului cincinal se va ridica la circa 1 900, permițind obținerea unei economii de aproximativ 1 500 milioane . lei valută. Aceste cifre sintetice demonstrează aportul deosebit al colectivului institutului la progresul chimiei, al științei românești în general.La sosirea in institut, tovarășul Nicolae Ceaușescu este întimpinat de Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, de membri ai conducerii Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, ai academiilor 

de științe, ai biroului executiv al Institutului > central de chimie, de personalități ale științei românești.Tineri cercetători oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elenă Ceaușescu buchete de flori.Gazdele invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat să viziteze expoziția amenajată in incinta institutului, care înmănunchează rezultate și orientări ale activității de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic in ingineria tehnologică și industria chimică. Produse, machete ale unor moderne instalații aflate în exploatare sau în construcție, grafice, panouri dau imaginea succeselor obținute de colectivele unităților institutului în transpunerea in practică a recoman- (Continuare în pag. a III-a)

Consiliului 
pentru ȘtiințăJoi după-amiază au început la Institutul Central de Chimie lucrările plenarei Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.La lucrările plenarei C.N.Ș.T. participă tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.Luînd cuvîntul, tovarășul Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, a spus :„După cum vă este cunoscut, recent, din inițiativa secretarului general al partidului nostru, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central a adoptat un ansamblu de măsuri de o deosebită însemnătate privind îmbunătățirea organizării și funcționării Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie — ca organ de partid și de stat cu caracter deliberativ și larg reprezentativ — în conformitate cu obiectivele de importanță fundamentală și sarcinile majore prioritare stabilite de Programul partidului cu privire la afirmarea plenară a revoluției tehnico-științifice în toate domeniile vieții economico-sociale din patria noastră.Complexul de măsuri adoptat — care atestă importanța deosebită acordată de conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu. științei românești, dezvoltării acesteia in perspectiva înaltelor cerințe ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, precum și grija pentru perfecționarea structurilor organizatorice și de conducere ale cercetării științifice — asigură creșterea substanțială a rolului Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie în înfăptuirea neabătută a politicii partidului și statulpi în domeniul științei și tehnologiei.In concepția conducerii superioare de partid. Consiliului Național ii revin răspunderi de seamă în coordonarea întregii activități de cercetare științifică și tehnologie, in intensificarea eforturilor creatoare ale oamenilor de știință din țara noastră. ale cadrelor tehnico-inginerești, a gîndirii novatoare a oamenilor muncii din toate domeniile in direcția dezvoltării mai accentuate a creației științifice originale, a creșterii aportului științei românești la progresul mondial al științei și tehnologiei.Avind in vedere rolul deosebit de important conferit Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie in înfăptuirea politicii partidului și statului nostru in domeniul științei și tehnologiei, precum și obiectivele și sarcinile de mare însemnătate

Cuvintul de deschidere rostit 

de tovarășa 

acad. dr. ing. Elena Ceaușescu 

în pagina a V-a

puse de societatea noastră în etapa actuală în fața cercetării științifice românești, ca președinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie și președinte al Biroului consiliului este desemnată tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român".Cei prezenți la lucrările plenarei au primit cu puternice aplauze, cu profundă satisfacție hotărirea conducerii partidului de a se încredința îndrumarea și conducerea directă a muncii de creație științifică și tehnică din România tovarășei Elena Ceaușescu, personalitate marcantă a vieții noastre politice și științifice, care muncește cu pasiune revoluționară și aduce un valoros aport de gîndire profundă și novatoare, de probitate științifică la realizarea politicii interne și externe a partidului și statplui, cucerind stima, admirația și prețuirea oamenilor muncii din patria noastră, a unor largi cercuri științifice și politice din întreaga lume.Ca prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie și președinte al Biroului executiv al C.N.Ș.T. a fost numit tovarășul Ion Ursu.în continuare, tovarășul Gheorghe Oprea a prezentat pe membrii Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.„Considerăm — a spus vorbitorul — că noua componență a Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, a Biroului și a Biroului executiv al acestuia reprezintă garanția că prerogativele conferite acestui înalt forum al științei românești vor fi îndeplinite in totalitate.Permiteți-mi să dau expresie gîndurilor dumneavoastră, ale in-, tregului corp de cercetători științifici. ale tuturor celor angajați pe frontul creației științifice și tehnologice, adresind, din toată inima, calde felicitări tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu pentru desemnarea sa ca președinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.Vă urăm, cu acest prilej, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, succese depline in îndeplinirea înaltelor dumneavoastră misiuni încredințate de partidul și statul nostru, in multilaterala și prodigioasa activitate pe care o des- fășurați".Primită cu îndelungi aplauze, a luat cuvintul tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.(Continuare în pag. a V-a)
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în agricultura, LA ORDINEA ZILEI: IRIGA JIILE ECONOMISIREA SEVERĂ A ENERGIEI Șl COMBUSTIBILULUI - 

O IMPERIOASĂ NECESITATE ECONOMICĂ (VI)CUM SE PREZINTĂ UMIDITATEA SOLULUI. După cum am fost informați de Institutul de meteorologie și hidrologie, aprovizionarea cu apă a terenurilor agricole cultivate cu plante prășitoare este. în general, bună. Rezervele de umiditate pînă la adîncimea de un metru sînt mai mici, reprezentind 55 la sută din capacitatea de cimp. in cea mai mare parte a Dobrogei și estul Bărăganului (deficitul de apă în această zonă însumează 800—1 000 metri cubi la hectar). Umiditatea a scăzut în jurul procentului amintit mai sus și în terenurile aflate în zona Cîmpia Turzii, în Cîmpia de Vest a țării între localitățile Oradea, Secuieni, Cărei. în cea mai mare parte a Moldovei, centrul Bărăganului, județul Teleorman și sudul Olteniei, rezervele de umiditate din sol reprezintă 55—60 la sută din capacitate, iar în restul țării acest procent atinge 70—90 la sută. Specialiștii apreciază că, începind din a doua parte a lunii iunie, plantele prășitoare, ca urmare a dezvoltării lor mai puternice, vor începe să consume cantități din ce în ce mai mari de apă. în asemenea condiții, se impune aplicarea udărilor la majoritatea culturilor agricole, măsură care, alături de executarea corectă și la timp a lucrărilor de întreținere a culturilor, constituie calea principală pentru realizarea de producții mari, indiferent de condițiile climatice.IN CE STADIU SE AFLA PRE- ' GATIRILE. Specialiștii Centralei de exploatare și întreținere a lucrărilor de îmbunătățiri funciare afirmă că la vechile sisteme de irigații reparațiile și alte lucrări au fost executate din vreme și la un nivel calitativ superior celor din al ți ani. Au fost puse în funcțiune stațiile de pompare, motopompele și utilajele pentru administrarea apei. Pentru culturile care au nevoie ma’ repede de apă — legumele și lucerna — pe canale a fost pompată apa necesară. Trebuie menționat, de asemenea, că au fost constituite formațiile de udători, care urmează să fie re- tribuiți în acord global după producția ce se va realiza pe terenurile ce le-au fost repartizate. Prin urmare, atît udătorii, cit și cadrele tehnice din acest sector sînt interesați să realizeze producții superioare, întrucît da aceasta depinde nemijlocit nivelul retribuției lor.Dacă în ce privește pregătirea vechilor sisteme de irigații lucrurile se prezintă în general bine, nu același lucru se poate spune despre noile amenajări. La 30 mai trebuiau date în funcțiune sisteme de irigații care însumează zeci de mii de hectare.

Or, la această dată, îndeosebi pe șantierele Izvoarele-Cujmir, județul Mehedinți, Nedeia-Măceșu, județul Dolj, Ialomița-Călmățui din județele Ialomița și Brăila, Rasova-Vederoasa și Terasa Hîrșova, județul Constanța. se constată mari restanțe în ce privește darea în funcțiune a sistemelor. De asemenea, la executarea probelor cu apă, la unele sisteme s-au semnalat defecțiuni serioase. întîrzie și amenajarea unor sisteme locale de irigații. Despre aceste probleme ne vom ocupa într-un viitor articol.PRIORITĂȚI LA IRIGAT. Acum, pe măsură ce plantele au nevoie de apă, este necesar să se treacă la

colă din Moșteni, județul Teleorman, prin aplicarea udărilor în perioadele de consum maxim de apă se obțin, în mod constant, recolte de un vagon de porumb la hectar.SFECLA DE ZAHĂR este una din plantele cu cea mai mare eficiență economică în condiții de irigații. Specialiștii recomandă ca în zonele de sud ale țării udările să înceapă imediat. Avînd în vedere că în centrul Transilvaniei și Cîmpia de Vest a țării umezeala din sol este insuficientă, e nevoie ca și aici să se facă irigarea culturilor, fo- losindu-se toate mijloacele locale. Aceasta va asigura dezvoltarea nor-
• Scurtă trecere în revistă a principalelor pro
bleme privind irigarea culturilor • Pomparea 
apei - Ia timpul cuvenit și în cantitățile necesare
• O preocupare de actualitate : economisirea

energiei și carburanților

efectuarea udărilor, respectîndu-se întocmai indicațiile date de forurile de resort din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și de centrele de avertizare a udărilor, din fiecare sistem.FLOAREA-SOARELUI a fost amplasată pe mari suprafețe în sistemele de irigații. Cercetările efectuate au arătat că, în condiții de irigare, producția de semințe de floa- rea-soarelui se poate ridica la peste 4 000 kg la hectar. Ministerul Agriculturii a indicat ca, începind din a doua jumătate a lunii iunie. în zonele de sud ale țării, unde umiditatea solului este redusă, să înceapă irigarea acestei culturi, ceea ce va ajuta foarte mult la creșterea tulpinii.PORUMBUL deține cea mai mare pondere pe terenurile amenajate pentru irigații in țara noastră și asigură, în condiții de Irigare, randamente mari la hectar. Pe baza rezultatelor experimentale s-a ajuns la concluzia că, la porumb, nevoia de apă prin irigare începe să apară chiar din faza creșterii tulpinii. De aceea, după ce rădăcinile porumbului au pătruns mai adine în sol — condiție de mare însemnătate pentru valorificarea materiilor hrănitoare și a umezelii — trebuie să înceapă udările. La cooperativa agri-

mală a culturilor și va preveni uscarea unor plante.SOIA dă recolte mari numai pe terenuri irigate. Prin aplicarea a 5 udări se realizează peste 3 500 kg la hectar.LEGUMELE se cultivă și trebuie să se cultive numai în condiții de irigare. La unele specii legumicole au fost aplicate udări încă din cursul lunii mai. Această lucrare trebuie să se execute ori de cite ori este nevoie — condiție hotăritoare pentru obținerea de recolte mari și de bună calitate.PLANTELE FURAJERE. Ministerul Agriculturii a indicat ca după prima coasă la lucernă să se aplice o udare cu norme de apă la hectar în funcție de umiditatea solului. In unele unități agricole nu se respectă această indicație și de aceea dezvoltarea plantelor întîrzie. Trebuie avut permanent in vedere că aprovizionarea cu apă în timpul vegetației poate spori producția de lucernă de 4—5 ori. Greșesc aceia care, considerînd că fac economii, nu aplică la timp udările necesare. Cercetările științifice au demonstrat că lucerna neirigată consumă 1 800 metri cubi de apă pentru sintetizarea unei tone de substanțe uscate, în timp ce în cultură irigată consumul de apă pentru

cantitatea amintită de substanță uscată se reduce la 600 metri cubi de apă la hectar. De aci și concluzia ca în toate sistemele de irigații, după fiecare coasă, lucerna să fie udată, astfel incit umiditatea solului pe a- dincimea de un metru să se mențină la 70—80 la sută din capacitatea de cimp.CU CHIBZUINȚĂ, PENTRU A E- CONOMISI ENERGIA, tntrucit irigarea culturilor necesită un important consum de energie — implicit de combustibili deosebit de utili și altor ramuri ale economiei naționale — consiliile unice agroindustriale, conducerile unităților agricole și organele de specialitate au datoria să ia măsuri ca apa să fie utilizată cit mai rațional. De aceea, Centrala pentru 'exploatarea și întreținerea lucrărilor de îmbunătățiri funciare a indicat : programele ' de udări să fie întocmite cu cea mai mare răspundere, in funcție de nevoile stricte de apă ale plantelor, iar apoi să fie respectate întocmai, începind cu stațiile de pompare și terminînd cu aspersoarele ; să se urmărească distribuirea corectă a apei pe canale, evitîndu-se orice risipă, care înseamnă consum de energie în plus ; echipamentul de udare să fie în perfectă stare de funcționare, astfel incît toată apa să ajungă la plante.Pentru buna desfășurare a irigării culturilor se impune ca formațiile de udători să lucreze tot timpul, iar membrii birourilor executive ale consiliilor unice agroindustriale, specialiștii din unitățile agricole și de la intreprinderile de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare au datoria să cunoască, în permanență, evoluția rezervelor de umiditate din sol pentru a ști unde și cind să se irige. Organele și organizațiile de partid, desfășurînd o intensă muncă politică și organizatorică, sînt chemate să asigure utilizarea rațională și eficientă a sistemelor de irigații, a resurselor locale de apă, astfel incit să se asigure condiții optime de dezvoltare a plantelor.
Ioan HERTEG

în județul Dolj

Femeile - prezență activă
în viața social-economică a orașuluiPînă nu de mult, femeile din Breaza si din satele din jur. sate risipita printre văi si dealuri, se îndeletniceau cu ceea ce moșteniseră de Ia bunice si străbunice : brodau cu acul de mină ii. fote, marame, ștergare, teșeau covoare. Toate de o rară frumusețe. aducîndu-le o binemeritată faimă nu numai în tară, ci și peste hotare. Astăzi, complexul meșteșugăresc „Arta casnică" din localitate numără peste 4 000 de femei, dintre care o bună parte lucrează după sistemul de muncă la domiciliu.Dar tot aici, la Breaza. în acești ani ai cincinalului, a început să funcționeze o fabrică de mecanică de precizie. cu profunde implicații în preocupările si viata femeilor din această parte a tării.— Noua întreprindere le-a atras ca un magnet — ne spune Viorica Ghe- rac. secretar adjunct al comitetului de partid. Depăsindu-si timiditatea specifică femeilor din așezările mai izolate, unde stau mai mult prin gospodărie. ele au venit si au cerut să se califice în meserii nemaicunoscute pe aici : strungari, tratamentisti. lăcătuși. electricieni. Cîteva. cind au văzut complicatele strunguri carusel si mașinile-agregate. au vrut să dea bir cu fugiții. înconjurate însă cu atenție și căldură, sfioșenia li s-a risipit, au căpătat încredere în forțele lor. Iată-le astăzi, peste 700, lucrind, parcă de cind lumea, cu multă rîvnă și înaltă competență la operații de cea mai mare finețe și precizie.Am întîlnit la mașini multe femei din Breaza sau din satele Adunați. Talea, Cornu si Nistoșești. Lucrau cu multă îndemînare. unele cu unelte liliputane de mărimea tradiționalului ac de cusut. La secția de pulveriza- toare. maistrul Constantin Bărdușică ne vorbește despre lucrătoarele de aici, majoritatea tinere.— La operațiile care solicită o mare agerime a ochiului si multă răbdare pot să vă spun că fetele sint mult mai bune decît băieții. Asa se Si explică de ce la linia de ace (iată că întîlnim din nou... acul), ca si la controlul tehnic de calitate, există numai lucrătoare.Ne oprim îndelung si urmărim mișcările mîinilor neobosite ale Lidieî Pita, de la „acul pulverizator". Zîm- beste si ne spune : „Aici, unde lucrez. mi se cere multă atentie. Si mai trebuie multă iuțeală. Și precizie. Toate astea le-am deprins de la mama, încă de cînd eram mică si lucram la complicate motive naționale pe ii si marame. Nici acum nu mi-am părăsit îndeletnicirea veche. E atît de frumoasă. îneît în timpul liber îmi lucrez singură bluzele și iile care sînt acum, ca să zic așa, la modă și foarte căutate. Noi, fetele de aici din fabrică, vrem să deschidem în secție sau Ia club o expoziție cu lucrările noastre de artizanat, făcute în timpul liber".Am vizitat si unul din sectoarele- cheie ale fabricii, si anume turnătoria de precizie. Ne așteptam să întîlnim numai bărbați. Dar de unde 1 Aici lucrează aproape 200 de tinere. Turnările se fac în modele de ceară, ușor fuzibile. avînd forme ca de jucării. Aproape toate operațiile sînt mecanizate si automatizate. Impresionează curățenia si ordinea. Parcă ai fi într-un laborator sau farmacie. Discutăm cu inginera Hana Albert, care răspunde de perfecționarea tehnologiilor de fabricație.Fiind vorba de turnătorie, de ce se ocupă o femeie si nu un bărbat ?„Ghicindu-ne“ parcă gîndurile, ne spune :— Nu vrem să ne lăudăm, dar la aceste sisteme de turnare femeile dovedesc mai multă răbdare si iscusință. Personal — fără să-i supăr pe bărbați — pot să vă spun că lucrez deosebit de bine cu aceste tinere pe care le vedeți. Au foarte multă răb

dare. sînt conștiincioase si disciplinate. Aici. în acest sector, cel mai puternic nu e cel cu mușchi de otel, ci acela cu... răbdare de fier, cu migală și ochi de Argus.Șeful sculăriei. care este și secretarul, comitetului de partid. Constantin Vlăsceanu. ne spune că în acest an productivitatea. , muncii este mai mare cu circa 14 lg sută decît în
• La Breaza : de la acul 
de cusut la mînuirea ma
șinilor cu precizie de 
microni • Un amfiteatru 
al calificării în noi meserii 

sporește iscusința 
tinerelor fete

aceeași lună a anului trecut, iar cheltuielile la mia de lei producție sint cu peste 100 lei mal mici decit cele planificate.— Pentru a ajunge la aceste rezultate — ne spune interlocutorul — două femei și-au asumat această grea răspundere. Este vorba de inginera Hana Albert și tehniciană Laura Pa- toschi. Nici nu vă închipuiți cită dăruire și pasiune au pus și depun ele pentru a atrage întreg colectivul la rezolvarea unor probleme de ordin tehnologic. Să vă dau un exemplu : ceara pentru modele. Pînă nu de mult, o aduceam din import, dar utilajele tot nu funcționau bine cu ea. Tehniciană Laura Patoschi a studiat posibilitatea fabricării de astfel de ceară cu forțe proprii. Colaborînd cu specialiști de la Combinatul petrochimic Teleajen. ea a reușit să rea

lizeze acest produs atît de necesar, de calitate mult mai bună decît a celui din import, economisindu-se, în același timp, și valută.In alte sectoare ale fabricii am in* tîlriit mașini de înaltă tehnicitate și mașini cu comandă numerică, solici- tînd tinerelor muncitoare o foarte bună pregătire profesională. De aici, principala lor preocupare pentru a putea struni această tehnică ultramodernă a fost și este Învățătura. întreaga unitate este un vast amfiteatru. Tinerele, alături de băieți, învață matematică, fizică, chimie. în prezent, din cei 500 de elevi ai Liceului industrial din Breaza, majoritatea sînt fete. în curînd, ele tși vor lua locul la mașinile și în atelierele fabricii, unde de altfel efectuează și practica. La sfirșitul acestui an școlar, alte 100 de tinere muncitoare „seraliste" iși vor susține examenul de bacalaureat. Concomitent, se pregătesc în fabrică alte, peste 200 de tinere fete absolvente ale primei trepte de liceu. Tovarășul Gheorghe Miu, care răspunde de aceste cursuri de calificare, ne spune că se urmărește ca ele să stăpinească cel puțin două meserii înrudite. De exemplu, strungărița să știe să lucreze la fel de bine la mașina de frezat sau Ia mașina de rectificat. De altfel, trebuie spus că aici, la Breaza, polide- servirea mașinilor se realizează pe un plan tot mai larg.Am plecat din unitate cînd schimbul întîi Ieșea din producției Mă uitam la zecile de tinere muncitoare pășind vioaie, discutînd aprins despre probleme specifice vîrstei lor, vîrsta de aur a unei tinere întreprinderi din Breaza despre care se va duce vestea, peste mări și țări, la „concurență" cu faimoasele obiecte de artizanat.
Constantin CAPRARU
corespondentul „Scinteii"

A început secerișul 

orzuluiIeri, în județul Dolj, s-a dat startul în campania de recoltare a pă- ioaselor, campanie in care mecanizatorii și cooperatorii doljeni au prevăzut să strîngă recolta de pe 40 660 hectare cu orz și 107 520 hectare cu griu. Combinele au intrat in lanurile de orz ale cooperativei a- gricole Mîrșani și ale întreprinderilor agricole de stat Banu Mărăcine și Sadova, unde umiditatea boabelor se apropie de 20 la sută. Așa cum ne informa Gheorghe Tudora. directorul general al direcției agricole județene, campania agricolă de vară este bine pregătită, ceea ce va permite realizarea unei viteze zilnice de 6 800 hectare la orz, creîndu-se astfel posibilitatea ca în 5 zile bune de lucru, întreaga producție de orz să fie pusă la adăpost. (Nicolae Bă- bălău).
Județul lași

Se modernizează rețeaua 
cooperației de consumPentru mai buna aprovizionare și servire a populației din mediul rural, cooperația de consum din județul Iași acordă o atenție deosebită dezvoltării, diversificării și modernizării rețelei sale comerciale. S-a ajuns astfel la aproape 1 090 unițăți sătești. Beneficiază in prezent de noi\ magazine universale locuitorii comunelor Prisăcani, Hol- boca, Probota, Cozmești ș.a. La Râ- ducăpeni, Țibănești și Vlădeni, localități care urmează să devină orașe oină în 1980, noile unități ale cooperației de consum s-au deschis în spațiile amplasate la parterul blocurilor construite recent.Pînă la sfirșitul cincinalului actual urmează să se mai dea în folosință magazine universale la Cîr- niceni, Dolhești, Voinești, Victoria, Totoiești, precum și în alte localități. De asemenea, unități ale cooperației de consum se vor înființa și la parterul noilor blocuri aflate în construcție la Vlădeni, Bivolari, Motca, Bălțați, Țibana, Butea, Plugari, Costuleni, Tomești, Deleni ș.a.

Stațiunea nu era 
„moșie 

proprie"...într-o scrisoare din Brăila se semnala că la Stațiunea de cercetări agricole din localitate s-au comis unele ilegalități care au favorizat sustrageri din avutul obștesc, că unele dintre acestea s-au săvîrșit chiar cu aprobarea conducerii unității, că faptele erau cunoscute de secretarul comitetului de partid al stațiunii, dar acesta nu a intervenit în nici un fel pentru curmarea lor. Sesizarea a fost verificată de uncolectiv de activiști de partid și de stat, alcătuit la indicația Comitetului județean Brăila al P.C.R. In răspunsul trimis se menționează că stațiunea de cercetări agricole avea organizat un chioșc de legume și fructe, prin care se desfăceau ilegal importante cantități de produse direct din fermele de producție. De pildă, din controlul efectuat la ferma nr.2. condusă de ing. Iosif Trica, a reieșit că

Mai mult metal, cu consumuri 
energetice mai reduse

La Combinatul de oțeluri speciale dinO analiză amănunțită a situației consumurilor, care a avut loc la sfîrși- tul anului trecut in toate organizațiile de partid ale Combinatului de oțeluri speciale din Tîrgoviște, s-a încheiat cu concluzia fermă că, în această modernă unitate a industriei noastre metalurgice, eliminarea risipei de energie electrică ar conduce practic nu numai la încadrarea în limitele cotelor alocate — în anul 1978 combinatul din Tîrgoviște a depășit cota planificată cu 18 835 MWh — dar și la realizarea unor însemnate economii. Evaluîndu-și cu exigență toate posibilitățile de raționalizare a consumurilor energetice, oțelarii tîrgovișteni au acordat, firește, atenția cuvenită unor căi hotăritoare cum sînt perfecționarea tehnologiilor, modernizarea utilajelor, organizarea mai bună a activității, adecvată acestui scop, dar planul lor de acțiune a prevăzut, înainte de toate, evitarea risipei. Și iată că, în primul trimestru din acest an, combinatul obține o economie de 3 352 MWh.Secția noastră, ne spune ing. Constantin Dan, șeful otelăriei electrice nr. 2, unde se înregistrează cel mai mare consum de energie electrică din combinat, dispune de toate condițiile pentru realizarea unor rezultate superioare atît în ce privește producția de oțel, cit și la consumurile energetice. La noi. în metalurgie, aceste două sarcini se împletesc foarte strîns, o șarjă elaborată într-un timp mai scurt necesită un consum redus de energie electrică.— Ce v-ați propus, concret ?— Măsurile inițiate de noi au tocmai acest rost, să prevină oprir'le accidentale, care înseamnă pierdere de producție, dar și risipă de energie. Vreau să subliniez că în cazul cuptoarelor de 100 de tone nu am mai înregistrat staționări datorate defecțiunilor la instalațiile electrice, aplicind o soluție ma’ simplă și mai durabilă. Inginerii Ion Neaga, Nicolae Dumitru și electricianul Constantin Oprică au înlocuit, la două cuptoare, instalația electrică a portelectrodului, cu rezultate asemănătoare. Măsură care va fi extinsă.— Pentru a vorbi însă de consum rațional, sînteți de acord că trebuie să înlăturăm definitiv orice formă de risipă.— Așa și este. Noi am diminuat consumul specific în primul trimestru cu .19 kWh pe tonă față de anul trecut. Puțin, după părerea mea. Dar avem certitudinea că, intr-o perspectivă imediată, prin generalizarea unor măsuri care și-au dovedit eficiența și reducerile vor fi mai mari.Asemenea acțiuni au fost întreprinse și în alte sectoare. La secția de benzi electrotehnice, ne relata maistrul Sorin Enescu, o comisie specială se întrunește o dată pe săp- tămînă și analizează cauzele întreruperilor pe fluxul de producție, întreruperi care, de asemenea, încarcă în mod inutil costurile de producție prin pierdere,a a mii ,de kilowați-oră. , Nu, o dată ș_ra constatat că la mijloc sint. micile neglijențe ale unuia-,sau altuia, trecute pină atunci cu vederea, dar care, la ora actuală, sînt tratate cu toată severitatea. Au fost depistate și

locuri care nu făceau altceva declt să „înghită" energie. Așa se explică acum de ce, deși se realizează producții mult sporite față de anii precedent, sint scoase din funcțiune, printre altele, ventilatoare și zone ale cuptoarelor cu normalizare, încălzite cu gaze naturale și energie electrică.Din păcate, sursele risipei nu seacă atît de rapid pe cit ar fi de dorit. Să vedem cum evoluează o șarjă (nr. 40 415) care, fără să fie o excepție, a durat mai mult de opt ore. Trebuie făcută precizarea că oțelăria electrică nr. 2 este dotată cu cuptoare de randament înalt, pe care se pot realiza șarjele în numai șase ore, cu condiția, spun specialiștii, ca mecanismul secției să fie perfect reglat. La cuptorul nr.6 de 100 tone capacitate, s-a obținut într-o singură decadă o medie de 5,93 ore. Deci, se poate. în cazul de față însă, o neglijență a topitorului-șef și deopotrivă a maistrului a prelungit șarja din- tr-o dată cu 30 de minute. Ce reprezintă această intîrziere pentru consumul energetic? Un calcul arată că aceasta crește, la șarja respectivă, cu peste 2 000 kWh.O altă formă de creștere a consumurilor neraționale de energie electrică o constituie pierderile de oțel, care uneori ajung la peste 2 la sută. Procentul poate să pară mic, dar iată că la o șarjă de 100 de tone el se traduce într-o risipă de două tone de oțel pentru care s-au consumat peste 1 300 kWh. După opinia inginerului Mircea Udrescu de la atelierul de inginerie tehnologică, acest neajuns se datorește exclusiv încălcării disciplinei tehnologice, concluzie ce trebuie să dea de gîndit și, totodată, o critică aspră adresată maiștrilor șl inginerilor din secție, care au obligației să acorde asistentă tehnică.— Desigur, o astfel de problemă nu ne putea lăsa indiferenți, ne spune tovarășul Haralambie Banu, secretarul cpmitețului de partid, aj, platformei itldu’sțfiale. Considerăm,, ca. aceste lipsuri Ie vom înlătura printr-o. preocupare mai stăruitoare pentru perfectionarea profesională șt creșterea răspunderii personalului

Tîrgoviștemuncitor. De aceea, pentru a Întări, din acest punct de vedere, colectivul oțelăriei electrice nr. 2 am 'solicitat sprijinul mai multor maiștri și muncitori cu înaltă calificare din alte secții și care lucrează in prezent aici. Paralel cu aceasta acordăm o atenție sporită bunei desfășurări a cursurilor de calificare și reciclării cadrelor tehnice.Reușita oțelarilor tîrgovișteni pe planul gospodăririi raționale a energiei electrice depinde și de colaborarea cu alte unități aparținînd Ministerului Industriei Metalurgice. Așa cum ne spunea ing. Alexandru Nicu- Iescu, șef de secție pe schimb la aceeași oțelărle, cind și cind. se înregistrează șarje rebut — și, desigur, depășirea de energie electrică — datorită calităților necorespunzătoare ale fierului vechi livrat de bazele de specialitate din Titu și Berceni. Unele șarje conțin peste 300 kg metale neferoase. Pe lîngă neajunsul pricinuit oțelarilor, mai există și un al doilea, foarte important pentru economie : se declasează mari cantități de cupru, crom, nichel.Laminorul de benzi electrotehnice a depășit pe anul 1978 consumul specific cu 318 kWh pe tona de bandă laminată la rece. în perioada care a trecut din acest an, această secție și-a redresat in chip spectaculos situațir realizînd economii față de norrr planificată. Așa cum am arătat, o i“ fluență însemnată au avut-o efort rile colectivului secției, dar factori hotărîtor a fost calitatea mai bună a benzii laminate Ia cald produsă la Combinatul siderurgic din Galați.— Aproape 25 la sută din cantitatea de bandă primită anul trecut a avut defecte calitative, ne informează șeful atelierului electric al secției, Cătălin Nițu. Am fost obligați, astfel, să reintroducem banda respectivă în procesul de laminare. Consumul de energie a fost, se înțelege, dublu. în prezent, se constată o îmbunătățire a calității și ritmicității livrării și aceasta se reflectă și în consumul• scăzut de energie electrică.Iată, așadar, cîteva gospodăririi energiei Combinatul de oțeluri Tîrgoviște. Concluziile
aspecte ale electrice la speciale din ce se desprindsint cunoscute de otelari. Importanteste acum să se acționeze cu răspundere pentru valorificarea tuturor rezervelor și, în primul rind, pentru stoparea oricărui fenomen de risipă. în al doilea rind, se impune din partea unităților colaboratoare menționate îndeplinirea. .în cele mai buhe condiții a obligațiilor ce Ie revin.. Problema economisirii energiei interesează, în egală . măsură, pe toți.

Gheorghe MANEA

Pentru turiști, cooperația de consum ieșeană are cîteva unități de popas și recreare amplasate in locuri deosebit de pitorești : „Popasul Poeni“, „Trei iazuri", „Pescăria" de la Deleni, unitatea de alimentație publică de la Băile Strunga, precum și hanurile „Răreșoaia" din Hîrlău și „Codrii Pașcanilor",

cu camere de hotel. Toate aceste unități sint pregătite să găzduiască turiștii care trec prin județ, oferin- du-le o găzduire plăcută și mincă- ruri cu specific moldovenesc.în fotografie, una din cele mai moderne unități dată în folosință în acest an : Complexul comercial și de alimentație publică „Univer

sal" din Valea Lupului, de lîngă Iași. Noua unitate dispune de un magazin cu autoservire, restaurant, unități de prestări-servicii (croitorie, frizerie și reparații radio-TV), precum și spatii de cazare pentru turiști. (Manole Corcaci, corespondentul „Scinteii).

acesta vindea prin chioșcul unității, gestionat de Gheorghe Ciobanu, mere, pere, piersici, căpșuni, cireșe etc. De asemenea, în fiecare an, el fabrica țuică șl vin din produsele fermei, pe care le valorifica tot prin chioșc și prin cantina unității. Toate acestea s-au făcut cu aprobarea directorului stațiunii, ing. Popa Fană, și a contabilului șef, Mihal Constantinescu. Pentru că au aprobat astfel de vinzări direct din fermele de producție, cel doi au fost amendați.In urma discuțiilor purtate cu membrii comitetului de partid din stațiune, se precizează in răspuns, a rezultat că Ion Pătraș- cu, secretarul comitetului, nu informa comitetul despre unele deficiențe din unitate ce-i erau semnalate, ceea ce a făcut să nu fie luate măsuri la momentul potrivit. Comitetul de partid, anali- zind această situație, l-a criticat aspru pe directorul unității si l-a eliberat din funcția de secretar pe Ion Pă- trașcu. Urmează schimbarea din funcție a

contabllului-șef. Totodată, s-a dispus închiderea chioșcului da legume și fructe, precum și anchetarea provenienței bunurilor gestionarului Gheorghe Ciobanu, potrivit prevederilor Legii nr. 18/1968.
Incorectitudini 

corijateLa atelierul debitare din cadrul întreprinderii de utilaj chimic și forjă Rîmnicu Vîl- cea, se semnala într-o scrisoare, au existat neajunsuri in ce privește organizarea muncii, evidența acesteia, ceea ce a determinat unele erori in calculul retribuției. Din răspunsul Consiliului județean al sindicatelor Vîlcea rezultă că sesizarea s-a confirmat. In urma verificărilor efectuate s-au stabilit, împreună cu conducerea întreprinderii, o seamă de măsuri pentru îmbunătățirea activității în acest atelier. Astfel, s-a dispus includerea în plată și a cantităților de material debitat ce nu fuseseră luate în consi

derare, recalculîndu-se retribuția muncitorilor care au executat lucrările ; Imputarea sumelor plătite pentru ore suplimentare maistrului ion lonescu, tehnicianului Octavian Va- silescu și altor lucrători, deoarece din evidențe nu rezultă că ar fi lucrat peste program ; sancționarea disciplinară a maistrului I. lonescu ; redistribuirea unor muncitori Ia atelierele meca- noenergetic și prelucrări mecanice, potrivit calificării ; afișarea la locul de muncă a tarifelor pentru fiecare tăietură, conform tehnologiei, precum și a programului zilnic de producție, defalcat pe schimburi și utilaje.în finalul răspunsului se precizează că in adunarea grupei sindicale se vor analiza concluziile rezultate din cercetare și măsurile stabilite.
„îngăduință" 

pe seama 
legalității?Scrisoarea adresată redacției de Gheorghe

Rădoi, din comuna Cuca, privind abaterile unor cadre cu munci de răspundere din localitate, a fost trimisă spre soluționare Comitetului județean Argeș al P.C.R. în referatul de cercetare se arată că Ilie Sâraru, secretarul biroului executiv al consiliului popular comunal, Gheorghe Șer- ban II, responsabilul brutăriei, și Ion Călin, contabilul consiliului popular, au încălcat disciplina tn construcții și prevederile legii sistematizării, comițînd șl alte abateri. Ca urmare a cercetărilor întreprinse s-a constatat, de asemenea, că faptele acestora au fost tratate cu îngăduință de Ion Batagoi, secretarul comitetului comunal de partid, de Ristache Andrei, secretar adjunct, și Vasile Matei, vicepreședinte al biroului executiv a! consiliului popular comunal. De aceea, plenara comitetului comunal de partid a hotărît sancționarea lor cu mustrare și a lui I. Săraru cu vot de blam. De a- semenea, organizația de bază din căre face parte a hotărît sanc

ționarea Iul Gh. Șer- ban cu vot de blam cu avertisment și a recomandat înlocuirea sa din munca de responsabil al brutăriei. Secretariatul co
mitetului județean de partid a stabilit ca acest caz să fie dezbătut cu toți primarii și secretarii birourilor e- xecutive ale consiliilor populare din județ.

Spicuiri din răspunsuri• Comitetul Județean Bacău al P.C.R. : Pentru acte de indisciplină pe linie de partid și comiterea unor abuzuri tn muncă, Marin Croi- toru, președintele C.A.P. din comuna Huruiești, a fost pus In discuția organizației de bază din care face parte și sancționat cu vot de blam cu avertisment. De asemenea, s-au făcut propuneri pentru înlocuirea sa din funcție, deoarece nu se ridică la nivelul cerințelor și exigentelor actuale pe care le impune o asemenea muncă de răspundere.• Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului Brașov : Ascensoarele de la blocul 40 de pe Bulevardul Grivitei din localitate, in care locuiește și Mircea-Ioan Mihăilă, semnatarul sesizării, nu s-au putut da în folosință la termen din vina constructorului — I.F.M.A.-București — care a întocmit greșit documentația, tn prezent se face recepția lor de către I.S.C.I.R., urmind ca in cel mai scurt timp să fie puse in funcțiune. în ce privește parcajele solicitate tn zona blocului 40, conform precizărilor făcute de Institutul „Proiect" —. Brașov, acestea urmează să se realizeze, existînd aprobările. legale in acest sens.• întreprinderea transporturi auto Vaslui : Autobuzele de pe traseul Bîrlad—Mălușteni au fost uneori suspendate din cauza stării necorespunzătoare a drumului, devenit impracticabil

pentru circulația auto, mai ales pe timp de ploaie. S-au făcut nenumărate demersuri la direcția județeană de drumuri și poduri și la consiliul popular comunal Mălușteni pentru a se amenaja drumul în cauză, dar pină în prezent s-a acționat foarte puțin, ceea ce se răsfrînge negativ asupra bunului mers al transportului în comun pe acest traseu.• Comitetul municipal Galați al P.C.R. (răspuns la sesizarea cititorului Costache Barbăndeal de pe strada Cașin nr. 17) : Ca urmare a controlului de partid și de stat efectuat la depozitul de combustibil din localitate, a fost schimbat gestionarul și s-a stabilit ca pe bonul de achitare a costului combustibilului să se înscrie și data cînd urmează să fie ridicat. în acest fel, cumpărătorii vor asista la încărcare, puțind să refuze combustibilul care nu întrunește condițiile de calitate cerute.• Direcția domeniului public din cadrul Consiliului popular al municipiului București : Aplicarea propunerii grupului de oameni ai muncii de la Institutul de cercetări și studii de inginerie tehnologică pentru mașini agricole Otopeni, de a se Instala un semafor acționat de pietoni în dreptul unității, pe șoseaua București—Ploiești, este de competența Direcției de drumuri și poduri din cadrul M.T.Tc., căreia i-am înaintat scrisoarea spre rezolvare.Din răspunsul Direcției drumurilor din M.T.Tc. aflăm însă că instalarea și exploatarea semaforului In punctul menționat intră în competența organelor locale, respectiv a consiliului popular a! Capitalei și al comunei Otopeni ! Răspunsul precizează că direcția drumurilor va aviza această lucrare dacă Consiliul popular municipal București o consideră necesară. Așteptăm opinia acestui for.
Gheorghe PÎRVAN
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)dărilor făcute de secretarul general al partidului cu prilejul întîlnirilor cu oamenii de știință, cercetători și proiectanți. Ele atestă legarea tot mai strinsă a cercetării de producția industrială, de cerințele economiei naționale.Secretarului general Ii sînt prezentate realizări de prestigiu obținute in valorificarea superioară a bazei de materii prime existente în țară — țiței, gaz metan, minereuri și altele. Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează despre stadiul de elaborare a unor noi instalații petrochimice, despre modul de funcționare a unor capacități industriale și cere factorilor de răspundere, specialiștilor să ia cele mai eficiente și operative măsuri pentru a se asigura intrarea lor în cel mai scurt timp in circuitul productiv.în continuare sînt înfățișate rezultatele și preocupările în direcția valorificării zăcămintelor de sulf și alte minereuri cu conținut sărac de metal, pentru realizarea unor materiale rare și pure, destinate în special industriei electronice, noi reactivi, tehnologii originale în metalurgia neferoaselor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă specialiștilor institutului să cerceteze și să definitiveze studiile care să permită înlocuirea actualelor tehnologii de fabricare a aluminei, care prezintă un consum ridicat de energie, și să fie asigurată întreaga gamă de sortimente de aluminiu pentru industria aeronautică. Secretarul general al partidului indică, în același timp, ca industria chimică să asigure numai materia primă pentru fabricarea diferitelor piese și articole din materiale plastice, iar realizarea pieselor finite să revină industriei constructoare de mașini. De asemenea, cere specialiștilor din chimie să lărgească colabo- area cu cei de la întreprinderea de toturisme din Pitești, în vederea mițiunătățirii și diversificării lacurilor și Vopselelor destinate industriei de autovehicule.Apreciind rezultatele cercetărilor pentru dezvoltarea industriei noastre de medicamente, valoarea terapeutică a unor produse originale, secretarul general al partidului a recomandat să se insiste pentru îmbogățirea continuă a nomenclatorului cu substanțele medicamentoase realizate pe baza tehnologiilor proprii, care să acopere atît nevoile ocrotirii sănătății în țara noastră, cît și cantități tot mai însemnate pentru export.Tovarășul Nicolae Ceaușescu remarcă, de asemenea, rezultatele meritorii înregistrate în domeniul producției de fire și fibre sintetice, îngrășăminte, detergenți, produse cosmetice și alte substanțe chimice cu largi întrebuințări in cele mai diferite sectoare.Cadrele de conducere din institut îl informează pe secretarul general al partidului că, paralel cu preocuparea pentru valorificarea superioară a bazei proprii de materii prime, lărgirea nomenclatorului de produse și ridicarea calității și a gradului lor de competitivitate, specialiștii celor 27 de unități componente și-au propus ca obiectiv prioritar în etapa actuală reducerea consumurilor de materii prime, combustibil și energie electrică în industria chimică, prin elaborarea unor noi tehnologii, perfecționarea celor existente, reproiectarea unora dintre instalațiile cu consumuri ridicate. Edificatoare în acest sens sînt cercetările incluse în planul pe acest an, prin a căror aplicare, în cincinalul următor, se va obține reducerea consumurilor cu circa 3,5 milioane tone combustibil convențional pe an.Cu prilejul vizitării mai multor laboratoare moderne ale institutului și ale unor compartimente din cadrul expoziției, secretarul general al partidului a putut cunoaște nemijlocit, la fața locului, și succesele cercetătorilor în domeniul elastome- rilor. în urma studiilor s-a extins gama de elastomer!, în momentul de față aflindu-se în producție industrială, pe bază de procedee originale, două tipuri de cauciucuri — cel poliizoprenic, utilizat ca înlocuitor al celui natural pentru fabricarea anvelopelor și articolelor tehnice, obținut din benzina de piroliză, precum și cauciucul terpolimer, folosit in domeniul articolelor tehnice și bunurilor de con- " în stadiu avansat de realizare si lliă, la Combinatul petrochimic de la Brazi, instalația de cauciuc polibutadienic, produs cu rezistență mare la abraziune, superior cauciucului natural, ce va fi folosit la banda de rulare a anvelopelor. în planul de cercetare sint incluse alte două noi tipuri de cauciuc, între

La stația-pilot de la Periș, pentru producerea biogazului

La Institutul central de chimie, în fața machetei unei viitoare instalații create pe bazâ de concepție proprie Se vizitează Institutul central de biologie

acest domeniu să-și îndrepte spre realizarea unui cauciuc reziste un timp mai indelun- agenții chimici, să-și conti-

care și cel care se prelucrează după tehnologia maselor plastice, procedeu care permite obținerea unor importante economii de energie. în preocupările actuale ale colectivului a- cestui sector este înscrisă elaborarea unor noi tehnologii pentru valorificarea superioară a materiilor prime.întreg acest program de cercetare a fost conceput Și dezvoltat de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, care coordonează direct, concomitent cu conducerea Institutului central de chimie, activitatea de cercetare în domeniul e- lastomerilor.Dînd o înaltă apreciere acestor rezultate, secretarul general al partidului a recomandat specialiștilor din atenția care să gat la _ .nue căutările In vederea elaborării unor noi tehnologii care să permită reducerea mai accentuată a consumurilor de materii prime și energie.Secretarului general al partidului Ii sînt înfățișate în continuare preocupările colectivului institutului in domeniul realizării de noi surse de energie, între care : stocarea energiei solare cu ajutorul sărurilor topite, conversia energiei solare în energie electrică și chimică, obținerea hidrogenului energetic cu ajutorul unor tehnologii cu consumuri scăzute de combustibil, noi surse electrochimice, preocupările pentru obținerea luminoforilor — substanțe care reduc pînă lă 60 la sută consumul de energie electrică la iluminatul cu tuburi fluorescente și becuri cu vapori de mercur. Totodată, este prezentat programul de valorificare a bioxidului portantă de chimie, care amestec cu regăsește ca bricarea amoniacului.■ Subliniind rezultatele obținute de Institutul în întreaga sa deosebită orientarea

de carbon, sursă im- materii prime pentru se află în zăcăminte în gaze naturale sau se produs secundar la favaloroase central de activitate, pe cgre o cercetărilorchimie contribuția aduce în pentru promovarea progresului tehnic în chimie, în economia națională în general, secretarul general al partidului a adresat calde felicitări întregului colectiv și urări de noi succese în direcția cercetării originale rințelor dezvoltării economiei naționale.în continuare, pe Institutului central vizitează o expoziție care sintetizează preocupări, realizări și perspective
pe Și promovării măsura ce- modernizăriiplatoul din fața de 'chimie, se

unele mag- ener- frigu-conversiacăldurii, tehnicii procese funda- domeniul bioenergeti-

in domeniul cercetării, dezvoltării și valorificării de noi surse de energie pînă în anul 1990 și orientările principale pînă în anul 2000, program elaborat în concepția indicată de tovarășul Nicolae Ceaușescu.în fața panourilor și a graficelor, specialiștii expun realizări și orientări privind cercetarea și valorificarea de noi surse și tehnologii energetice, cum sînt energia geotermică, solară, a vîntului, recuperarea energiei din deșeuri urbane și agricole, din procese industriale de producție.Pe platformă sînt prezentate modele și prototipuri de mașini, instalații și echipamente, progrese recente In fizica ionilor grei — cercetări cu mari perspective aplicative în domeniul energeticii, ca și rezultate obținute în netohidrodinamică a geticii hidrogenului, lui (criogenia), noi mentale în cii ș.a.Realizările șl preocupările prezentate evidențiază rolul deosebit de important al cercetărilor teoretice, fundamentale și aplicative, în crearea unor noi soluții de producere, conservare și utilizare a combustibililor și energiei, pentru formarea unei rezerve substanțiale de posibilități tehnico-economice, asigurarea necesarului de energie pentru deceniile viitoare.Secretarul general al partidului se întreține cu factori de răspundere din diferite ministere și alte sectoare, cu specialiști, asupra oportunității și eficienței utilizării unor noi surse de energie și face recomandări privind activitatea prezentă și de perspectivă, pentru lărgirea bazei materiale de resurse energetice.Apreciind rezultatele de pînă acum, tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat oamenilor de știință, specialiștilor să continue cercetările și în același timp să extindă unele aplicații.Următorul obiectiv vizitat de secretarul general al partidului a fost 
INSTITUTUL CENTRAL DE 
BIOLOGIE — unitate care desfășoară o largă activitate de cercetare fundamentală și aplicativă în acest domeniu de mare însemnătate pentru progresul unor importante ramuri ale economiei noastre naționale.Dialogul de lucru al secretarului general al partidului cu cadrele, și specialiștii institutului a îmbrățișat și aici probleme de importanță deosebită pentru orientarea, direcționarea și aplicarea cercetărilor bio

logice, astfel Incit această activitate să-și aducă o contribuție și mai însemnată la realizarea unor programe ale agriculturii, la soluționarea unor probleme din diferite ramuri ale industriei, din ocrotirea sănătății și protecția mediului înconjurător, precum și în domeniul căutării unor noi surse de energie. Sînt prezenți Nicolae Giosan, președintele Academiei de științe agricole și silvice, Suzana Gâdea, ministrul educației și învățămintului.Analizînd rezultatele cercetărilor fundamentale și aplicative în domeniul agriculturii care au urmărit să contribuie la ameliorarea plantelor cultivate pentru crearea de noi soiuri, cu calități superioare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat succesele obținute în acest domeniu de însemnătate deosebită pentru sporirea producției agricole și a subliniat importanța intensificării cercetării și în această direcție.S-au relevat o serie de experimente și tehnologii care s-au demonstrat a fi deosebit de eficiente, ducînd la sporuri de producție între 8—35 la sută, precum și la a scurtare cu circa 14 zile a perioadei de vegetație.Aplicații la fel de eficiente se dovedesc a avea șl cercetările în domeniul combaterii dăunătorilor prin metode biologice. Analizînd rezultatele cercetării în acest domeniu, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că se impune o intensificare a activității de combatere a dăunătorilor pe cale biologică, astfel incit să se elimine folosirea insecticidelor, în acest sens, secretarul general al partidului a relevat că economicitatea noilor metode este evidentă, ea puțind duce la reducerea investițiilor in industria chimică, a consumurilor de energie, înlăturarea poluării chimice.O atenție deosebită a fost acordată, In cadrul dialogului cu specialiștii institutului, folosirii metodelor biologice în vederea stimulării creșterii animalelor.Un alt domeniu de aplicabilitate al cercetărilor biologice se referă la unele ramuri industriale, în legătură cu care s-au obținut rezultate la fel de notabile.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut cuvinte de laudă pentru realizările obținute de acest colectiv, subliniind că se impune ca aceste rezultate să fie aplicate mai rapid în practică. în acest scop, secretarul general al partidului a recomandat ca in centrul cercetării să se afle în viitor și elaborarea tehnologiilor industriale de utilizare a rezultatelor cercetării, astfel încît aplicabilitatea lor la scară industrială să poată fi cit mai rapidă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a analizat apoi o altă vastă arie de aplicare a cercetărilor biologice, și anume participarea la programele energetice ale țării. în aceste domenii au fost dezbătute rezultatele și orientările viitoare în vederea obținerii metanului, hidrogenului, biogazului și alcoolilor prin metode biologice.O altă sferă de aplicabilitate a biologiei, examinată cu atenție de secretarul general al partidului cu cercetătorii și specialiștii institutului, se referă la folosirea microorganismelor in recuperarea țițeiului din zăcăminte, combaterea colmatării și coroziunii și in obținerea de cărbune cu un procent redus de sulf. Se estimează. de pildă, că prin folosirea acestor metode se va ajunge la stimularea eliberării țițeiului din zăcăminte, problemă ce preocupă cercetarea pe plan mondial, știindu-se că în prezent aproape 70 la sută din zăcăminte rămîn neexploatate.Pornind de la necesitatea păstrării echilibrului ecologic al bazinelor acvatice și ținînd seama de necesitatea valorificării eficiente a resurselor de apă, Institutul central de biologie a inițiat, totodată, cercetări Vizind fundamentarea ecologică și elaborarea tehnologiei de acvacultură în lacurile de acumulare. Se are în vedere valorificarea unor suprafețe de 100 000 ha pentru 1990.Apreciind aceste rezultate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a trasat sarcină institutului de a extinde aceste cercetări și în lacurile colinare, astfel încît să se poată stabili condițiile optime de creștere a peștelui pe zone geografice. Trebuie să orientăm cercetarea in acest domeniu spre popu- larea cit mai intensivă a lacurilor, in scopul obținerii unor cantități sporite de pește necesar populației, a spus secretarul general al partidului.Au fost reținute cu interes cercetările in direcția protejării, prin mijloace biologice, a mediului înconjurător. în cadrul discuției au fost prezentate preocupările în direcția conservării mediului natural și exploatării raționale a resurselor, prevenirii și combaterii poluării, valorificării terenurilor supuse eroziunii și salinizării, elaborării de tehnologii de

epurare a apelor uzate, optimizării exploatării cit mai raționale a resurselor naturale ale solului și subsolului.în încheierea acestei analize, tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat colectivul institutului pentru realizările obținute, recomandînd să se treacă la aplicarea în viață a cercetărilor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat vizitează apoi EXPOZIȚIA 
UNITĂȚILOR DE CERCETARE 
DIN DOMENIUL CONSTRUC
ȚIILOR DE MAȘINI, unde sîn‘ întîmpinați de ministrul de resort, Ion Avram, de alți factori de răspundere, de numeroși specialiști din institutele de profil.Expoziția reunește sute de produse, realizate in ultimii ani, ilustrind pregnant eforturile și căutările creatoare ale celor ce lucrează în acest important domeniu de activitate, îndreptate spre creșterea continuă a aportului științei și tehnologiei la soluționarea unor probleme de maximă : însemnătate ale dezvoltării și modernizării industriei noastre. Ea pune în evidență metodologiile și tehnicile noi pe care cercetarea științifică din această ramură da 
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Specialiștii Institutului de cercetări pentru industria electrotehnică dau explicații privind ultimele realizări obținute 
de cercetarebază a economiei naționale le propune pentru înfăptuirea obiectivelor majore stabilite ae conducerea partidului și statului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu: diminuarea cheltuielilor de fabricație, a consumurilor de materii prime și materiale, combustibili și energie ; asimilarea unor mașini și utilaje cu caracteristici superioare ; elaborarea de tehnologii avansate menite sâ ducă la o sporire substanțială a productivității muncii, a gradului de mecanizare și automatizare a producției, . la creșterea calității și ridicarea necontenită a eficienței economice.Referindu-se la succesele obținute pe linia dezvoltării cercetării în strînsă legătură cu cerințele producției, ale progresului economiei naționale, gazdele relevă rezultatele înregistrate in direcția reducerii adaosurilor de prelucrare, prin extinderea procedeelor moderne de turnare și forjare, ceea ce contribuie la realizarea unul indice ridicat de utilizare a metalului in construcția de mașini.în continuare sînt prezentate avantajele pe care Ie are folosirea automatizării flexibile în procesul de fabricație, subliniindu-se capacitatea ei deosebită de a se adapta la diverse sarcini de producție.Sint înfățișate, de asemenea, metode noi ce se aplică în sfera controlului de calitate, asigurîndu-se astfel creșterea continuă a preciziei în fabricarea produselor.O serie de exponate atestă preocuparea specialiștilor de a crea noi mașini și utilaje, cu calități tehnice superioare, cu o greutate mai mică 

și cu , un consum redus de combustibil, precum și de a spori randamentul agregatelor existente. Rețin atenția, în acest sens, instalațiile, cu acționare electrică, pentru forajul petrolier și pentru deschiderea puțurilor miniere cu diametrul mare și in roci foarte dure. Este prezentat, totodată, programul de dieselizare a motoarelor pentru autoturisme, autoutilitare și autovehicule.Expoziția cuprinde și o selecție de aparate electronice, destinate direct proceselor tehnologice, cum ar fi instalațiile de control activ pentru mașini-unelte, ce vor echipa liniile de fabricație a autoturismului „Olt- cit“ ; echipamente de teleprelucrare și teletransmitere a datelor ; centrale telefonice electronice ; instalația pentru sudură în vid cu fascicul de electroni ; echipamente cu comandă numerică pentru metalurgie și altele.Sînt înmănuncheate aici sute de alte mașini și utilaje, sînt prezentate numeroase alte soluții tehnologice, care reprezintă rodul activității neobosite a cercetătorilor din institutele aparținînd industriei construcțiilor de mașini.La încheierea vizitei In expoziție, In cadrul dialogului de lucru cu ministrul de resort, cu specialiștii prezenți, tovarășul. Nicolae Ceaușescu cere să se treacă neîntîrziat la realizarea unui sistem de automatizare, prevăzut pe procese tehnologice, in

stalații și întreprinderi, care să ducă la creșterea productivității muncii, la ridicarea permanentă a calității producției și a eficienței economice.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu. ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat sînt invitați să viziteze cîteva secții de bază ale INSTITUTULUI 
DE CERCETARE PENTRU IN
DUSTRIA ELECTROTEHNICĂ, căruia i-a revenit cinstea de a găzdui expoziția.Directorul unității a Informat pe secretarul general al partidului despre microproducția Institutului, despre materialele electrotehnice speciale realizate cu forțe proprii, materiale cu performanțe înalte și cu o largă utilizare în industria de specialitate și în economie.Atit în timpul vizitării expoziției, cît și a institutului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost tntîmpinat cu calde manifestări de stimă și dragoste de oameni de știință, de cercetătorii și proiectanții, de toți specialiștii prezenți, care l-au asigurat că, mobilizați și însuflețiți de îndemnurile adresate și cu acest prilej, își vor pune întreaga putere de muncă și capacitate creatoare în slujba îndeplinirii exemplare a sarcinilor complexe ce le revin, a progresului accelerat al economiei naționale, a înfloririi continue a patriei.în continuarea vizitei de lucru, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a fost oaspetele muncitorilor și cercetăto

rilor care au experimentat și pus în funcțiune STATIA PILOT DE 
LA PERIȘ PENTRU PRODU
CEREA BIOGAZULUI DIN DE
JECȚII ANIMALIERE ~ uni' tate care pentru prima dată în țară asigură valorificarea superioară a acestor materii secundare in scopuri energetice și, totodată, asigură utilizarea deplină a apelor uzate pentru irigații, cit și a îngrășămintelor nătu- rale pentru fertilizarea ogoarelor.Secretarul general al partidului este lntimpinat de lucrătorii din unitățile agricole și instituțiile comunei Periș, de cercetători, care i-au făcut o caldă și entuziastă primire.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat sînt invitați să viziteze instalațiile de producere a biogazului, panourile anexe de captare a energiei solare, care asigură încălzirea apei, și instalațiile de producere a energiei electrice.Tovarășul Angelo Miculescu prezintă rezultatele privind valorificarea dejecțiilor din complexele zootehnice și reziduurilor industriei alimentare pentru producerea de biogaz, subliniază preocupările pentru extinderea experienței de pînă acum in alte unități de profil din țară.Secretarul general al partidului se 

interesează de eficienta și funcționalitatea instalațiilor, de posibilitățile de simplificare a fluxului tehnologic, cere specialiștilor să acorde atenție reducerii investițiilor specifice. Este subliniată necesitatea valorificării depline a nămolurilor rezultate din complexele zootehnice pentru a produce biogaz în mod continuu, spre a satisface cerințele de energie ale unităților in care funcționează asemenea instalații, cit și pentru alți beneficiari. Este expus apoi programul de construcție a noi stații în complexele zootehnice, care, pmă în anul 1985, urmează să producă o cantitate de biogaz echivalind cu 36 060 tone combustibil convențional. Sint prezentate machete și panouri ilustrative, proiectele referitoare la valorificarea superioară a apelor reziduale și a altor materii secundare in sectorul de industrializare a produselor agricole. Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de modul cum sînt rezolvate diferite probleme legate de punerea în valoare a capacităților existente, de amplasarea rațională a instalațiilor, de economisirea materialelor, de reducerea prețului de cost.Secretarul general al partidului subliniază necesitatea intensificării preocupărilor pentru producerea biogazului, în vederea reducerii consumurilor energetice, valorificării depline și reciclării deșeurilor, a tuturor materiilor secundare și apelor uzate.La plecarea din Periș, în aceeași atmosferă caldă, entuziastă, tovarășul Nicolae Ceaușescu este înconjurat de mii de cetățeni, care, prin urale și ovații. își exprimă dragostea și stima față de cel mai iubit fiu al poporului roman.
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!FAPTUL; Și exercitarea prerogativelor

IDIVERS
Viitorii 
constructori 

I —la înălțime!
In acest an, etapa republicană 

a concursului pe meserii în do- 
I meniul construcțiilor a fost găz

duită de municipiul Galați. La 
competiție au participat 144 elevi 

Idin toată țara. Probele practice 
s-au desfășurat pe șantierele gă- 
lățene și in atelierele-școală ale 
liceului nr. 8. Juriul a fost pus 

Iin vădită încurcătură. întrucit 
toți concurența s-au 'întrecut pe 
ei înșiși in susținerea cu brio a 

I dificilelor probe teoretice și 
practice. Premianții : Dorin Ol
teana — Deva (mozaicar-șamo- 
tor), Mircea Onea — Baia Mare 

Iși Emil Mircea — Oradea (zidar- 
betonist), Simion Buciumau 
— Alba Iulia și Teodor Niftode 
— T ulcea (instalator) și Viorel 
Nadiș — Baia Mare (electrician). 
Dar adevărații ciștigători vor fi 
toți cei care vor beneficia de in- 

Ideminarea viitorilor constructori, 
care s-au dovedit de pe acum... 
la înălțime.
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Din inimă
ln spitalul orășenesc Vatra 

Dornei a fost internată, în sta
re foarte gravă. Elena Alexan- 
driuc. Puțini erau cei care-i mai 
acordau o șansă de salvare. Dar 
iată că medicul Miluță Toporaș 
a încercat imposibilul, printr-o 
intervenție chirurgicală extrem 
de dificilă, urmată de un trata
ment îndelung și anevoios. Si 
viața femeii a fost salvată, ln 
scrisoarea trimisă pe adresa ru
bricii noastre, Elena Alexandrine 
ne spune : „Cel care m-a făcut 
să mai ajung să văd soarele și 
oamenii este un medic in virstă 
de 63 de ani, un om cu miini și 
suflet de aur. li mulțumesc din 
toată inima pentru tot ce-a făcut 
pentru mine și ii doresc, la rin- 
du-mi, să aibă parte de o toam
nă a vieții cit mai lungă, mai 
senină, cu sănătate și bucurie".

Pe scara 
unui 
troleibuz

S-a întimplat în Bucu
rești, în 1 ziua de 6 iunie, brd 
16,45. Un troleibuz de pe li
nia 85, condus de Maria Ște- 
fănescu, circula pe Bd. Gh. Di
mitrov, către strada Traian. 
Fiind mare aglomerație, trolei
buzul a plecat din stație cu ușile 
deschise. Pe una din scările sale 
se afla și Gheorghe Darie, in 
virstă de 38 ani, muncitor la 
„Sintofarm". Avind miinile ocu
pate de două sacoșe, acesta s-a 
dezechilibrat și a căzut, pier- 
zmdu-și viața.

Atenție conducători auto, aten
ție călători !
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I Doi, |
| și amîndoi...
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Mircea Josan și Laurențiu 
Balșa din Deva erau prieteni la 
cataramă. Ce făceau, ce invir- 
teau numai ei știau. Cei din 
jur observau insă că totul le 
mergea „ca pe roate" : bine im- 
brăcați și foarte culanți cu chel
nerii. Pină deunăzi, cind la lo
cuința lui Josan s-a descoperit 
un adevărat bazar cu tot felul 
de obiecte de proveniență dubi
oasă, între care 5 casetofoane, o 
combină muzicală, un radiocase- 
tofon. Josan incredința aceste 
obiecte lui Balșa, care le vindea 
amatorilor de chilipir. Afacerea 
celor doi bișnițari s-a terminat 
cu... muzică.

Să-i fie de 
învățătură

Trecind deunăzi pe lingă școa
lă, Vasile Cosma din satul Fîn- 
tînele, județul Iași, și-a adus 
aminte că nu și-a scos certifica
tul de absolvire. S-a dat jos din 
căruță și s-a îndreptat pe trei 
cărări (fiind asupra chefului) 
spre cancelarie. Aici, nici una, 
nici două, a cerut să i se dea pe 
loc certificatul de absolvire 
a școlii. I s-a spus să revină a 
doua zi. El — nu, și nu 1 De 
parcă' intraseră zilele-n sac. <4 
început să țipe, să injure, să 
tulbure liniștea, să întrerupă 
lecțiile. Pină la urmă a fost cu
mințit cu o amendă usturătoare. 
Să-i fie învățătură de minte, 
dacă atunci cind a fost elev n-a 
învățat cum să se poarte.

Apa, vara
Mare căldură. în ultimele zile, 

și la Arad. Mulți localnici s-au 
dus să se răcorească in apele 
Mureșului. Dar cu apa nu e de 
glumit. Cel care nesocotesc acest 
lucru sau o fac pe grozavii sint 
puși in situații dintre cele mai 
dificile, uneori cu sfîrșit tragic. 
Așa s-a intimplat cu trei tineri 
care s-au înecat in Mureș.

Oameni buni, tineri și vir- 
stnici: sezonul iald e abia la 
început. Nu vă aventurați prea 
adine, în valurile apelor, nu o 
dată înșelătoare...
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democrației muncitorești
trebuie învățata...

„Lecții pe viu“ - în întreprinderi • Cursanții întreabă, cursanții răspund 
• O metodă de investigare de larg interes :• sondajul de opinie
Incepînd din luna mai — sub îndrumarea și conducerea comitetelor 

județene, municipale și orășenești de partid — se desfășoară, pentru prima 
oară, la școlile interjudețene de partid, cursuri de instruire (cu scoatere 
din producție), pe o perioadă de 8—10 zile, a președinților consiliilor oa
menilor muncii. Organizate pe ramuri, subramuri și domenii de activitate, 
eșalonate pe cinci serii, cursurile se dovedesc de mare utilitate in perfec
ționarea activității acestor organisme importante ale democrației mun
citorești. Paralel se desfășoară, in numeroase centre județene, cursuri de 
instruire a reprezentanților oamenilor muncii 
colectivă, precum și a președinților 
sistem unitar de perfecționare....întreprinderea „înfrățirea" — Oradea. Președintele consiliului oamenilor muncii, asistat de vicepreședintele consiliului județean de control muncitoresc, prezintă oaspeților — participant! la cursurile de perfecționare a pregătirii președinților C.O.M. — organizarea sistemului informațional și de prelucrare automată a datelor, după care le înfățișează modul de funcționare a centrului de calcul... La întreprinderea de accesorii pentru mijloace de transport, unitate care a ’ obținut succese deosebite în întrecerea socialistă, cursanții au avut prilejul de a se familiariza cu diferite metode moderne de organizare a producției și cu modalitățile de îndrumare a comisiilor pe domenii de activitate. Au fost binevenite precizările tovarășilor Szanto Ștefan, secretar al Comitetului județean Bihor al P.C.R., și Petru Demeter, prim- secretar al comitetului municipal, privind căile de perfecționare a stilului de muncă al consiliilor oamenilor muncii... Convorbirile pe care le-au avut cu alți secretari ai comitetelor județene Bihor și Satu Mare au dat posibilitate cursanților să înțeleagă mai bine căile de integrare organică a organizațiilor de partid în viața unităților unde activează, cerințele decurgînd din introducerea noului mecanism economico-finan- ciar.Iată doar cîteva secvențe semnificative ale modului în care se desfășoară la Oradea — întrunind aprecierile pozitive ale tuturor cursanților cu care am discutat — cursurile de perfecționare a pregătirii președinților consiliilor oamenilor muncii din județele Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj. Nivelul ridicat al cursurilor, aportul lor substanțial Ia strînsa legare a teoriei cu practica, la clarificarea unor probleme privind : îmbinarea armonioasă a funcției de secretar al organizației de partid cu aceea de președinte al C.O.M., relațiile dintre consiliu și biroul executiv ; exercitarea dreptului de control al organizației de partid potrivit noilor cerințe ale dezvoltării democrației muncitorești — se datorase atenției pe care Comitetul județean de partid Bihor o acordă îndrumării de zi cu zi a cursurilor. Apare grăitoare în acest sens repartizarea celor 24 teme ale fiecărui curs în răspunderea directă a membrilor

adunărilor
in organele de conducere 

generale — in cadrul unui

comitetelor județean și ________ r„_ de partid, paralel cu participarea (ce e drept, încă sporadică) a unor membri ai birourilor comitetelor județene limitrofe „beneficiare".Se cuvine reliefată în mod deosebit grija manifestată pentru buna desfășurare a cursului de activiști bine pregătiți și cu tragere de inimă, ca directoarea Școlii interjudețene de

birourilor municipal

La Oradea, 
valoroasă în 
cursurilor de 
a pregătirii 

consiliilor
muncii

o experiență 
desfășurarea 
perfecționare 
președinților 
oamenilor

partid, Aurica Broinaș, și responsabilul cursului, Ștefan Dănculea. Nu se prezintă prelegeri lungi și obositoare care să se limiteze la repetarea în fața unui auditoriu pasiv a unor teze generale binecunoscute sau noțiuni amplu tratate în materialul bibliografic. Pe primul plan se află formele active, cu pronunțat caracter participativ — dezbaterile, schimburile de experiență, care solicită aportul efectiv al cursanților, stimulează efortul propriu de gindire, îi ajută să-și formeze capacitatea de a se orienta de sine stătător în soluționarea problemelor complexe cu care sînt confruntați. Astfel, după o succintă introducere în temă sau expunere-cadru care punctează ideile fundamentale, orientările de principiu (urmată uneori de vizionarea unui film documentar consacrat temei respective sau vizitarea unei expoziții de produse), se desfășoară o dezbatere largă în cadrul căreia confruntarea opiniilor se îmbină cu reliefarea elementelor valoroase din experiența diferitelor unități (de pildă, o „Bancă a ideilor", organizată de consiliul oamenilor muncii de la întreprinderea de conductori emailați Zalău, care urmărește sistematic valorificarea propunerilor de inovații și raționalizări, ceea ce a înlesnit realizarea. unor , importante economii de materii prime), iar răspunsurile la întrebări se conturează cu participarea tuturor.
„Zilele culturii popoarelor
, -- — _

și naționalităților din R.S.F. Iugoslavia"Pe lingă interesantele creații ale școlii de animație din Zagreb și naai multe documentare — la Tirgu Mureș a fost programată și prezentarea filmului artistic „Să ajungem in zori", in regia lui Aleksandar Djordje- vic (scenariu : Vlasta Radovanovic), care reconstituie evadarea, în 1941, a unui grup de 32 de deținuți comuniști din închisoarea Sremska Mitrovica. La Alba Iulia a putut fi urmărit „Parfumul florilor dc cirnp", film premiat anul trecut la Festivalul de la Pola (pentru regia lui Srdan Karanovic, coautor al scenariului impreună cu Rajko Grlic), interesantă investigare a frămintărilor unui om contemporan (avîndu-l în rolul principal pe cunoscutul actor bel- grădean Liuba Tadic).Cinematografia din țara vecină și prietenă a evocat de-a lungul ultimelor decenii eroica mișcare de rezistență, lupta partizanilor pe pămintul R.S.F. Iugoslavia cu admirabilă, necesară insistență și intensitate, în nenumărate pelicule: tumultuoase pagini de epopee, imagini so- căzind în capcana lemne și monumentale de frescă ; simfonii cinematografice și piese „de cameră" ; balade și poeme cinematografice, filme de acțiune și filme de atmosferă, logice și batere.Gala a filmului desfășurată recent inclus o realizare pe aceeași temă, un film

artistic care evocă eroica mișcare de rezistență a populației din regiunea Kosovo, ilustrind solidaritatea popoarelor și naționalităților conlocuitoare din Iugoslavia in lupta împotriva ocupanților fasciști.„Cum se moare" s-a numit filmul (scenariul Brana Shqepano- viq, Miomir Stamen- kovicq, regia Miomir Stamenkoviq). „Se zid, un zid zărește con- ferestre as- fața la un execuție în

filme psiho- filme de dez-bucureșteană iugoslav a

moare" la pe care se turul unei tupate, cu pluton de prezența comandantului armatei „Se moare" rămas bun munți, de la cu care neamul de păstori al eroului (care este albanez) este puternic moare femeia gaseși deauna speri să ai un fiu. „Se moare" ochi in ochi, umăr- la umăr cu tovarășul de acțiune și prietenul apropiat, sîrbul Mladen (pe care, dorind să-1 salveze. eroul principal a intrat nebunește in birlogul dușmanului, ce i-a fost întinsă). „Se moare" deci cu conștiința unei datorii împlinite, cu credință și speranță în lupta comuniștilor, la care ai luat parte neprecupețind nimic. Se moare așa cum se trăiește, adică simplu, vitejește, bărbătește, dominat nu de ură și nici de regrete, ci de iubire pentru ceea ce rămine in urmă.

teatre

ocupante. luindu-ți de la pâmintul
înfrățit, cu gîndul de care te le-pentru tot- și de la care

Se la

în filmul de care vorbim, partizanii pregătesc capturarea unui transport de arme germane din Grecia — dar nu această acțiune stă in centrul atenției, ci viața de fiecare zi, aspră, plină de primejdii a luptătorilor, atmosfera și evenimentele specifice unei mișcări de rezistență care include și exprimă atitudinea marii majorități a populației din zonă. în filmul lui Stamenkoviq, eroii acționează asumîndu-și maxime riscuri așa cum respiră. Acțiunile lor sint decise, rapide, fulgerătoare, mereu surprinzătoare prin riscurile asumate parcă fără teamă. Lupta se duce corp, dată la cițiva D.ușmanii cruzime : lui este asasinat, grup de citeva au fost prinși, spînzurați orașului.Dominant sentiment sețe, forță de amplă solidaritate nobilă.Realizat cu mijloace simple, „Cum se re" reprezintă o nă semnificativă istoria nu prea părtată a popoarelor și naționalităților din R.S.F. Iugoslavia, dez- văluindu-i vibrante dimensiuni spirituale, ecouri lirice de reală rezonanță în sufletele' și conștiința spectatorilor.

adesea corp la se trage nu o metri, lovesc cu tatăl erou- un partizani, la ore după ce atîrnă în piațarămîne un de șișicu
frumu- noblete, adîncă o cauză

moa- pagi- din înde-

Natalia STANCU

I 
L-

Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Comedie de modă veche
— 19,30, (sala Atelier) : Trei pe 
o bancă — 19.
• Filarmonica „George Enescu"
(sala Studio) : „După-amiezile
muzicale ale tineretului". Andrei 
Deleanu — pian, Cezara Cojocaru
— soprană — 18.
• Opera Română : Flautul fer
mecat — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia — 
19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 19,30.

• Teatrul de comedie : Livada de 
vișini — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Stu
dio) : Elegie pentru Hesperara 
— 20.
• Teatrul Giulești : Rochia și Au
tograful — 19,30, (sala Majestic) : 
O familie îndoliată — 19.30.
• Teatrul Național Craiova (la 
sala Teatrului ..Lucia Sturdza Bu- 
landra“ din bd. Schitu Măgurea- 
nu) : Seară de taină — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai 
— 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu** : Eu, 
tu și dragostea — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Albă

De asemenea, pe marginea referatelor prezentate de unii președinți ai C.O.M., au loc discuții încheiate cu concluzii privind generalizarea elementelor valoroase din experiența prezentată.Principalul merit al cursurilor desfășurate la Oradea constă tocmai in înlocuirea monologului „de la catedră" cu un dialog liber de orice sfială sau reținere, în cadrul căruia aprofundarea laturii teoretice este însoțită de punctarea celor mai eficiente modalități de acțiune practică.Desigur, ca orice activitate de început, anumite lacune sînt inevitabile. Astfel, abia după terminarea cursurilor cu primele serii, a devenit evidentă necesitatea de a evita anumite paralelisme, abordarea acelorași aspecte în cadrul dezbaterii unor teme apropiate. Este, de asemenea, îndreptățită sporirea de la 7 la 17 a temelor dezbătute in întreprinderi cu profil similar acelora de unde provin cursanții. Merită atenție și propunerile unor cursanți referitoare la includerea în programul cursurilor a „studiilor de caz", ca și a unor teme referitoare la legislația întreprinderilor, psihologia muncii, aspecte actuale ale situației internaționale.în contextul preocupării statornice a partidului pentru continua adîncire a democrației muncitorești, prezintă un viu interes numeroasele propuneri făcute în acest sens la încheierea cursurilor primelor serii. între acestea se înscriu, de pildă, diferitele sugestii vizînd mai precisa definire, printr-un regulament cadru, a atribuțiilor președinților consiliilor oamenilor muncii ; statuarea participării lor, de drept, la ședințele biroului executiv ; instituirea în marile întreprinderi a unor organisme de conducere colectivă la nivelul secțiilor și sectoarelor; reducerea formularisticii la toate nivelurile ; stabilirea obligației reprezentanților forurilor superioare de stat de a analiza activitatea desfășurată in unitățile economice atît cu directorul, cît și cu președintele C.O.M. ; îmbunătățirea legislației în sensul posibilității de promovare în funcții de conducere (prin derogare) a unor specialiști tineri deosebit de dotați, chiar dacă nu au stagiul stabilit.O acțiune demnă de semnalat a Școlii interjudețene de partid Oradea constă în inițierea unor teste-sondaje de opinie privind : căile creșterii continue a eficienței procesului de conducere a activității economice ; principalele dificultăți întîmpinate de președinții consiliilor oamenilor muncii in activitatea lor, cauzele? care le determină și modalitățile de a le înlătura ; calitățile care trebuie să-i Caracterizeze pe președinți (este semnificativ că răspunsurile situează pe prim plan : autoritatea bazată pe o bună pregătire politico-profesională și o comportare morală ireproșabilă ; combativitatea față de neajunsuri ; modestia ; receptivitatea la nou și la cuvîntul oamenilor ; spiritul de inițiativă ; operativitatea, energia și perseverența ; consecvența in statornicirea unui climat de exigență ; atitudinea tovărășească și respingerea tendințelor de automulțumire). Acest test, ca și cel consacrat comportării lucrătorilor din comerț, pot constitui teme ale unor utile cercetări sociologice.Iată așadar o experiență loroasă in perfecționarea președinților consiliilor muncii spre a-și îndeplini bine răspunderile cu careînvestiți. Ca și în toate celelalte domenii ale vieții de partid, folosirea și generalizarea metodelor celor mai eficiente presupune... orientare, pricepere și, mai presus de toate, să lucrezi cu suflet. Dar altfel nici nu poate fi concepută munca de partid.

va- pregătirii oamenilor cit mai au fost

i

CÎMPEANU DINU 
„Tinără cooperatoare" (piatră)

BENȚE TIBERIU 
„Tinerețe" (piatră)

FLEISSIG NICOLAE 
„Maternitate" (piatră)

O țară tînără
văzută de tineri creatori„35 de ani de muncă și împliniri" este numele expoziției naționale a tineretului deschisă anul acesta la Brașov (sala „Capitol" galeriile „Victoria")auspiciile C.C. al U.T.C. în colaborare cu C.C.E.S., U.A.P. și U.G.S.R. Aflată la a 7-a ediție, expoziția reunește un număr impresionant de lucrări de pictură (96), grafică (69), sculptură (49), artă decorativă și design (37) - ale artiștilor tineri din întreaga țară, în semn de omagiu, au fost invitați să expună alături de tineri și maeștrii de seamă ai picturii românești. Apare evidentă astfel ideea unității în diversitate a artei noastre, a continuității lucrării artistice a tuturor generațiilor care-și înscriu creația lor în contextul preocupărilor specifice culturii noastre socialiste, față de istorie, față de tradițiile de luptă ale poporului nostru, spre o artă fundamental inspirată din construcția noii noastre societăți, din problematica făuririi conștiinței socialiste.Manifestare amplă a artei plastice contemporane, expoziția națională a tineretului din acest an se constituie ca un vast portret al poporului nostru, încearcă și izbutește să configureze în ansamblu ariile de activitate ale omului de azi al României socialiste, reflec- tînd, totodată, ardenta adeziune a tinerilor creatori la generoasele linii directoare ale politicii culturale și artistice a partidului nostru. Lucrările lor mărturisesc tendința puternică de a situa in centrul artei omul epocii noastre împreună cu toate legăturile lui durabile cu istoria, cu trăsăturile ce definesc personalitatea lectivității.Scrutînd cu atenție poziția, putem limpede i luși conturul specific unui proces complex transformare in imagine vizuală a unei realități spirituale foarte bogate în înțelesuri. Prin problematica abordată, expoziția de la Brașov nu face altceva de- cît să continue tradiția artei românești prin amprenta sa lirică, într-o creație închinată omului, vieții și simță- mintelor lui. Tinerii creatori năzuiesc să afirme în variate forme artistice adevă-

ruri fundamentale ale existenței noastre. Este salutar în acest sens un matur echilibru între simbol, abstracțiune și concretețea riei plastice. Cîteva direcții configurează jul plastic al acestei ziții. Una din acestea este pictura de inspirație istorică. Inspirate din marile momente ale istoriei poporului, din luptele și jertfele înaintașilor, majoritatea lucrărilor expuse stau sub semnul unei înalte ținute, nu numai estetice, dar și etice, avind menirea de a consemna chipul spiritual

mate- mari peisa- expo-
nenta împletire între tradiție și inovație izvorăsc dintr-o superioară înțelegere a raportului între imagine și realitate, indiferent de genul practicat (Zamfi- rescu Romeo — „Structură cromatică", Maniu Nicolae— „Dimineața", Mancaș Virgil — „Copilărie fericită", Pețruțiu Horia — „Baraj la Rîmnicu Vîlcea", Boam- beș Corneliu — „Da- ciada", Bobu Alecu — „Familie". Mocanu Leon— „Forme decorative").O altă direcție pregnantă în cadrul expoziției o constituie abordarea peisaju-

Expoziția națională a tineretului *. 
„35 de ani de muncă și împliniri"

co-ex- des- : al de

șl moral al eroilor neamului nostru. Este lăudabil ca o asemenea expoziție a tineretului marchează o vădită abandonare a retorismului și artificiilor, adop- tind forme originale. După opinia noastră, compozițiile de evocare istorică evidențiază o tînăr'ă generație de creatori cu o gindire profund angajată, preocupată de a multiplica formele artistica de ilustrare a unor sentimente înalte, cum sînt eroismul, spiritul de sacrificiu pentru binele patriei.Este de semnalat pozitiv și sistemul de prezentare a lucrărilor, grupînd pictura cu sculptura și grafica cu artele decorative și design- ul.Lucrările cu caracter istoric, fie că se referă la mari evenimente ale trecutului sau prezentului nostru (David Marius — „Vizită pe șantierul tineretului", Micu Constantin — „Un sol roman la cartea lui Decebal"), fie că evocă portretele unor personalități istorice și culturale (Minescu Gh. — ,.B ălcescu la Palermo") converg in afirmarea unor sentimente cu adevărat contemporane, în vederea amplitudinii vibrațiilor emoționale, ce însoțesc în chip firesc asemenea subiecte. Diversificarea modalităților artistice de exprimare a tezaurului de valori ale istoriei noastre, căutarea unor forme moderne, accesibile contemporanilor, perma-

cornii e- țării, ales

Tudor OLARU

Șantierul tineretului" (guașă)ASCIU MIRCEA HORIA

lui, înțeles ca peisaj pozițional. Contactul mijlocit cu realitățile documentările, mai prin multiplele tabere decreație, au ca rezultat o coroborare a datelor concrete ale procesului de construcție socialistă cu imaginea artistică. Sint înfățișate, astfel, aspecte ale unui peisaj nou al țării noastre, de pe șantierele da construcții, aspecte ■ de muncă din uzine, imagini- simbol ce reflectă prefacerile din viața orașelor și satelor. (Pedvisocar Anca —- „Combine", MacoveiCristina — „Realități contemporane"). Aici mai mult ca oriunde se poate Urmări travaliul stăruitor pentru obținerea unei armonii între conținut și formă. E- chilibrul și ritmul compozițiilor, expresivitatea desenului sint evidente în multe creații. Totodată, sînt în expoziție și lucrări mai puțin realizate, nefinisate, vădind anumite concesii făcute improvizației, ' superficialității. Grafica nu oferă satisfacția unor lucrări deosebite prin viziune și prin măiestria redării (Ră- ducanu Constantin — „Arc", Toma Viorel — „Fereastra păcii").Tot spre o viziune figurativă, care caracterizează de altfel întreaga expoziție, se îndreaptă și sculptura. Aceasta ne oferă reprezentări de bună calitate, cu un accent deosebit pe lne-

puizabila capacitate de expresie a corpului omenesc. Fie că este vorba de o „Maternitate" (Fleissig Nicolae), fie că este vorba de vi. o „Jertfă" (Gyorgy Albert) i> sau de „Tinerii" (Daicu Nj colae), ele sînt privite c ' înțelegerea obiectului Me \ artă ca parte componentă j a mediului, beneficiind de cuceririle rialul și în sine), pătrunse zației contemporane, le inspiră o anume suplețe dinamică, o bogăție de Impulsuri îndrăznețe, pe care le regăsim și în artele decorative și în design. Șl aici se poate urmări ferventa adeziune a artiștilor la ceea ce este nou, la cuceririle pe care și arta decorativă le-a obținut în ultimele decenii în tapiserie — trecerea de la parieta- lițate la volumetrie, la piese eliberate taliului și un aspect sculptural(Vida Porumb Zoe — mintirl Grozea „Salbe Șerban tiv 1, 11"). Conștiinciozitatea lucrului în sine, greutatea materialului și orientarea tematică fac din crările de tapiserie și panourile decorative o pledoarie a avîntului pe care-I cunoaște azi arta ambientului.Lucrările de ceramică, sticlă și ceramică scuptu- rală întregesc spațiului uman Structurate pe un de referințe contemporane, aflate — unele din ele — la granița dintre ceramică și sculptură, includ sugestii diverse venind din lumea organică sau chiar a civilizației tehnice.Așa cum se prezintă, expoziția este fără îndoială o reușită, dîndu-ne imaginea unitară a unei arte angajate, inspirate fecund din marile procese înnoitoare pe care le parcurge societatea noastră. Dincolo de diferențele individuale, trăsătura poziției aspirația mijloace să redea rilor socialiste.

tehnicii (mate- tehnica de lucru Elementele noi în spațiul civili-

de obsesia de- orientate spre constructiv șl al formelor „A- din Maramureș", Radian Mihaela — de rădăcini", Popa — „Panou decora-
lu-

viziunea modern, sistem

dominantă a ex- pare a fi tocmai spre1 a găsi acele artistice capabili măreția înfăp -
Anca

eleHi.
POPP

TOMA VIOREL „Fereastra păcii" (tehnică mixtă)

ca zăpada și cei șapte pitici — 10; 
Cine se teme de crocodil ? — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Tyl
Ulenspiegel — 20,15.
• Circul București : Năzdrăvă
niile urșilor — 19,30.
• Studioul de teatru al T.A.T.C. î 
Egor Buliciov și alții — 19,30.

cinema
• Un trecător în ploaie : SALA 
PALATULUI — 16.30, BUCUREȘTI 
— 14; 16: 18,15: 20,30, LUCEAFĂ
RUL — 14: 16,15; 18,30; 20,30; la 
grădină — 21,15.

• Severino : SCALA — 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30, FESTIVAL — 14,30; 16; 
18,15: 20,30.
• Aleargă după mine ca să te 
prind : PATRIA — 14; 16,15; 18,30;
20.45, FAVORIT — 9: 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20,15, CAPITOL — 14; 
16,15; 18,30; 20,45, la grădină — 21.
• Al cincilea anotimp : TIMPURI 
NOI — 15; 17,30; 20.
• 101 dalmațieni — 9,30; 11,15: 13;
14.45, Mingea strălucitoare — 16,30; 
18,15, Din nou împreună — 20 : 
DOINA.
• Cianura și... picătura de ploaie: 
CENTRAL — 15; 17,30; 20.
• Inocentul : ARTA — 9; 11.30; 
14; 17; 19,30, la grădină — 21. GIU
LEȘTI — 9; 11,30; 14; 17; 19.30.
• O dramă la vinătoare : VIC
TORIA — 15; 17,30; 20.

• Rodeo : CINEMA STUDIO — 
10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,30, EX
CELSIOR -r 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Vestul sălbatic : FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, AU
RORA — 9: 11,15; 13.30; 15.45; 18; 
20, la grădină — 21, GRĂDINA 
BUZEȘTI — 21.
• Evadarea : DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 16; 20.
• Vacanță tragică : FLAMURA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Să prinzi o stea căzătoare :
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, MODERN — 9; 11,15; 
13,30, 15,45; 18; 20,15, la grădină
— 21.
• Băieții din strada Pal — 11,45;

14, Zilele apei — 16,15, Casca de 
aur — 16,30; 20,30 : CINEMATECA.
• Cum se trezește o prințesă : 
BUCEGI — 14; 16; 18; 20,15.
• Vis de ianuarie : BUZEȘTI — 
15,30; 17,30; 20.
• A fost regăsită compania a 7-a:
FLOREASCA — 9; 10,45; 12,30;
14,15; 16; 18; 20, MIORIȚA — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, GRADI
NA TITAN — 21.
• înarmat și foarte periculos î
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.
• Falansterul : FLACĂRA — 16,30; 
19,30.
• Dansul tobelor : GLORIA — 9; 
12; 16; 19, TOMIS — 9,15; 12,30; 
15,45; 19. la grădină — 21.
• Un om în loden : LIRA — 15,30; 
18; 20,45, la grădină — 20,45.

• Addio piccola mia : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20.
• Fortăreața invizibilă : FEREN
TARI — 15,30; 17,30; 19,30.
• Praf sub soare : COTROCENI
— 15; 17,30; 20.
• Nea Mărin miliardar : PACEA
— 14; 16; 18; 20.
• Expresul de Buftea : VIITO
RUL — 15,30; 17,45; 20.
• Inspectorul și braconierii : 
POPULAR — 16; 18; 20.
• Clipa : MUNCA — 15; 19.
• Brațele Afroditei : COSMOS — 
15,30; 17,45; 20.
• Al patrulea stol : PROGRESUL
— 16; 18; 20.
• Napoli se revoltă : GRĂDINA 
BUCEGI — 21.
• Cobra : GRĂDINA FLACĂRA 
— 21.
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Cuvîntul de deschidere rostit
de tovardșa acad. dr. ing. Elena Ceaușescu

Stimați tovarăși,Doresc ca, în numele meu și al tuturor celor care am fost desemnați astăzi în organele colective de conducere ale Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, să exprim cele mai vii mulțumiri pentru înaltele răspunderi ce ne-au fost încredințate de conducerea partidului și statului nostru și să asigur că vom face totul pentru a răspunde pe deplin încrederii acordate' in coordonarea și conducerea activității de cercetare științifică din țara noastră;La deschiderea lucrărilor plenarei, doresc să vă adresez dumneavoastră și, prin dumneavoastră, tuturor oamenilor de știință din țara noastră un salut călduros și cele mai bune urări din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și, personal, din partea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. (Vii aplauze).Noile măsuri privind îmbunătățirea organizării și funcționării Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie — ca organ de partid și de stat — creează condiții pentru o mai bună, cuprindere a problemelor și o mai intensă mobilizare a tuturor forțelor de cercetare și proiectare în realizarea importantelor sarcini înscrise în Programul partidului privind afirmarea plenară a revoluției tehnico-științifice in țara noastră.tn lumina importantelor sarcini ce decurg din aceste măsuri, a orientărilor și indicațiilor date de conducerea partidului cu privire la sporirea aportului științei, tehnologiei și proiectării, la. activitatea generală de dezvoltare a țării, plenara este chemată^ să analizeze cu exigență și responsabilitate, în spirit critic și autoe ■ modul în care s-a realizat planu, _>e cercetare științifică și tehnologică în primii trei ani, precum și măsurile de realizare a sarcinilor în acest domeniu pe întregul cincinal 1976—1980.In mod deosebit plenara trebuie
(Urmare din pag. I) Tovarășul Ion Ursu a prezentat apoi raportul de activitate al Biroului executiv al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.Lucrările Plenarei Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie — a spus vorbitorul — se desfășoară în atmosfera însufleți- toare, mobilizatoare și de răspundere revoluționară creată de vizita de lucru a conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, cu alți tovarăși din conducere la obiective de cercetare și dezvoltare tehnologică.întîlnirea tovarășului secretar general al partidului și a tovarășei academician Elena Ceaușescu cu oamenii de știință, cu specialiștii din ramurile de bază ale economiei reprezintă o nouă și grăitoare dovadă a grijii statornice și sprijinului permanent pe care conducerea de partid și de stat, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, le acordă științei și tehnologiei românești, cărora le-au încredințat sarcina de inaltă răspundere de a asigura afirmarea deplină a revoluției tehnico-științifice în economia și viața națiunii noastre socialiste.încredințăm conducerea partidului și statului nostru, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidulu', președintele republicii, pe tovarășa Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, că întreaga desfășurare a lucrărilor plenarei se va face sub semnul aprecierilor, criticilor și indicațiilor de cea mai mare valoare principială și practică pe care conducătorul nostru iubit le-a dat cu acest prilej, că vom munci cu dăruire sporită și cu elan revoluționar, patriotic, pentru perfecționarea necontenită a activității noastre, pentru eliminarea hotârîtă a lipsurilor și neajunsurilor ce se mai manifestă, pentru creșterea

să pună în centrul dezbaterilor sale programul de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică pentru următoarele etape, pînă în 1990, precum și principalele orientări pină în anul 2000.în condițiile de astăzi, de puternică desfășurare a revoluției teh- nico-științifice mondiale, cînd cercetarea și gîndirea științifică înregistrează progrese uriașe în întreaga lume, devenind un factor esențial al modernizării forțelor de producție și accelerării progresului economic și social al tuturor popoarelor, elaborarea unui asemenea program! de cercetare pe o lungă perspectivă, pînă în anul 2000, constituie o necesitate imperioasă pentru asigurarea mersului tot mai ferm inainte al României, pe calea dezvoltării sale socialiste, a bunăstării și civilizației.Avem cu toții înalta îndatorire patriotică de a participa cu întreaga noastră pricepere și capacitate de creație la elaborarea și înfăptuirea acestui program, asigurînd ca, permanent, cercetarea să meargă cu un pas înainte, să soluționeze nu numai problemele legate de înfăptuirea concretă a prevederilor actualului cincinal, ci să abordeze problemele noi, de perspectivă, ale dezvoltării țării în etapele viitoare, situînd întreaga dezvoltare a societății noastre pe temeliile științei și tehnicii celei mai avansate. Iată de ce consider câ dezbaterea aprofundată a obiectivelor și orientărilor stabilite în acest program de perspectivă trebuie să ocupe locul central în cadrul dezbaterilor plenarei noastre.O atenție de prim ordin trebuie să acordăm dezbaterii programelor pentru reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibil si energie — probleme de importanță vitală pentru progresul întregii noastre economii. Totodată, cercetarea trebuie să-și propună să descopere și să pună în valoare noi surse de materii prime și materiale, de com
PRIMA ZI A LUCRĂRILORcontribuției științei și tehnologiei la deplina transpunere în viață a Programului și directivelor adoptate de Congresul al XI-lea, a hotăririlor Conferinței Naționale, a tuturor sarcinilor și indicațiilor de partid și de stat.Hotărîrea conducerii de partid și de stat cu privire la îmbunătățirea organizării și funcționării Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie pune in fața noastră sarcini de cea mai mare însemnătate și răspundere și, totodată, creează instituției noastre o perspectivă clară a activității sale viitoare, ii sporește forța de influență și eficiența printr-o largă, democratică atragere a celor ce muncesc pe tărimul științei și tehnologiei în munca de conducere politică și îndrumare profesională a cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și introducerii progresului tehnic în țara noastră.în mod cu totul deosebit, tovarăși, avem astăzi onoarea și bucuria de a saluta numirea în funcția de președinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Vedem în această alegere o justă recunoaștere.a strălucitelor merite cucerite pînă în prezent de tovarășa Elena Ceaușescu în munca de perfecționare, conducere și îndrumare a activității de creație tehnico-științifică din țara noastră, o consacrare firească a contribuției sale excepționale, ca cel mai proeminent și eficient, membru al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, îndrumător permanent al acțiunilor noastre, precum și o garanție trainică și prestigioasă a calității și eficienței muncii noastre viitoare.Eminent om de știință, devotat partidului si țării, savant de reputație mondială, om politic de frunte. promotorul cel mai fidel al generoasei conceoții umaniste a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

bustibil și energie, precum și de valorificarea superioară a acestora.Ținind seama că in perioada următoare vom pune un accent deosebit pe dezvoltarea acelor ramuri ale economiei care sînt mici consumatoare de energie, va trebui ca cercetarea să se orienteze în modul cel mai hotărît în această direcție.Prin soluțiile pe care le elaborează, cercetarea științifică și ingineria tehnologică trebuie să aducă o contribuție hotăritoare atît la mai buna utilizare și Valorificare a materiilor pryne„și materialelor, cit și la creșterea susținută a productivității muncii și ridicarea calității în toate ramurile economiei naționale, la realizarea în condiții de eficiență economică sporită a tuturor obiectivelor de investiții stabilite pentru perioadele următoare.Pentru realizarea tuturor acestor importante sarcini privind dezvoltarea multilaterală a societății noastre este necesar să fie intensificate și aprofundate cercetările fundamentale și de perspectivă în toate domeniile cunoașterii științifice, inclusiv în domeniile biologiei, matematicii, fizicii, care, în condițiile epocii noastre, au un rol primordial în înaintarea întregii omeniri pe calea progresului și civilizației.Totodată, este necesar să fie intensificată cercetarea interdisciplina- ră pentru soluționarea, cu forțele unite ale cercetătorilor din mai multe specialități, a unor probleme științifice și tehnice cu un grad de complexitate mai ridicat.în același timp, în spiritul întregii politici de pace și colaborare a partidului și statului nostru, va trebui să lărgim, în continuare, colaborarea și cooperarea cu institutele și unitățile de cercetare din țările socialiste, din celelalte țări ale lumii în scopul rezolvării unor probleme științifice și tehnice de interes comun.în cadrul dezbaterilor trebuie, de asemenea, abordate măsurile privind 
secretarul general al partidului, privind legarea științei de viață, rolul social și politic al omului de știință, tovarășa Elena Ceaușescu este, pentru noi. un luminos exemplu de personalitate științifică și moral-politică desăvîrșită, cel mai stimat, prețuit și admirat om de știință.Raportorul a trecut apoi în revistă rezultatele obținute în realizarea planului de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic — în perioada 1976—1978 — și sarcinile ce revin acestui important sector al activității sociale în perioada care a mai rămas din acest cincinal.Rezultatele înregistrate în primii trei ani ai cincinalului în dezvoltarea economică și socială a țării, obținute în mare parte pe baza introducerii noilor realizări ale științei și tehnologiei în înfăptuirea prevederilor planului cincinal și ale programului suplimentar pe perioada 1976—1980, confirmă justețea și caracterul realist al sarcinilor stabilite. în continuare se arată că valoarea producției produselor noi și reproiectate, introduse pentru prima dată în fabricația de serie în industria republicană, a reprezentat anul trecut 27,5 la sută din volumul total al producției marfă, depășindurse prevederile din planurile anuale, au fost puse în fabricație de serie peste 6 300 mașini, utilaje, aparate și instalații noi, în economia națională a pătruns adine tehnica de calcul și automatizarea, agricultura a fost înzestrată cu tipuri de utilaje cu parametrii tehnico-economici superiori. Un rol important în activitatea de introducere a progresului tehnic l-a avut aplicarea eficientă în producție a rezultatelor cercetării și ingineriei tehnologice din domeniul chimiei. în perioada 1976—1978 s-au obținut rezultate bune în perfecționarea și modernizarea proceselor de producție prin introducerea a peste 5 900 

îmbunătățirea sistemului de învăță- mînt, de perfecționare și reciclare â personalului muncitor din producție, cercetare, proiectare și învățămînt, de organizare și perfecționare a sistemului național de informare și documentare tehnico-științifică. Să facem astfel incit să se asigure toate condițiile pentru ca întreaga dezvoltare a societății noastre să meargă în pas cu cele mai noi și mai avansate cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii universale.Stimați tovarăși,în raportul ! Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, ce va fi prezentat și supus dezbaterii plenarei, vor fi înfățișate pe larg toate aceste probleme și orientări la care m-am referit. îmi exprim convingerea că ele vor fi discutate într-un spirit de înaltă răspundere, că se vor face propuneri și sugestii prețioase care să contribuie la îmbunătățirea programelor de măsuri și la ridicarea întregii activități de cercetare la un nivel superior, corespunzător exigentelor tot mai mari cu care este confruntată gîndirea științifică contemporană, răspunzind astfel, in condiții tot mai bune, marilor cerințe pe care partidul le pune în fața noastră, a tuturor celor ce lucrăm pe tărimul cercetării științifice și tehnice.împreună cu toți oamenii muncii, cu întregul popor, trebuie să întîm- pinăm cea de-a 35-a aniversare a e- iiberării țării și\Congresul al XÎI-lea al Partidului Comunist Român cu noi și însemnate realizări în întreaga noastră activitate, aducîndu-ne contribuția la progresul și afirmarea tot mai puternică a științei și tehnicii românești, la înfăptuirea cu succes a politicii partidului de dezvoltare e- conomico-socială a țării și de ridicare a nivelului de trai și civilizație al întregii noastre națiuni.Urez succes deplin în desfășurarea lucrărilor plenarei 1 (Aplauze puternice).
tehnologii noi și modernizate, marea majoritate a acestora fiind realizate și aplicate pe bază de concepție proprie, cu efecte importante pentru valorificarea superioară a materiilor prime, îmbunătățirea calității, ridicarea eficienței economice. De asemenea, în acești trei ani ai cincinalului s-a trecut la transpunerea în viață a indicațiilor conducerii partidului privind împletirea strinsă, în cadrul procesului de introducere a progresului tehnic, dintre cerința creșterii necontenite a parametrilor tehn'ci, calitativi ai producției și cerința reducerii tot mai accentuate a consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie electrică.Principalele efecte economice obținute prin valorificarea in producție a rezultatelor cercetării științifice și dezvoltării tehnologice în perioada 1976—1980 se exprimă prin sporuri de producție și beneficii, reducerea importurilor și creșterea exporturilor.Raportorul a scos în evidență faptul că pe lingă importantele rezultate obținute pe linia introducerii progresului tehnic în toate' ramurile și domeniile economiei naționale au continuat să existe o serie de neîmpliniri, precum și aspecte negative care au limitat aportul plenar al științei și tehnologiei la realizarea obiectivelor planificate.în continuare raportul prezintă liniile directoare pe baza cărora să se elaboreze Programul de cercetări științifice; dezvoltare tehnologică și introducerea progresului tehnic pînă în 1990 și orientările principale pină în anul 2000, în lumina Programului partidului și Directivelor Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Au început apoi dezbaterile în cadrul cărora au luat cuvîntul tovarășii Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Mihail Florescu, Radu Voi- nea. Ion Crișan. Gheorghe Zarnea. Iosif Fodor, Emil Măgureanu și Marin Ivașcu.Lucrările plenarei continuă.

Cronica zilei
Primiri Tovarășul Paul Nicu- lescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor, a primit, joi după-amiază, delegația Băncii Chinei, condusă de Lin Jixing, vicepreședinte al Băncii Chinei, care a făcut o vizită în țara noastră pentru documentare și schimb de experiență în activitatea financiar-bancară.în timpul întrevederii a fost înfățișată oaspeților experiența României în domeniul financiar-bancar și au fost abordate aspecte ale colaborării dintre instituțiile specializate din cele două țări.în timpul șederii în țara noastră, delegația chineză a vizitat obiective economice și social-culturale din Capitală și din alte orașe ale țării și a avut convorbiri la conducerile Băncii Naționale a Republicii Socialiste România, Băncii române de comerț exterior, Băncii de investiții și Băncii pentru agricultură și industrie alimentară.Seara, delegația a părăsit Capitala.★Tovarășul Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, a primit, joi, pe Juniki Okamoto, administratorul Asociației internaționale a fermierilor — California, care face o vizită în țara noastră.în cadrul convorbirii, care a avut loc cu acest prilej, au fost examinate rezultate și perspective ale activității de perfecționare a unor specialiști români în ferme din S.U.A. în producția vegetală și alte sectoare de producție agricolă.★Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, l-a primit joi pe Samih El-Baba, ambasadorul Republicii Liban in Republica Socialistă România, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.★
Vizită. La invitația Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, se află în țara noastră o delegație din Republica Populară Angola, condusă de Alberto Do Carmo Bento Ribeiro Kabulo, ministrul industriei energiei.Delegația angoleză a avut convorbiri cu ministrul Ion Avram în spiritul înțelegerilor româno-angoleze, convenite cu ocazia vizitei efectuate în acest an în Republica Populară Angola, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român,, președintele Republicii Socialiste România. Pornind de la documentele semnate cu acest prilej, au fost examinate modalitățile de concretizare a posibilităților pe care le oferă industriile celor două țări în realizarea de echipamente și utilaje pentru transport, electrificare, prelucrarea lemnului, minerit, precum și pentru efectuarea de studii și proiectări comune în domeniul industrial.Oaspeții angolezi au vizitat, de asemenea, obiective ale industriei constructoare de mașini din județele Brașov, Arad și Caraș-Severin.★La invitația Comitetului de Stat pentru Prețuri, joi după-amiază a sosit. în Capitală Csikos Nagy Bela, președintele Comitetului de Stat pentru Prețuri și Resurse Materiale din R. P. Ungară, într-o vizită de schimb de experiență în domeniul formării prețurilor.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Gheorghe Gaston Marin, președintele Comitetului de Stat pentru Prețuri, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Sandor Rajnai, ambasadorul R. P. Ungare la București, membri ai ambasadei.★Joi a sosit în Capitală Jerzy Ku- siak, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Polone în Republica Socialistă România. (Agerpres)
tv
PROGRAMUL 1

9.00 Teleșcoalâ
10.00 Telecinemateca
11.40 Publicitate
11.45 Consultații medicale
12,00 Festivalul național „Cîntarea 

României" • Corul Liceului ,C.A, 
Rosetti", dirijor Alina Mușat Po- 
povici, la pian Nicolae Bucur

, 12,20 Telex
12.30 închiderea programului
16.30 Emisiune în limba germană
18,25 Tragerea Loto
18.35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 Reflector
19.40 Film artistic : „Hoinarul". Pre

mieră pe țară. (Producție a stu
diourilor portugheze) Cu : Jos6
Maria Roumier, Adelaide Joao,
J. Ise. Regia : Luis Couto

21,10 Meridiane culturale
21.40 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
16.30 Viața culturală : Vă prezentăm 

Studioul Institutului de artă tea
trală șl cinematografică „I.L. Ca-
ragiale"

17.30 Blocnotes — informații utilitare
• Acțiuni dedicate Anului Inter
național al Copilului

17.50 Dicționar cinematografic
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19,20 Radar pionieresc
19.35 Pagini simfonice, mari lnterpreți

• Concertul pentru violoncel și 
orchestră de Saint-Saens. Interpre
tează orchestra Radioteleviziunii, 
dirijor Emanuel Elenescu. Solist 
Dimitrie Markevitch. • Suita a 
Il-a —■ „Daphnis și Chloe" de Ra
vel, sub bagheta lui Evgheni Svet
lanov. interpretează Orchestra 
Mare Simfonică din Moscova

20.30 Consultații juridice
20.50 Telex
20.55 Studio liric ’79
21.30 Mai aveți o întrebare 7
22,00 închiderea programului.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9, 

10 și 11 iunie, tn țară : Vremea va con
tinua să se încălzească în toate regiu
nile țării. Cerul va fi variabil. Vor că
dea averse de ploaie Izolate, mai ales 
în vestul țării, precum și în zonele de 
deal și de munte. Vînt potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre 8 și 18 grade, iar cele maxime in
tre 22 și 32 de grade. Izolat, condiții 
de grindină, tn București : Vreme căl
duroasă cu cerul variabil. Vînt slab. 
Temperatura in creștere.

Excelenței Sale General SUHARTO 
Președintele Republicii IndoneziaLa aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez cele mai'bune urări de sănătate și fericire personală, de succes în activitatea dumneavoastră.Am convingerea că relațiile de conlucrare dintre țările noastre se vor dezvolta și mai mult In viitor, în interesul popoarelor român și indonezian, al păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Telegramă de la bordul avionului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaSurvolînd teritoriul Republicii Socialiste România, în drum spre patrie, după vizita oficială de prietenie în Republica Populară Bulgaria, vă transmitem dumneavoastră și în persoana dumneavoastră poporului român frate salutul nostru fierbinte și urări sincere de fericire și de înflorire continuă.

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular, 
Prim-secretar al C.C. al Partidului Popular 

Revoluționar Mongol

JAMBÎN BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri, 

Membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului
Popular Revoluționar Mongol

Convorbiri româno-danezeTovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a avut, joi după-amiază, o întrevedere cu doamna Lise Oestergaard, rriembru al guvernului danez, ministru fără portofoliu în Ministerul Afacerilor Externe.In timpul întrevederii au fost abordate probleme privind dezvoltarea și diversificarea schimburilor comerciale, a colaborării și cooperării economice dintre firme daneze și întreprinderi din tara noastră.A participat Stana Drăgoi, ambasadorul României la Copenhaga. A fost prezent Axei Serup, ambasadorul Danemarcei la București.★Ministrul afacerilor externe, tovarășul Ștefan Andrei, a avut, joi dimineață, convorbiri cu doamna Lise Oestergaard, membru al guvernului danez, ministru fără portofoliu în Minisțerul Afacerilor Externe, care se află în vizită în țara noastră.în timpul convorbirii, desfășurată lntr-o atmosferă cordială, cei doi miniștri au făcut o analiză a evolu
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Prima ediție a Festivalului sportului 
muncitoresc din județul Vasluiîn cadrul manifestărilor desfășurate sub semnul „Daciadei", la Vaslui s-a organizat prima ediție a Festivalului sportului muncitoresc. Competiția, stimulatorie pentru asociațiile sportive și comitetele de sindicate și U.T.C. din fiecare întreprindere și instituție, a avut caracter de masă, la ea participînd mii de oameni ai muncii amatori de atletism, volei, tenis de cîmp, handbal, fotbal, box, popice, șah, tenis de masă, ciclism. La faza județeană s-au întrecut sportivii din rîndurile oamdhilor muncii din Vaslui, cărora li s-au alăturat sportivi din județele invitate : Botoșani, Buzău, Iași, Suceava și Neamț. Numeroșii participant! la această manifestare au fost aplaudați pe străzile Vasluiului — o adevărată paradă a sportului de masă, la care și-au dat concursul fanfara casei de cultură a sindicatelor și fanfara casei pionierilor și șoimilor patriei din Vaslui, evidențiate și pe marea scenă a celei de-a doua ediții a Festivalului național „Cîntarea României". In concursuri s-au evidențiat sportivi de la întreprinderea de tricotaje Huși, întreprinderea de confecții și întreprinderea textilă din Vaslui, întreprinderea de rulmenți

ÎN CÎTE VA• Campionatele republicane de ca- iac-canoe au programat ieri pe lacul Snagov finalele probelor olimpice.Mult așteptata finală la caiac-500 a dat ciștig de cauză dinamovistu- lui Vasile Diba, învingător in fața ste- listului Ion Bîrlădeanu. La caiac 1 000 m a terminat învingător gălățeanul Ion Geantă. Iată și ceilalți cîștigă- tori în finalele de caiac : caiac 2-1 000 m : Ilie Lobanov. Serghei Larionov ; caiac 2-500 m : Beniamin Borbandi, Policarp Malihin ; caiac 4 : Dinamo ; feminin : caiac 1-500 : Maria Ștefan ; caiac-2 : Agafia Orlov, Nastasia Sa- dovnic.La canoe 1 000 m, fostul campion olimpic Ivan Patzaichin și-a adjudecat o victorie clară, în timp ce pe distanța de 500 m a cîștigat, de a- semenea, un favorit — Lipat Vara- biev. In probele de dublu au terminat învingători Gheorghe Titu și Gherasim Munteanu, la 500 m, respectiv frații Gheorghe și Toma Si- mionov, la 1 000 m.• Disputată pe un traseu muntos. etapa a 2-a a competiției cicliste „Cursa Victoriei", orșanizată de clubul Steaua, a revenit sovieticului Stanislav Fedorenko (Ț.S.K.A. Moscova), care a parcurs distanța Cîmpulung Muscel — Rișnov — Pî- rîul Rece — Predeal (Cabana Cioplea) — 93 km, în 2h 48’24”. In a- celași timp cu învingătorul au sosit Teodor Vasile și Ilie Valentin. In clasamentul general individual se menține lider cehoslovacul Olejar, iar in clasamentul cățărătorilor pe primul loc se află românul Mircea Romașcanu. Astăzi se desfășoară e- tapa a 3-a — Predeal — Brașov — Șercaia — Rișnov — Predeal.• Selecționata de fotbal a Cubei,aflată în turneu în țara noastră, a întîlnit joi pe Stadionul municipal din Cluj-Napoca echipa „Universitatea" din localitate. Meciul s-a încheiat cu scorul de 4—0 (1—0) în favoareafotbaliștilor clujeni.• In ultima zi a concursului internațional de la Ostrava, atletul român Vasile Bichea a terminat învingător în proba de 3 000 m obstacole, fiind cronometrat cu timpul de 8’34”5/I0. Pe locul doi s-a clasat coechipierul său Dan Betini — 8’35”.• A luat sfîrșit raliul internațional automobilistic „Giinaydin" desfășurat în împrejurimile orașului Deniskent, care a contat pentru cam- 

ției relațiilor dintre România și Danemarca pe diverse planuri, și mai ales în domeniul cooperării economice, și au evidențiat măsurile concrete în vederea folosirii posibilităților de care dispun economiile celor două țări pentru dezvoltarea în continuare a cooperării dintre ele,S-a procedat, totodată, la un schimb de vederi pe probleme importante ale situației internaționale, cu accent deosebit pe pregătirea reuniunii de la Madrid din 1980.Au participat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe.Au luat parte Stana Drăgoi, ambasadorul României la Copenhaga, și Axei Serup, ambasadorul Danemarcei la București.Tn cursul zilei de joi, doamna Lise Oestergaard a vizitat obiective social-culturale și puncte turistice din Capitală.Seara, ministrul afacerilor externe, tovarășul Ștefan Andrei, a oferit un dineu în onoarea oaspetelui danez. (Agerpres)

Bîrlad, de la unități economice din orașul Negrești. Dincolo de rezultatele tehnice, am apreciat că prima ediție a Festivalului sportului muncitoresc vasluian a constituit un minunat prilej pentru numeroși oameni ai muncii de a-și petrece orele libere în mod plăcut și instructiv în aer liber.Festivalul vasluian a fost întregit de alte două manifestări programate în acest județ. Este vorba, in primul rînd, de faza de zonă a „Cupei Progresul", organizată de comitetul uniunii sindicatelor din Instituțiile administrației de stat și consiliile populare, competiție in care s-au e- vidențiat sportivi din județele Suceava (locul I la volei masculin), Iași (același loc la volei feminin), din Vaslui, Botoșani, Buzău și altele. Gea de-a doua competiție interjudețeană găzduită de Vaslui s-a desfășurat sub semnul „Cupei Constructorul" cu participarea muncitorilor din județele Iași și Vaslui. Pentru etapa următoare s-au calificat vasluienii la volei și fotbal, iar la handbal reprezentanții Iașiului.
Crăciun LALUCI
corespondentul „Scînteii"

RÎ N D U RIpionatul balcanic. La sfirșltul celor 1 500 km victoria a revenit pilotului turc Osman Nyzametin pe „Ford Escort". La clasa 1 300 cmc, grupa I pe primul loc s-a clasat echipajul român Banca Dacian, Ionel Bălăut („Dacia"). Echipajul Șt. Vasile, Matei Simionescu pe „Dacia" a ocupat locul 1 la clasa 1 300 cmc grupa a11- a.• In primul meci al turneului pe care-1 întreprinde în R.P. Chineză, selecționata masculină de volei a României a întîlnit la „Palatul sporturilor" din Beijing formația Armatei populare de eliberare „1 August". La capătul unei partide de un bun nivel tehnic, cu numeroase faze spectaculoase, voleibaliștii români au obținut victoria cu scorul de 3—2 (15—7,12— 15, 9—15, 15—10, 15—10).• La Blagoevgrad, în turneul balcanic de șah „Cupa prietenia", după cinci runde în clasament conduce maestrul român Mihai Ghindă, cu 4 puncte și o partidă întreruptă, urmat de Sjuer (Turcia), cu 3,5 puncte (1), Pavlov (România) — 3 puncte, Bohosian (Bulgaria) — 2.5 puncte (1). în runda a cincea, Ghindă a cîștigat la Ghelmerov, iar Pavlov a remizat cu Spiridonov.® în proba rezervată juniorilor la campionatele internaționale de tenis ale Franței, de la Paris, Florin Se- gărceanu (România) l-a învins cu 6—3, 6—2 pe Montes (Uruguay),în proba de dublu mixt, perechea română Virginia Ruzici, Ion Țiriac s-a calificat în finală, întrecînd, după o partidă spectaculoasă, cu 2—6, 6—3, 6—0 cuplul Betty Stove (Olanda), Patrick Beust (Franța).• In cadrul turneului internațional masculin de volei pentru „Cupa orașului Sofia", reprezentativa Franței a obținut o surprinzătoare victorie, cu scorul de 3—1 în fața echipei R:D. Germane. Alte rezultate : Iugo- slavia-Selecționata de tineret a României 3—0; R.S.F.S. Rusă-Polonia 3—0.• După șase runde și disputarea unor partide întrerupte, în turneul internațional feminin de șah de la Novi Sad conduce Hana Erenska (Polonia), cu 5 puncte, urmată de Suzana Veroczy (Ungaria) — 4 puncte. Dana Nuțu (România) — 3.5 puncte (1), Nana Aleksandria (U.R.S.S.) — 3 puncte (2) etc.



SClNTEIA — vineri 8 iunie 1979PAGINA 6

VIATA INTERNATIONALĂ
♦ ■- t

Cu prilejul primirii de către președintele Republicii 

Algeriene Democratice și Populare a trimisului 

special al președintelui Republicii Socialiste România

înaltă apreciere dată dezvoltării rodnice 
a relațiilor româno-algerieneALGER 7 (Agerpres). — Secretarul general al Partidului Frontul de Eliberare Națională, președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare, Bendjedid Chadli, l-a primit, la 7 iunie, pe trimisul special al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Vasile Pungan.Din însărcinarea secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost transmis șefului partidului și statului algerian un mesaj de prietenie, împreună cu urări de prosperitate și progres pentru poporul arab algerian prieten.Mulțumind pentru mesajul primit, Bendjedid Chadli a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu urări de sănătate și fericire personală, de

Aspecte ale dezvoltării economice 
a Iugoslaviei

- prezentate de președintele Consiliului 
Executiv FederalBELGRAD 7 (Agerpres). — Veselin Giuranovici, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, a prezentat în fața Adunării R.S.F.I. un raport cu privire la punerea în aplicare a planului de dezvoltare a țării pe termen mediu. Potrivit agenției Taniug, în document se relevă că Iugoslavia s-a dezvoltat într-un ritm rapid în ultimii ani, perioadă in care produsul brut al economiei a crescut, in medie, cu 6 la sută, investițiile — cu 9,5 la sută, iar standardul de viață — cu 6,4 la sută anual. Numărul locurilor de muncă create în această perioadă s-a ridicat la 630 000.Premierul iugoslav a arătat, totodată, că aceste succese au fost însoțite, în. parte, de o anumită instabilitate economică, manifestată prin sporirea cheltuielilor interne de consum, creșterea prețurilor peste nivelul planificat, mărirea deficitului comercial al țării — care se va ridica anul acesta la 6,5 miliarde dolari — ca și prin ritmul lent al schimbărilor din structura economică a țării, in legătură cu înlocuirea*materiilor prime și a produselor semifabricate, asigurate în prezent din import, cu produse obținute pe plan intern. Toate acestea au condus la creșterea datoriei externe a țării.Referindu-se la problemele energetice, Veselin Giuranovici a subliniat că aritil acesta vor fi cheltuiți 300 milioane dolari mai mult decît se planificase pentru importul de petrol, situație agravată de efectele cutremurului de la 15 aprilie. De aceea, a spus el, Be impune o utilizare optimă a surselor energetice interne, in 

DIRECTORUL F.A.O. SUBLINIAZĂ;

în lume 500 milioane de oameni 
suferă cronic de foame

Directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimen
tație și Agricultură — F.A.O., Edouard Saouma, și-a exprimat regretul, 
intr-un discurs rostit la Washington, că, pină in prezent, nu a fost 
posibil să se atingă obiectivul stabilit de organizația pe care 
o conduce in ce privește producția și rezervele alimentare 
mondiale de securitate. El a arătat că, in prezent, pe planeta 
noastră aproximativ 500 milioane de persoane continuă să sufere de 
foame, in timp ce Conferința mondială a alimentației (1974) a stabilit 
ca obiectiv rezolvarea problemei subnutriției la copii, intr-o perioadă 
de 10 ani. Directorul general al F.A.O. a subliniat că este nevoie de 
dublarea ajutorului agricol acordat țărilor in curs de dezvoltare, 
precum și intensificarea eforturilor acestora pentru dezvoltarea agri
culturii lor, dacă se dorește atingerea obiectivului creșterii producției 
alimentare cu 4 la sută pe an, stabilit la conferința din 1974.

REZULTATUL ALEGERILOR DIN ITALIA CONFIRMĂ:

Dezvoltarea democratică și stabilitatea țării depind 
de colaborarea largă a tuturor forțelor democratic

progres și pace pentru poporul frate român.Totodată, el a exprimat satisfacția părții algeriene pentru relațiile de sinceră prietenie și bună colaborare existente între poporul arab algerian și poporul român prieten. A fost exprimată, în acest cadru, dorința comună de a se acționa în continuare pentru extinderea și dezvoltarea acestor relații, apreciindu-se că există multiple posibilități care pot fi folosite în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.Au fost prezentate cu acest prilej considerentele șefului statului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în legătură cu unele probleme internaționale de interes comun.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească și de înțelegere reciprocă.

special a cărbunelui, ca o poziție de bază pe termen lung a politicii energetice iugoslave.Agricultura va avea de suferit anul acesta efectele secetei, dar Iugoslavia dispune de condițiile necesare pentru creșterea producției alimentare, ca un factor important al stabilității economiei, a adăugat premierul iugoslav.înfăptuirea politicii de stabilizare economică — a subliniat el — ră- mine, în continuare, sarcina de bază pentru dezvoltarea Iugoslaviei. Măsurile adoptate pentru a curma tendințele de creștere la toate formele de consum intern au dat deja primele roade. Totodată, vorbitorul a anunțat că guvernul iugoslav elaborează în prezent o strategie pe termen lung privind relațiile economice externe ale țării, în vederea reducerii deficitului comercial și asigurării unei balanțe de plăți mai favorabile.★în cadrul unei reuniuni a C.C. sl U.C. din R.S. Muntenegru s-a subliniat că, în prezent, sarcina principală în ce privește activitatea de reconstrucție — după cutremurele din 15 aprilie și 24 mai este asigurarea unor condiții de locuit cît mai bune înainte de începerea iernii, normalizarea funcționării școlilor și a serviciilor sanitare. De asemenea, unitățile economice care nu au fost afectate de seism sau au fost ușor avariate își vor mobiliza la maximum eforturile pentru a recupera pierderile. O mare atenție va fi acordată, de asemenea, refacerii unităților industriei turistice.

diții este absolut evident că problemele complexe ale dezvoltării democratice a Italiei nu-și pot găsi rezolvarea fără asumarea unei responsabilități, în această direcție, de către comuniștii italieni.Acest rezultat se impune atenției cu atit mai mult cu cit P.C.I. a avut de înfruntat, în cadrul campaniei e- lectorale, o ofensivă sușținută a forțelor extremiste de dreapta, precum și încercarea grupărilor teroriste de a compromite mișcarea muncitorească, revoluționară, și îndeosebi pe comuniști, de a crea o stare de confuzie politică și de instabilitate ; totodată, s-au manifestat și unele presiuni externe, cu caracter anticomunist. în aceste condiții, capătă, desigur, o semnificație deosebită faptul că Partidul Comunist Italian și-a păstrat puternica sa influență politică în mase, așa cum demonstrează rezultatele votului. Se poate, de aceea, afirma că speranțele de îndepărtare a P.C.I. din centrul vieții politice italiene au suferit un eșec.Rezultatele alegerilor confirmă, încă o dată — așa cum, dealtfel, subliniază numeroși oameni politici din țară, comentatori ai presei internaționale și observatori diplomatici — că în condițiile existente este greu, dacă nu chiar de neconceput, să se asigure in Italia o guvernare stabilă și 1 eficir entă fără crearea condițiilor pentru ca P.C.I. să-și poată asuma responsabilități în soluționarea problemelor cu care se confruntă țara. Scrutinul anticipat nu a făcut decît să demonstreze, din nou, necesitatea unirii tuturor forțelor democratice ale țării, a participării tuturor partidelor democratice, progresiste, populare, fără nici un fel de discriminări, la eforturile pentru dezvoltarea pe calea democrației și progresului,

Așa cum este cunoscut, în zilele de3 și 4 iunie au avut loc în Italiaalegeri parlamentare. Presa noastră a făcut cunoscut la timp rezultatele acestui scrutin, prin care Partidul Democrat-Creștin a obținut 38,3 la sută, iar Partidul Comunist Italian 30,4 la sută din voturile pentru Camera Deputatilor — și, respectiv, 38,3 la sută și 31,5 la sută din voturile pentru Senat ; la rîndul lor, partidele socialist și socialist- democratic au obținut procentaje- de 9.8 și 3,8 (Camera Deputaților) și, respectiv, 10,4 și 4,2 (Senatul).După cum se vede, ca o primă concluzie rezultatele alegerilor evidențiază ponderea dominantă a chior două mari partide — P.D.C. și P.C.I. — în ansamblul vieții politice italiene.Alegerile au demonstrat clar că problemele vitale ale vieții economice, sociale și politice ale Italiei, care își cer o stringentă soluționare,au rămas în continuare aceleași — și anume : dezvoltarea democratică a societății, găsirea unor rezolvări pentru cerințele majore ale maselor largi populare, întărirea stabilității economice și politice în această țară. Or, toate acestea impun cu cea mai mare acuitate realizarea unei colaborări largi a tuturor forțelor democratice în conducerea destinelor societății italiene. In legătură cu aceasta, se poate spune că alegerile au reconfirmat rolul pe care este chemat să-1 joace Partidul Comunist Italian în viața politică a țării. Deși a înregistrat o ușoară diminuare a numărului de voturi în raport cu precedentele alegeri, P.C.I. a dovedit că rămine în continuare al doilea mare partid din Italia, întrunind sufragiile a aproape o treime din totalul alegătorilor și menținîndu-și, intru totul, poziția de principal exponent al clasei muncitoare, al maselor largi ale oamenilor muncii. în aceste con

COLOMBO

Reuniunea ministerială a Biroului
de coordonare alCOLOMBO 7 — Trimisul special Agerpres, Paul Diaconu, transmite : La Colombo au continuat, ieri, lucrările reuniunii ministeriale a Biroului de coordonare al țărilor nealiniate. în cadrul ședinței plenare s-a

Evenimentele din Nicaragua

Decretarea stării de asediu
și a legiiMANAGUA 7 (Agerpres). — în Nicaragua a fost decretată starea de asediu însoțită de legea marțială. Această hotărîre, anunțată de guvern, intervine in cea de-a noua zi de la lansarea marii ofensive a Frontului Sandinist de Eliberare Națională (F.S.L.N.) împotriva regimului dictatorial pe întreg teritoriul tării. Greva generală paralizează de citeva zile activitatea internă. Secre-

La porțile orașului Leon
O relatare a agenției France Presse despre luptele dintre trupele 

dictatorului Somoza și forțele patriotice
Orașul Leon a fost teatrul unor dure confruntări militare intre tru

pele guvernamentale și forțele de eliberare națională care luptă — așa 
cum se știe — pentru înlăturarea regimului dictatorial al lui Somoza. 
Reproducem, mai jos, reportajul trimisului agenției France Presse, 
care a fost martor ocular al evenimentelor :„Bătălia a durat întreaga dimineață de miercuri la Leon — 80 de km la nord de capitala Managua — între trupele guvernamentale și luptătorii sandiniști ce rezistau cu înverșunare. Celor cinci corespondenți străini veniți la fața locului le-a fost cu neputință să intre în orașul care fusese ocupat în întregime de insurgenți.La porțile Leonului putea fi auzit tirul neîntrerupt al mortierelor, rachetelor și mitralierelor. Cîteva minute mai înainte, un convoi militar, de șase camioane și două vehicule, căzuse într-o ambuscadă la intrarea într-unul din cartiere ; patru soldați fuseseră omoriți. Unul dintre corpuri era întins sub o pătură, într-un camion. Ceilalți soldați au urcat repede din nou în camioane și s-au îndreptat în mare grabă spre Managua. Puțin după aceea, două camionete și un imens buldozer, conduse de tineri sandiniști înarmați cu puști, au luat aceeași direcție ca și convoiul militar. «Noi deținem controlul asu

pra orașului — a zis unul dintre ei, cu un larg surîs •— și ne ducem să 
distrugem un pod, la vreo zece km 
de aici».Corespondenții au putut să-i urmeze și să asiste la o scenă extraor

pentru asigurarea stabilității vieții economice în Italia și creșterea rolului acestei țări în politica internațională, pentru destindere, securitate și pace în Europa și în lume.Aceasta a fost și este poziția pe care s-a situat în permanentă P.C.I. în acest sens, la recentul Congres al XV-lea al P.C.I., secretarul general al partidului, Enrico Berlinguer, sublinia : „Prin propunerea unui guvern de coaliție democratică, noi, comuniștii, reafirmăm o cerință istorică și una strategică, care așa- ză perspectivele de înaintare democratică și socialistă in Italia pe unitatea partidelor mișcării muncitorești și pe convergența și înțelegerea cu forțele populare, progresiste sau de inspirație catolică". Corespunzător acestei poziții, P.C.I. a militat și militează pentru o largă politică de alianțe, pentru dezvoltarea acțiunilor unitare și întărirea colaborării între toate forțele politice, democratice și populare ale țării.Bucurîndu-se de o largă popularitate pe plan intern, Partidul Comunist Italian și-a dobindit, totodată, un puternic prestigiu pe plan internațional, ca forță activă în lupta pentru împlinirea aspirațiilor de independență, democrație, progres și pace ale omenirii contemporane, pro- nunțîndu-se cu fermitate și consecvență pentru statornicirea între toate statele lumii a unor relații noi, de egalitate, respect și încredere reciprocă. în același timp, asa cum este bine cunoscut. Partidul Comunist Italian își aduce o remarcabilă contribuție la dezvoltarea experienței de gîndire și practică revoluționară, prin căutarea creatoare a unor căi noi și unor soluții originale problemelor dezvoltării democratice a societății italiene, militează activ pentru întărirea solidarității, și conlucrării între partidele comuniste și muncitorești,

țărilor nealiniateprocedat la alegerea președintelui și vicepreședinților reuniunii. precum și a componenței comitetelor politic și economic. A fost adoptată, de asemenea, agenda reuniunii.

marțialetarul de presă al guvernului, colonelul Raphael Cano, a precizat că decretul privind starea de asediu are o durată de 90 de zile.în același timp, ministrul de interne, Jose Mora, a notificat tuturor organelor presei scrise că cenzura, deja aplicată presei audiovizuale, intră imediat în vigoare, fiind efectuată în birourile civile ale guvernului.

dinară : calm, buldozerul a săpat o largă tranșee și a împins un munte de pietre și pămînt pe pod, în timp ce, la o sută de metri mai încolo, de fiecare parte, luptători supravegheau șoseaua. -Nu vă faceți griji ! Dacă 
„garda națională" (trupele guvernamentale — n. n.) va sosi dintr-un 
sens sau altul, băieții ii vor opri 
pină cind vom termina ceea ce avem 
de făcut».în timp ce buldozerul își vede de lucru, pe deasupra trece un DC—3 al trupelor guvernamentale ; băieții sar în tranșee, dar avionul își continuă ruta. -Cincisprezece minute mai tirziu, după ce mai trecuse un camion spre oraș și șoferul arătase permisul unuia dintre luptători, șoseaua era practic tăiată în două, iar podul inutilizabil. Un medic Venit din Managua — spunea el — pentru a da ajutor eventualilor răniți de la Leon, face un semn prietenos tinerilor sandiniști, pe care îi tratează călduros cu -băieții mei» și le urează noroc, înainte de a se reîntoarce la Managua.Oficialitățile declarau ciț o zi înainte că au început o ofensivă pentru a termina cu sandiniștii de la Leon, dar, așa cum se prezintă lucrurile, lupta va dura incă mult“.

pentru realizarea unei unități noi în mișcarea comunistă, bazată pe egalitate in drepturi și neamestec în treburile interne, pe respectarea strictă a dreptului fiecărui partid de a-și stabili în mod de sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară, corespunzător condițiilor istorice concrete în care acționează.între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Italian există și se dezvoltă raporturi strînse de prietenie, colaborare și solidaritate^ întemeiate pe normele de bază ale relațiilor dintre partidele comuniste și muncitorești. După cum se știe, la adîncirea continuă a legăturilor frățeștii de stimă, încredere și înțelegere tovărășească dintre cele două partide, o contribuție hotărîtoare au adus frecventele intilniri și convorbiri dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășii Luigi Longo și Enrico Berlinguer. Dezvoltarea continuă a acestor legături a servit și servește, în cel mai înalt grad, intereselor celor două țări și popoare, extinderii și amplificării rodnicelor relații de prietenie și colaborare multilaterală dintre România și Italia, conlucrării celor două țări împreună cu alte state, pentru destindere și securitate internațională.Animate de calde și profunde sentimente față de poporul italian, opinia noastră publică, poporul român își exprimă convingerea că, pornind de la înțelegerea necesității acțiunii unitare, forțele democratice, progresiste ale Italiei, indiferent de orientări, de convingeri, întărindu-și colaborarea și solidaritatea, con- jugîndu-și tot mai strîns eforturile, vor asigura soluționarea pozitivă a problemelor politice și e- conomice ale țării, contribuind, totodată, la consolidarea păcii și securității, la cauza înțelegerii și progresului în Europa și în lume.

SCHIMB DE PĂRERI 
IN PROBLEME ACTUALE 
PRIVIND SECURITATEA 

Sl COOPERAREA IN EUROPAVIENA 7 (Agerpres). — La Viena s-a încheiat reuniunea celor nouă țări neutre și nealiniate din Europa, consacrată unui schimb de păreri a- supra stadiului actual al procesului de înfăptuire a securității și cooperării în Europa, al destinderii, precum și asupra pregătirii reuniunii de la Madrid din noiembrie anul viitor. La reuniune au participat delegații din Austria, Cipru, Elveția. Finlanda. Iugoslavia, Liechtenstein, Malta, San Marino și Suedia. Au fost analizate, totodată, rezultatele celei de-a 34-a sesiuni a Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa, rolul acesteia în procesul de asigurare a securității și cooperării europene, precum și problemele privind conținutul, ordinea de zi, nivelul, durata și modul de organizare ale Conferinței de la Madrid.După cum informează agenția Taniug. la reuniune s-a subliniat că țările nealiniate și neutre doresc să vină cu inițiative constructive, care să contribuie la o mai bună înțelegere reciprocă în Europa.S-a convenit ca o nouă întîlnire a reprezentanților țărilor respective să aibă loc la Stockholm, în toamna a- cestui, an.

agențiile de presă transmit^
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Convorbiri E. Honecker - 
G HUSClk» La Dresda s-au desfășurat convorbiri între Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, și Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R. S. - Cehoslovace, care a efectuat o vizită în R.D.G. Agenția A.D.N. informează că au fost examinate probleme privind adîncirea și extinderea relațiilor de prietenie intre P.S.U.G. și P.C.C., între R. D. Germană și R. S. Cehoslovacă. Au fost abordate, de asemenea, aspecte ale actualității internaționale.

Congresul Frontului De
mocratic din Albania,care și-a încheiat lucrările la 6 iunie, a aprobat, după cum transmite agenția A.T.A., „Raportul de activitate al Consiliului General al Frontului Democratic din Albania și sarcinile de viitor", precum și un apel adresat poporului albanez. Congresul a ales Consiliul General al F.D.A. Consiliul l-a ales pe Enver Hodja în funcția de președinte, pe Myslim Peza, Ramiz Alia și Gjela Biba — vicepreședinți, iar pe Xhorxhi Robo — secretar.

în Republica Arabă Egipt s-au desfășurat joi alegeri legislative organizate in vederea reînnoirii componenței Adunării Poporului (parlamentul), dizolvată la 22 aprilie. Scrutinul a început Ia ora 8,00. In toate guvernoratele țării au funcționat 36 750 birouri de vot. In baza unui decret al președintelui Egiptului. Anwar El Sadat, numărul deputaților aleși s-a mărit de la 360 la 382. Pe listele electorale au fost înscriși a- proximativ zece milioane alegători. Electoratul este chemat să aleagă între candidații Partidului Național Democrat — al președintelui Sadat, ai Partidului Muncitoresc Socialist, Partidului Liberal Socialist și al Adunării Progresiste și Unioniste.
Consultări. Ministrul de externe al Republicii Federale Germania, Hans-Dietrich Genscher, a avut joi, la Parts, convorbiri cu omologul său francez, Jean Franțois-Poncet. După cum releva agenția France Presse, cei doi miniștri au abordat cu prioritate probleme legațe de criza energetică, precum și agenda reuniunii la nivel înalt a Pieței comune.

Noi dezvăluiri 
în scandalul 

de la PretoriaCAPETOWN 7 (Agerpres). — Noi dezvăluiri au fost făcute în Republica Sud-Africană in legătură cu scandalul descoperit la Ministerul Informațiilor, care a provocat recent demisia președintelui Vorster, implicat, el însuși, in deturnarea de fonduri. Fostul ministru al informațiilor, Connie Mulder, a declarat că în afara lui Vorster și alte înalte oficialități ale regimului de la Pretoria au cunoscut sau au luat direct parte la operațiunile financiare ilegale, printre care actualul premier, Pieter Botha, precum și mai mulți membri ai guvernului. Rolul tuturor acestora în cel mai mare scandal financiar din istoria R.Ș.A. trebuie să fie dezvăluit în mod public, înainte ca dosarul respectiv să fie închis — a spus Connie Mulder.
Avioanele „DC-10“ 
imobilizate la solWASHINGTON 7 (Agerpres). — Administrația federală pentru aviație (F.A.A.) din S.U.A. a hotărît reținerea la sol a tuturor avioanelor de pasageri de tip „DC-10" din dotarea aviației civile americane. Un purtător de cuvînt al administrației a anunțat că, în urma controlului tehnic efectuat asupra aparatelor „DC-10", au fost descoperite două avioane care aveau fisuri în sistemul de racordare a motoarelor cu reacție la corpul aeronavelor. Ancheta inițiată de autoritățile aviatice americane a fost efectuată după prăbușirea, luna trecută, a unui avion „DC-10" în apropierea aeroportului din Chicago.Autoritățile de resort din R.F.G., Italia, Anglia, țările nordice și din alte state au adoptat miercuri măsuri de retragere temporară din circulație a aparatelor „DC-10" în vederea efectuării unor controale tehnice.

Președintele Israelului a
ITEL AVIV 7 (Agerpres). — Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care face o vizită în Israel, a fost primită de Yitzhak Navon, președintele statului Israel.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a fost transmis un mesaj de prietenie și fericire personală, iar poporului, israe- lian cele mai bune urări de prosperitate și pace.
Demisia guvernului portughezLISABONA 7 (Agerpres). — Primul ministru al Portugaliei, Carlos Alberto Mota Pinto, a prezentat demisia colectivă a guvernului său președintelui Antonio Ramalho Eanes. Decizia a fost anunțată reprezentanților presei din Lisabona după o întrevedere desfășurată în cursul serii de miercuri la Palatul Belem între premierul Pinto și generalul Eanes.Demisia guvernului portughez survine în ajunul deschiderii în Adunarea Republicii a dezbaterii asupra celor două moțiuni de cenzură prezentate separat, luni, de către deputății comuniști și socialiști. Observatorii politici consideră că hotărîrea primului ministru a fost provocată și de aprobarea de către deputați in cea de-a doua lectură a unui proiect de buget al statului, pentru anul 1979, modificat substanțial în raport cu proiectul guvernamental. Dealtfel, de cîtva timp, Mota Pinto trebuia să

Extinderea colaborării e
conomice între U.R.S.S. șiLa Tokio a fost semnatJaponia.un document suplimentar la Acordul general sovieto-japonez din anul 1975 cu privire la colaborarea bilaterală in prospectarea și punerea în valoare a zăcămintelor, pentru extracția petrolului și gazelor din platoul Insulei Sahalin, precum și pentru livrarea acestor produse în Japonia, anunță agenția T.A.S.S.

0 nouă întîlnire la Ge
neva * 3 * * * * avut loc ioi *ntre conducătorii delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. participante la convorbirile privind limitarea armamentelor strategice ofensive — anunță agenția T.A.S.S.

Arestări la Roma. 15 ne°- fasciști au fost arestați la Roma. Arestările survin în urma unei anchete in care este implicat grupul terorist autointitulat „Mișcarea populară revoluționară", care a revendicat o serie de atentate întreprinse la Capitoliu și la Ministerul Afacerilor Externe.
Situația din Liban. Artile- ria grea israeliană și cea a milițiilor conservatoare secesioniste libaneze au bombardat în noaptea de miercuri spre joi întreaga regiune Nabatieh, situată la 15 km de frontiera dintre Liban și Israel — relatează agenția France Presse. Bombardamentele au provocat distrugeri în orașul Nabatieh și în opt sate învecinate.
„SOÎUZ-34". In Uniunea Sovietică a fost lansată nava cosmică fără pilot „Soiuz-34“. Programul de zbor al navei prevede verificarea bunei funcționări a instalației de corectare a orbitei și de apropiere, perfecționată în urma problemelor apărute in timpul zborului navei „Soiuz-33“ în aprilie 1979. După executarea operațiunilor prevăzute in program, se preconizează cuplarea navei „Soiuz-34“ cu laboratorul spațial „Saliut-6“.
Calendarul „Gengo". In Japonia a fost adoptat, în urma unui vot al parlamentului, calendarul tradițional „Gengo", bazat pe era imperială. Potrivit noului calendar, anul 1979 devine „Showa 54“, cu alte cuvinte al 54-lea an de la urcarea pe tron a împăratului Hirohito.

Opinii și preocupări privind 

economisirea energieiS.U.A. — într-un discurs pronunțat in localitatea Santa Ana. statul California, secretarul de stat adjunct Warren Christopher a atras atenția cetățenilor americani asupra gravității actualei crize energetice și asupra necesității „unui efort maxim pentru reducerea consumului". în caz contrar, a spus el, vom fi confruntați cu o „penurie drastică, dificultăți economice severe și conflicte politice și sociale. Aceasta este o opțiune ce va trebui făcută in ultimă instanță de poporul a- merican", a adăugat el. arătînd că in prezent S.U.A. importă 8 milioane barili de petrol pe zi, la un cost ce a- tinge 50 miliarde dolari anual. ★Statele Unite și Canada au semnat un a- cord vizînd valorificarea în comun a vastelor rezerve de petrol greu din provinciile canadiene Alberta și Saskatchewan și statele americane Montana și Utah. Totalul resurselor este evaluat la aproape 1 000 miliarde de barili, superioare așadar celor din Arabia Saudită. Majorarea preturilor la petrol pe piața mondială a făcut ca exploatarea acestor rezerve, consi

derată inainte mult prea complicată și costisitoare, să fie acum apreciată ca rentabilă. Un comunicat al Departamentului american al energiei precizează că experti din cele două țări vor căuta să dea răspuns problemelor tehnice, economice și de mediu pe care le implică valorificarea rezervelor.SUEDIA. — în cadrul eforturilor de economisire a energiei, in Suedia a fost elaborat un proiect de lege care reduce de la 110 km la oră, la 90 km la oră viteza maximă permisă pe drumurile publice. Se apreciază că numai in cursul lunilor de vară măsura se va solda cu o economie de 60 milioane litri de benzină.JAPONIA. — Datorită dificultăților în aprovizionarea cu carburanți — „Japan Airlines" a hotărit să a- nuleze 16 zboruri in luna iunie și să schimbe itinerarul a 134 de curse — a anunțat un purtător de cuvînt al companiei.începind din martie, „JAL" a anulat, din aceleași motive, 81 de zboruri și a schimbat 188 itinerare.MEXIC. — Guvernul mexican a respins

primit delegația P.C.R.Mulțumind, președintele Yitzhak Navon a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu urări dz sănătate și cele mai bune sentimente de prietenie pentru poporul român.Președintele Yitzhak Navon a a- preciat rezultatele remarcabile pe care România le-a obținut în toate domeniile de activitate, îndeosebi în domeniile politic, economic și social.La convorbiri, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, a participat Ion Covaci, ambasadorul țării noastre în Israel.
facă față unei crize intervenite chiar în cadrul propriului său cabinet : marți, vicepremierul pentru problemele economice, Jacinto Nunes, care deținea, de asemenea, portofoliile finanțelor și planului, a anunțat demisia sa din guvern, precizînd că a- ceastă hotărîre este independentă de amendamentele aduse proiectului de buget.Președintele Portugaliei, Antonio Ramalho Eanes, a acceptat demisia guvernului condus de primul ministru Carlos Mota Pinto — s-a anunțat oficial la Lisabona.Președintele Eanes a hotărît ca guvernul demisionar să rămină în funcție pînă la formarea unui nou cabinet. Șeful statului portughez va începe vineri consultările cu liderii partidelor politice reprezentate in parlament în vederea rezolvării crizei guvernamentale.

Acorduri chino-americ.T- 
jțg. Cu prilejul vizitei în S.U.A. 4 vicepremierului Consiliului âe Stat al R. P. Chineze, Kang Shien, au fost semnate două acorduri privitoare la cercetarea geofizică, intre Societatea națională pentru dezvoltare și exploatarea petrolului și gazelor, din China, pe de o oarte, și Esso Exploration, Inc. și Mobil Oil Corporation, din Statele Unite, pe de altă parte — transmite agenția China Nouă.

Alegerile pentru Parla
mentul vest-european. Jo1 8 început prima etapă a alegerilor directe pentru Parlamentul vest-european, de fapt parlamentul C.E.E., care se desfășoară mai întîi în Marea Britanie, Danemarca, Irlanda și Olanda. A doua etapă, care se va desfășura în Belgia, Franța, R.F.G., Luxemburg și Italia, urmează să aibă loc duminică, iar rezultatele vor fi anunțate luni.

Oficiul federal al muncii a anunțat că,, în luna mai, în R. F. Germania erau înregistrați 775 01)0 șomeri, cifră reprezentind 3.4 la sută din totalul populației active. Alte peste 93 000 de persoane se aflau in situația de șomeri parțiali.
Furtună neobișnuită în 

R.D.G. Asupra raionului Pirna (districtul Dresda) s-a abătut o furtună de o neobișnuită intensitate, însoțită de ploi torențialei Agenția A.D.N. informează că abundenta precipitațiilor a provocat o alunecare de teren in zona gării localității Bad Schandau (situată pe cursul Elbei, in sudul R.D.G., în apropierea graniței cu R.S. Cehoslovacă). Liniile de cale ferată au fost inundate și acoperite cu un strat gros de noroi, ceea ce a impus întreruperea temporară a traficului feroviar.
Febra aurului contlnu5 p« piețele occidentale, uncia fiind cotată joi la Londra la 279,30 dolari. Au existat indicii că au avut loc operațiuni speculative, unele cantități de metal galben achiziționate anterior la prețuri mai reduse fiind vindute acum în scopul realizării de profituri. Cursul s-a situat în ime^’ țta a- propiere a nivelului record igis- trat miercuri, cind uncia a 7 ^ășit pentru prima dată granița celor 230 de dolari.

propunerea privind crearea, impreună cu S.U.A. și Canada, a unei Piețe comune nord-americane — informează agenția Prensa Latina. Propunerea a fost făcută cu două luni in urmă de membri ai Congresului Statelor Unite, in vederea rezolvării crizei energetice a S.U.A. cu ajutorul petrolului mexican. în legătură cu aceasta, ministrul mexican de externe, Jorge Castaneda, a declarat că realizarea, organismului propus nu este posibilă datorită marilor deosebiri in dezvoltarea economică dintre cele trei țări. Acest tip de Piață comună — a spus Castaneda — ar fi un obstacol insurmontabil in calea dezvoltării industriale a Mexicului.Totodată, el a menționat că președintele Jose Lopez Portillo va propune, la 27 septembrie, Adunării Generale a O.N.U. începerea unor negocieri multilaterale asupra folosirii rationale a petrolului. Un alt punct al propunerii mexicane se referă la întocmirea unui program special privind transferul de tehnologie, pe baza unor reglementări noi, ce includ utilizarea sporită a unor surse alternative de energie.
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