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In cadrul dialogului permanent cu oamenii muncii, intimpinat cu entuziaste 
manifestări de dragoste, cu calde sentimente de stimă

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

A

Șantierul naval de la Mangalia — important obiectiv a! actualului cincinal

O La Șantierul naval Mangalia au fost examinate probleme 
esențiale ale dezvoltării, actuale și de perspectivă, ale 
acestui mare obiectiv industrial • La unitățile 
agricole vizitate — importante indicații privind moderni
zarea agriculturii, extinderea irigațiilor prin brazde, 

folosirea intensivă a pămîntuluiTovarășul Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a efectuat. în cursul zilei de miercuri, o vizită de lucru în unități economice ale județului Constanța.Contactul nemijlocit cu oamenii muncii, cu viața și preocupările lor, analiza profundă și exigentă, la fața 

locului, a felului in care se acționează pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea și Conferința Națională ale partidului adaugă, de fiecare dată, dialogului pe care secretarul general al partidului nostru îl poartă cu fău-' ritorii bunurilor materiale valoarea unor contribuții de preț la perfecționarea continuă a vieții eco

nomice și sociale, impulsionează activitatea productivă, mobilizează potențialul tehnic și uman, forța creatoare a celor ce muncesc pentru îndeplinirea integrală a prevederilor actualului plan cincinal.Noua vizită de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu a avut ca scop analiza activității ce se desfășoară pe un mare șantier de investiții al transpor

tului nostru maritim — Șantierul naval Mangalia — precum și a telului in care se desfășoară munca in unitățile agricole, cooperatiste si de stat, din această parte a țării, după crearea consiliilor .unice agroindustriale, in care se introduc in practica agricolă tehnologii și metode noi, puse la punct de cercetarea științifică in scopul sporirii rodniciei pămintului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost însoțit în această vizită de tovarășii Ion Ioniță, Ion Coman, Angelo Micu- lescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, precum și de tovarășul Ion Stoian, prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R.în toate momentele vizitei, secretarul general al partidului a fost intimpinat cu cele mai alese sentimente de dragoste și stimă. Ca de fiecare dată cind au avut prilejul să se întîlriească cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, locuitorii acestor străvechi meleaguri românești i-au exprimat din adîncul inimii recunoștința fierbinte pentru tot ceea ce partidul, secretarul său general, statul nostru socialist au făcut și fac pentru ea Dobrogea să se transforme din cel mai sărăcăcios colț de tară — cum a avut tristul renume inainte de eliberarea tării — într-una dintre cele mai înfloritoare regiuni ale patriei.Primul obiectiv al vizitei l-a constituit șantjerul naval din
Mangalia, Profilat pe construcțiiși reparații de nave.La coborîrea din elicopter, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost intimpinat de muncitorii, inginerii și tehnicienii șantierului cu cele mai calde simțăminte, cu îndelungi și însuflețite ovații și urale. O gardă, formată din marinari, membri ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, a prezentat onorul. S-a intonat apoi Imnul de Stat al Republicii Socialiste România. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a trecut in revistă garda de onoare.Exprimind intensa bucurie și satisfacție pe care toți cei . ce lucrează aici le trăiesc în aceste clipe deosebite. mai mulți constructori l-au invitat pe secretarul general al partidului să guste din pîinea ospitalității, din ploștile cu vin și i-au oferit buchete de flori.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a aflat pentru a cincea oară în miilo- cul colectivului Șantierului naval de la Mangalia, fiecare vizită de lucru reprezentînd etape decisive in realizarea acestui obiectiv economic de primă importanță. Din momentul in care, la indicația secretarului general al partidului, s-a pus temelia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, s-a întîlnit, miercuri, in stațiunea Neptun, cu tovarășul Narciso Isa Conde, secretar general al Partidului Comunist Dominican, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, face o vizită de prietenie in țara noastră.La întrevedere a participat tovarășul Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Oaspetele a exprimat deplina satisfacție de a se reîntîlni cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a avea un nou și rodnic schimb de păreri cu secretarul general al Partidului Comunist Român, de a revedea România și de a cunoaște nemijlocit din marile ei realizări în opera de edificare a socialismului. Totodată, el a adresat Partidului Comunist Român, conducerii sale profunde mulțumiri pentru solidaritatea manifestată față de lupta pe care o desfășoară Partidul Comunist Dominican pentru dezvoltarea democratică și independentă a țării, pentru apărarea drepturilor fundamentale ale poporului dominican.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat călduros pe tovarășul Narciso Isa Conde pentru legalizarea Partidului Comunist Dominican, pentru rezultatele pe care P.C. Dominican le-a obținut în lupta pentru democrație și independență națională, pentru înfăptuirea aspirațiilor de bunăstare și progres* ale poporului dominican,în timnul convorbirii, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Narciso Isa Conde au procedat Ia un schimb de
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a primit pe tovarășul Josef Kempny,
membru al Prezidiului, secretar al C. C. al P. C. din Cehoslovacia. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri după-amiazâ, în stațiunea Neptun, pe tovarășul Josef Kempny, membru al Prezidiului, secretar al C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia.La primire a luat parte tovarășul Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.A fost de față Lumir Hanak, ambasadorul R.S. Cehoslovace la București.Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut prietenesc și cele mai bune urări din partea C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a Prezidiului C.C., a tovarășului Gustav Husak, secretar general al Comitetului Central . al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită conducerii partidului, tovarășului Gustav Husak, din partea sa. a Comitetului Central și Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., un salut călduros și cele mai bune urări.în cadrul convorbirii s-a constatat

IN INTIMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST

Succese în întrecerea socialistă
Cu planul 

semestrial realizatColectivul Întreprinderii „Textila" din Iași și-a Îndeplinit prevederile de plan pe primul semestru, preliminînd pînă la 30 iunie să realizeze o producție suplimentară în valoare de 15 milioane lei. întreprinderea ieșeană va furniza suplimentar 150 000 mp țesături pentru saci și diverse alte ambalaje țesute, peste 160 de tone fire groase de in și cînepă, alte sortimente cit' indici ridicați de calitate și rezistență. Succesul se explică prin creșterea productivității muncii cu 22 000 lei pe fiecare lucrător, peste nivelurile planificate, prin sporirea indicilor de utilizare a mașinilor cu 3—4 la sută față de prevederi.
★îndeplinindu-și inainte de termen sarcinile de plan pe primul semestru al anului, muncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderii miniere din Rimnicu Vilcea și-au creat avansul de timp necesar pentru a putea consemna, pină la finele semestrului, sporuri de 31 000 tone calcar, 1 360 tone feldspat, 400 tone paste refractare pentru cuptoarele turnătoriilor de fontă și de oțel, 300 tone grafit concentrat, 800 000 rondele de mică destinate industriei 

vederi privind preocupările actuale ale celor două partide, precum și în legătură cu unele probleme ale situației internaționale actuale, ale mișcării comuniste și muncitorești.în acest cadru a fost exprimată dorința comună de a dezvolta în continuare raporturile de prietenie, solidaritate și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Dominican, în interesul reciproc, al amplificării relațiilor dintre cele două țări și popoare, al cauzei socialismului, păcii și progresului social.Schimbul de vederi în probleme actuale ale vieții politice internaționale a evidențiat necesitatea intensificării luptei popoarelor împotriva politicii imperialiste, colonialiste, neocolonialiste, de dominație și asuprire națională, pentru democratizarea relațiilor internaționale și instaurarea unei noi ordini economice și politice mondiale. A fost subliniată importanța unirii, pe plan național și internațional, a tuturor forțelor revoluționare, democratice, progresiste și antiimperialiste, pentru împlinirea aspirațiilor vitale ale popoarelor, pentru afirmarea dreptului lor de a fi stăpine pe propriul destin. Cu acest prilej a fost reliefată însemnătatea luptei popoarelor din America Latină pentru realizarea unor adinei prefaceri pe plan social-economic, pentru a dispune de bogățiile naționale, pentru dezvoltare liberă, de sine stătătoare, potrivit voinței și intereselor lor legitime.Abordînd probleme privind securitatea și cooperarea în Europa, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Narciso 

cu deosebită satisfacție că raporturile de colaborare pe multiple planuri dintre România și Cehoslovacia urmează un curs ascendent, în spiritul prieteniei tradiționale dintre cele două țări și popoare. A fost subliniat faptul că în procesul adîncirii raporturilor multilaterale româno- cehoslovace întilnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak. înțelegerile convenite cu aceste prilejuri s-au înscris ca momente de deosebită semnificație, conferind noi dimensiuni legăturilor de strinsă colaborare dintre cele două partide, popoare și țări'. Totodată, s-a relevat că realizările obținute in construcția socialistă, atît de România, cit și de Cehoslovacia, au creat condiții pentru amplificarea și diversificarea și mai accentuată a conlucrării in diferite domenii economice, exprimindu-se hotărîrea de a fi puse în valoare posibilitățile existente pentru intensificarea cooperării în industrie, a colaborării tehnico-știin- țifice și în alte sectoare, corespunzător intereselor ambelor state, cauzei generale a socialismului.Au fost abordate, de asemenea, probleme ale situației politice internaționale actuale.

electrotehnice, toate acestea contribuind la realizarea unei producții nete suplimentare estimate la 9 milioane lei.
★Colectivul de muncă al -întreprinderii „Porțelanul" din Alba Iulia a îndeplinit cu 11 zile mai devreme sarcinile de plan pe primul semestru al anului. Producția suplimentară, concretizată în peste 60 000 articole de porțelan menaj, este obținută pe seama creșterii productivității muncii. (Ștefan Dinică).

Și-au îndeplinit 
angajamenteleNumeroase colective de oameni ai muncii din județul Prahova au raportat îndeplinirea angajamentelor pe primul semestru al anului. Printre acestea figurează lucrătorii rafinăriilor, care au furnizat în plus 200 000 tone derivate din țiței, minerii de la Filipeștii de Pădure, care au extras peste prevederi aproaoe 5 000 tone lignit, energeticienii de la Brazi, lucrătorii din cadrul întreprinderii de mepanică fină Sinaia și cei ai întreprinderii de geamuri din Scăeni.

★Colectivul întreprinderii de tractoare și mașini agricole din Cra

Isa Conde au relevat necesitatea continuării eforturilor pentru înfăptuirea, ca un tot unitar, a prevederilor .Actului final de la Helsinki, pentru pregătirea temeinică a reuniunii de la Madrid, din 1980, pentru consolidarea procesului de destindere, dezangajare militară, dezarmare și pace.în acest context, secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a * apreciat că semnarea Tratatului so- vieto-american privind limitarea armamentelor strategice ofensive — SALT-II — reprezintă un act pozitiv în direcția reducerii cursei înarmărilor, o contribuție la cauza păcii și destinderii internaționale.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Narciso Isa Conde au reafirmat voința celor două partide de a-și aduce în continuare contribuția la soluționarea. pe cale politică, a stărilor de încordare și conflict din diferite zone ale lumii, la statornicirea unor raporturi cu adevărat echitabile între state, care să aibă la bază principiile independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc. nerecurgerii la forță și la amenințarea cu folosirea forței.Totodată, a fost exprimată hotă- rirea Partidului Comunist Român și Partidului Comunist Dominican de a milita pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor revoluționare și progresiste, a întregu- - lui front antiimperialist.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, ■ de prietenie și înțelegere reciprocă.

A fost reafirmată hotărîrea României și Cehoslovaciei de a acționa consecvent pentru adincirea continuă a prieteniei frățești, a colaborării și solidarității cu țările socialiste, de a milita cu hotărire pentru instaurarea în lume a unui climat de înțelegere și cooperare fructuoasă între națiuni, in folosul cauzei păcii și progresului. în acest cadru, s-a subliniat că Tratatul privind limitarea armamentelor strategice ofensive, SALT-II, reprezintă un act pozitiv in direcția reducerii cursei înarmărilor, o contribuție la cauza destinderii internaționale. A fost reliefată, de asemenea, necesitatea intensificării eforturilor și acțiunilor pentru buna pregătire a reuniunii de la Madrid din 1980. pentru ca ea să dea un puternic impuls transpunerii în practică, ca un tot unitar, a prevederilor Actului final al Conferinței de la Helsinki, consolidării procesului de destindere, dezangajării militare, întăririi solidarității cu lupta popoarelor pentru pace, securitate, democrație și socialism.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.

iova a economisit de la începutul anului 457 MWh energie electrică și 111 tone combustibil convențional, Îndeplinind astfel angajamentul asumat în întrecere în cinstea zilei de 23 August. Acest .succes are la bază materializarea unui program complex vizînd îmbunătățirea tehnologiilor, modificarea constructivă a unor utilaje și mașini mari consumatoare de electricitate și combustibil. De curînd s-a încheiat procesul de modernizare a cinci cuptoare de la secția forjă prin care se obțin însemnate economii de combustibili în condițiile creșterii randamentului acestora cu peste 20 la sută.
★Muncitorii, tehnicienii și inginerii de la întreprinderile de matrițe și piese din fontă Odorheiu Secuiesc, de producție industrială pentru construcții căi ferate Miercureă- Ciuc, de stofe de mobilă și țesături tehnice Gheorghieni raportează îndeplinirea angajamentului anual in întrecere. Același succes de prestigiu anunță și minerii de la Bălan și Salina Praid. De la începutul anului și pină in prezent, aceste harnice colective de oameni ai muncii au reușit să depășească prevederile planului producției nete cu peste 47 milioane lei. (I. D. Kiss).

In cooperativa agricolă Poiana, mare furnizoare de legume pentru litoral (Continuare în pag. a Il-a)
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1IHZUA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN JUDEȚUL CONSTANTA

La Șantierul naval de la Mangalia

Pretutindeni, secretarul general al partidului este intimpinat cu manifestări de dragoste și înaltă stimă

(Urmare din pag. I)acestei vaste platforme industriale, în august 1974, constructorii au acționat cu toate forțele pentru îndeplinirea sarcinii de mare răspundere ce le-a fost încredințată — crearea unui șantier modern, dotat eu tehnică de virf, capabil să realizeze atit nave comerciale, cit și militare.Colectivul șantierului este astăzi onorat și mindru de a raporta secretarului general al partidului că indicațiile date au fost transpuse cu fermitate in viață. Paralel cu executarea investiției, s-a construit și lansat mineralierul de 55 000 tdw ,.Callatis“, primul din seria navelor de mare tonaj prevăzute a se realiza la ^Mangalia,' care astăzi poartă cu cinste culorile patriei pe mările și oceanele lumii.Gazdele subliniază că, în perioada 1974—1978, au fost puse în funcțiune însemnate capacități de producție : ciocurile de construcții și reparații, ...amplasate în tandem, soluție ce s-a . dovedit deosebit de economicoasă ; macaralele de 16. 50 și 120 tone-forță de pe platformele de premontaj și cheiuri ; hala pentru construcția de corpuri de navă ; fabrica de oxigen și acetilenă ; centrala termică : stația de compresoare și, parțial, cheiurile și hala de armare. Majoritatea utilajelor grele au fost proiectate și fabricate în țară, unele chiar de Șantierul naval din Mangalia, iar 60 la sută din producție se realizează in spații libere, pe platforme, și numai 40 la sută în hale închise. Este prezentată și dinamica principalilor indicatori de 

plan. Ritmuri mari de creștere a înregistrat productivitatea muncii datorită mijloacelor de producție din dotare, aplicării unor tehnologii avansate. perfecționării calificării colectivului.Dialogul de lucru continuă în cîte- va sectoare ale șantierului. Directorul șantierului, căpitan de rangul I Iuliu Chioreanu, informează pe secretarul general al partidului că, în curînd, vor fi lansate alte două mineraliere de 55 000 tdw. în cursul discuției sînt abordate probleme esențiale ale dezvoltării actuale și în perspectivă a șantierului.Apreciind rezultatele obținute, tovarășul Nicolae Ceaușescu cere să se grăbească ritmul de realizare a întregii investiții. De asfemenea, in- ,dică să se extindă automatizarea în procesul-de sudură, operație extrem de importantă în construcția de nave. Totodată, recomandă să se găsească o soluție eficientă pentru construirea . unei treceri ptetonale în zonă dă vest ; a șantierului. în același- timp, a subliniat necesitatea măririi- capacității de reparații a navelor comerciale, intensificării ’ lucrărilor de execuție a cheiurilor și platformelor de armare a canalului șantierului.Mulțumind călduros tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru noua vizită, de lucru, pentru interesul cu care urmărește activitatea lor și pentru indicațiile date, toți cei ce lucrează pe Șantierul naval de la Mangalia l-au asigurat pe secretarul general al partidului că iși vor face și în viitor datoria, că vor munci mereu mai bine, că iși vor îndeplini exem

plar sarcinile ce Ie revin, adu- cindu-și, alături de întregul popor, contribuția la progresul accelerat al economiei naționale, la înflorirea continuă a României socialiste.în continuarea vizitei de lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a purtat un amplu și fructuos dialog cu specialiști și cadre de conducere din agricultură, cu mecanizatori și cooperatori care făuresc recoltele bogate ale acestor meleaguri. Sînt vizitate tarlalele cu culturi irigate 
ale I.A.S. Amzacea, unitate componentă a Consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist To- praisar. Aici sint analizate pe larg acțiunile întreprinse și măsurile ce se impun a fi luate pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii, creșterea mai rapidă a producției agricole.Secretarul general al partidului este întimpinat, intr-o caldă atmosferă de entuziasm, de sute (te- locuitori ai satelor învecinate, de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.La marginea unui lan de porumb, pe panouri și graffce sugestive sînt înfățișate modalitățile de organizare a sistemelor de irigații dobrogene care aduc apa la rădăcina plantelor pe o suprafață de peste 260 000 de hectare amenajate. Ministrul agriculturii și industriei alimentare, tovarășul Angelo Miculescu, informează pe secretarul general al partidului asupra modului în care se înfăptuiesc măsurile stabilite de plenara 

C.C. al P.C.R. din februarie a.c. privind îmbunătățirea conducerii, organizării și planificării unitare a agriculturii. Directorul Direcției agricole Constanța, tovarășul Constantin Popa, prezintă activitatea consiliilor unice agroindustriale dobrogene, acțiunile întreprinse pentru introducerea aso- lamentelor și amplasarea fiecărei culturi pe zone cit mai favorabile pentru a se obțin# recolte sporite în toate unitățile agricole. Sțnt prezentate apoi' -măsurile întreprinse la I.A.S. Amzacea in vederea obținerii unei recolte de a- proape opt tone de porumb la hectar de pe întreaga suprafață, de 4 500 hectare. Directorul unității, Ing. Tănase Pitu, arată că în acest an s-a mărit suprafața tarlalelor de la 300—400 hectare la peste 700 hectare, fiecare cultură a fost insămînțată in terenuri bine lucrate și fertilizate.Secretarul general al partidului străbate unul din lanurile de porumb irigat prin brazde, se Interesează de posibilitățile de extindere a acestei metode eficiente de udare a culturilor, subliniază necesitatea ca specialiștii și proiectanții să studieze condițiile de șol și să se treacă la generalizare,! sistemului de irigare prin brazdă peste tot unde este posibil. In urma dialogului purtat, sînt date indicații vizind amenajarea terenului pentru irigarea prin brazde și în alte județe din sudul țării — Ialomița, Brăila, Tulcea și altele —
(Continuare în pag. a IlI-a)
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CUM ACȚIONEAZĂ COMUNIȘTII
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Pentru creșterea rolului specialiștilor
in promovarea regresului tehnic

Viitoarele orașe ale minerilor 
și energeticienilor Gorjului

Tovarășul Ioan Iancu, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea mecanică din Cugir, ne spunea că organizațiile de partid din această mare unitate constructoare de mașini se ocupă cu stăruință, de mulți ani, de activitatea specialiștilor din Cugir. Dacă într-o perioadă se punea problema de a opri migrația inginerilor către alte orașe, mai mari, acum „problema specialiștilor" are cu totul alte date : cum să fie folosiți mai bine toți cei care, găsind aici cîmp larg de afirmare și sprijin, s-au legat de întreprindere, de colectiv.Acesta fiind obiectivul, cum acționează organele și organizațiile de partid pentru realizarea lui ? Ce forme și mijloace specifice muncii de partid sint folosite pentru stimularea ambiției și răspunderii specialiștilor față de promovarea progresului teh- nico-științific, înnoirea și modernizarea produselor și tehnologiilor, perfecționarea organizării 7în mod firesc, într-o asemenea întreprindere, care realizează produse de înaltă tehnicitate și complexitate, activitatea organizațiilor de partid in acest domeniu are și ea un caracter complex. Rodul muncii specialiștilor în acest cincinal se exprimă în date ce pot fi apreciate mulțumitor : în perioada care a trecut au fost introduse in fabricație 85 de produse noi (mașini-unelte, cuplaje și frîne electromagnetice, tipuri de fuse pentru industria textilă etc.), noi procedee tehnologice.Pe inginerii Florian Trif, șef ui atelierului proiectare tehnologică. secretar adjunct al comitetului de partid din întreprindere, Și Gheorghe Băluțiu, secretarul comitetului de partid din sectorul de concepție, i-am înțîlnit intr-o „expoziție de lucru" cu caracter permanent, care prezintă produse noi, modernizate, realizări în economisirea metalului și reducerea importului și, în același timo, pe cele propuse pentru asimilare. Confruntarea neîntreruptă intre ceea ce s-a realizat și ceea ce trebuie să se realizeze este o necesitate imperioasă pentru stabilirea priorităților în acest domeniu. în mod firesc, această confruntare are loc „în pas" cu acțiunile care sînt inițiate și se desfășoară sub conducerea organiza

țiilor de partid — acțiuni de natură organizatorică și politico-educativă.Spre a intări rolul organizațiilor de partid din compartimentul de concepție — 11 la număr, cuprinzind 13 ateliere de cercetare și proiectare și un atelier de prototipuri — s-a acționat pentru creșterea numerică și calitativă a acestora. In prezent, 60 Ia sută dintre cei care lucrează la

mai frecvente — și mai fructuoase — asemenea legături între organele și organizațiile de partid din întreprindere, între comuniști.— De cele mai multe ori, oamenii de Ia concepție sînt intîlniți in secții, ne spune tovarășul Florian Trif. O bună parte din timpul de muncă al specialiștilor de aici — care, intre noi fie spus, ar putea fi și mai mare —

La întreprinderea mecanică din Cugir

concepție-proiectare sint comuniști. O forță care-șl spune cu abnegație și competență cuvîntul în toate împrejurările. în același timp, prin multiple și sistematice acțiuni de educație comunistă, îmbinate continuu cu un efort colectiv de ridicare a pregătirii profesionale, din vocabularul specialiștilor au fost eliminate expresii ca : „problema ne depășește"; „nu ne punem noi cu...“; „să apelăm la un institut de specialitate" etc. Practic, întreaga activitate de concepție a fost reorganizată, tre- cîndu-se, desigur, atunci cînd au apărut probleme deosebite, la o anumită specializare a... specialiștilor: pe grupe de mașini-unelte, mașini de cusut, de spălat rufe, cuplaje electromagnetice ș.a. Această specializare a ușurat considerabil colaborarea cu fabricile și secțiile productive — element esențial pentru aplicarea în practică a ideilor și proiectelor noi, pentru obținerea rezultatelor scontate. Și, mai ales, s-a ințeles rolul conlucrării strînse intre organizațiile de partid in scopul soluționării operative a unor probleme de producție. S-a ivit un obstacol Ia mașini-unelte? Secretarul comitetului de partid din această fabrică ia grabnic legătura eu secretarul comitetului de partid de Ia concepție, stabilind măsuri judicioase care, in fapt, urmăresc unirea eforturilor colectivelor de muncă pentru realizarea scopului comun. Sint tot

este folosit în secții. Degeaba îi cău- tați acum in atelierele lor pe ing. Traian Hanes, membru al biroului organizației de partid de la proiectări mașini-unelte, sau pe ing. Viorel Badea, secretarul organizației. îi găsiți la prototipuri. Ei au proiectat recent o noutate în domeniul mași- nilor-unelte, o premieră națională. Cind am primit sarcina realizării ei, au fost și unii care s-au gîndit la colaborarea cu un institut de specialitate. Dar noi nu avem specialiști ? — s-a pus problema în comitetul de partid. Să avem încredere in ei,, să-i încercăm con- fruntîndu-i cu sarcini grele. Și, în fapt, s-a reușit o veritabilă performantă : proiectarea a durat aproape nouă luni (față de circa doi ani la un institut de specialitate), costul

lucrării fiind scăzut. O problemă rezolvată, cum se spune, „din start".Există, firește, și alte modalități de a rezolva sarcinile. Organizațiile de partid din întreprindere, bunăoară, hotărînd să folosească toate posibilitățile existente pentru extinderea lucrului la maî multe mașini, au avut în primul rind în atenție antrenarea pe acest tărîm a specialiștilor. Au fost formate colective conduse de secretari de partid, membri ai comitetelor și birourilor organizațiilor de bază, specialiști și muncitori cu experiență, care au analizat In această perspectivă .fiecare loc de muncă, găsind și aplicînd soluții din cele mai judicioase.Multe dintre problemele extinderii mecanizării, ale conceperii de noi agregate și dispozitive care să permită efectuarea unor operații complexe constituie acum principalele obiective urmărite de comitetul de partid din întreprindere în cadrul inițiativei : „Fiecare specialist să rezolve intr-un an, în afara sarcinilor de producție, o problemă tehnică cu o valoare cel puțin egală cu retribuția sa pe o lună". In această acțiune sînt cuprinși peste 80 la sută din specialiștii de la I.M. Cugir — ingineri, subingineri, tehnicieni, muncitopi-inoVatori. Climatul de muncă, de înaltă exigență față de ridicarea competenței fiecărui om — climat propice creației și progresului, afirmării pasiunii pentru nou — asigură la întreprinderea mecanică din Cugir o puternică temelie pentru noi succese și performanțe tehnice.
Ștefan D1N1CA
corespondentul „Scînteli”

Propunem cititorilor o scurtă Călătorie printr-un număr de șase orășele. Numele lor ? Nu vă grăbiți să le căutați pe hartă, pentru că nu le veți găsi. Unele se află, deocamdată, pe planșetele arhitecților. Altele au depășit acest stadiu, dar nici ele n-au primit încă „botezul" cartografilor. Despre orașul „veteran", Mo- tru, se știu acum, după 15 ani de la săparea primei fundații, multe. Primele amănunte despre „biografia" viitoarelor orașe ale minerilor și energeticienilor din Gorj le aflăm de la tovarășul Ion Nicola, prim-vicepre- ședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Gorj.— De curind, conducerea partidului a aprobat un program special de măsuri pentru dezvoltarea unor așezări aflate în perimetrul zonelor carbonifere și energetice ale Gorjului. Este vorba de actualele localități Drăgo- tești, Rovinari, Bilteni. Trestioara, Mătăsari și Turceni, care, datorită dezvoltării rapide pe care

o vor cunoaște în următorii ani, vor deveni adevărate orășele muncitorești. Ele vor concentra, în final, o populație de peste 50 000 locuitori — oameni ai muncii care-și vor desfășura activitatea in cele două importante ramuri industriale ale Gorjului : exploatareacărbunelui și energetica.— Ce prevede programul de care aminteați ?— în primul rind, construirea într-un timp scurt a unor orașe noi și dezvoltarea, în continuare, a orașului Motru, pe care secretarul general al partidului ne-a cerut să-I facem cel mai frumos oraș al minerilor. Cele trei orașe noi sint Turceni — oraș al energeticienilor și minerilor, Rovinari — oraș al minerilor și energeticienilor, și Trestioara — oraș al minerilor. Definirea celor trei orașe in funcție de amintitele profesii nu este întimplătoare. în Turceni, majoritatea locuitorilor provin din rîn- dul celor care lucrează sau vor lucra la cea mai mare termocentrală a ță

rii. în Rovinari, acest raport se inversează — majoritatea locuitorilor va fi formată din mineri, dar alături de ei aici vor locui și un număr mare de energeticieni. Dintre cele trei orașe, Turcenii este în prezent, în linii mari, închegat. în curînd. urmează să primească botezul cartografilor. Aici s-au construit aproape 1 000 de apartamente, școli, policlinică, unități prestatoare de servicii ș.a.Zilele din preajma aniversării a 35 de ani de la eliberarea patriei coincid, in mod fericit, cu depășirea cotei zero a primelor blocuri și in viitorul oraș Rovinari-Rogojelu. Aici, în această primăvară, s-a săpat fundația primelor blocuri, astfel că actul de naștere abia a fost semnat. Se vor construi, în final, atit pentru mineri, cit și pentru e- nergeticieni, peste 4 000 de apartamente. Construcția de locuințe va fi însoțită de ample lucrări edilitar-urbanistice — de la alimentările cu apă, canalizare și termoficare pină la „legarea" orașu- lui-mamă, prin drumuri

și mijloace de transport, de celelalte așezări miniere, care vor deveni „colonii muncitorești".-— în cit timp va prinde viață acest program ?— în două etape. Pină în 1980 se vor construi la Rovinari-Rogojelu circa 2 500 apartamente și un număr corespunzător de „locuințe de serviciu" in celelalte așezări miniere. Apoi, în cincinalul viitor se va încheia întregul program de construcție a orașului Rovinari-Rogojelu și de dotări social-culturale. în mal puțin de 7 ani, cartografii vor înregistra apariția pe harta țării a două orașe noi — Rovinari și Trestioara — cu o populație de circa 20 000 de locuitori, care vor a- vea tot ce-i trebuie unui oraș modern. Beneficiind de amplasamente în zone de deal, bogate în vegetație, respectivele orașe vor avea un pitoresc aparte. Sînt orașe care se nasc pe temelia luminii produse prin hărnicia și priceperea minerilor și energeticienilor.
C. PRIESCU

Secerișul orzului a început și in județul Vasluiîn unitățile din consiliile unice agroindustriale situate în zonele de sud-est ale județului Vaslui a intrat în actualitate, secerișul orzului. La cooperativa agricolă Găgești. in lanurile de la Pogoceni și Tupilați combinerii lucrează în formații mixte. Producția se transportă direct în bazele de recepție, se eli-

berează terenul de paie pentru ca acestea să fie conservate in silozuri cu furaje verzi, se ară, discuiește și se insămințează a doua recoltă. Recoltatul orzului a fost declanșat și la întreprinderile agricole de stat Făl- ciu, Zorleni, Rîșești, Huși și Bîrlad. (Crăciun Lăluci). Orașul mineresc Motru devine, de la an la an, tot mal frumos
Foto : E. Dichiseauu
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în grădina de legume a cooperativei agricole de producție Poiana într-una din fermele cultivate cu porumb ale I.A.S. Amzacea

(Urmare din pag. a Il-a)pentru a reduce cheltuielile materiale și consumul specific de energie și a se asigura plantelor intreaga cantitate de apă necesară spre a rodi îmbelșugat.Adresindu-se specialiștilor agricoli și cadrelor de conducere dinI.A.S.  și unitățile agricole cooperatiste, secretarul general al partidului subliniază : „Dispuneți de baza materială necesară, de un pă- mînt fertil, de apă și de un soare generos, aveți tot ceea ce trebuie pentru a obține un vagon de porumb boabe la hectar, producții cit mai mari la toate culturile irigate", în legătură cu aceasta, secretarul general al partidului cere reprezentanților Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ai organelor locale de partid și de stat să acorde atenție maximă cultivării fiecărei porțiuni de teren, asigurării unei densități optime a plantelor pe intreaga suprafață. „Acum se pierde 10—15 la sută din suprafață datorită golurilor existente in culturi. Este necesar ca, paralel cu perfectionarea semănăturilor și cu aplicarea corectă a tehnologiilor stabilite. după răsărirea plantelor să se completeze golurile plantindu-se răsaduri de porumb, pentru ca fiecare porțiune de teren să rodească".La invitația gazdelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu se oprește la una din fermele cu culturi de porumb, floarea-soarelui, lucerna și soia, irigate prin aspersiune. Are loc un viu dialog asupra posibilităților de a iriga la timp toate culturile in raport cu amenajările existente și cu celelalte condiții și posibilități locale.Sint apoi abordate probleme referitoare la activitatea consiliilor unice agroindustriale, la acțiunile de întrajutorare organizate intre unitățile componente ale Consiliului unic agroindustrial Topraisar, la măsurile luate pentru a se trece incă din anul agricol viitor la redimensionarea tarlalelor, la reamenajarea terenului pentru irigarea prin brazde, la perspectivele de cooperare mai strinsă pentru folosirea optimă, intensă a bazei tehnico- materiale in vederea creșterii producției vegetale și zootehnice. Pre-, ședințele Consiliului unic agroindustrial Topraisar, Ion Pop, înfățișează pe larg aspecte din activitatea biroului executiv al consiliului, preocupările referitoare la aplicarea indicațiilor secretarului gerieral al partidului pentru adoptarea unui stil de muncă concret și eficient, pentru conducerea directă și nemijlocită a procesului de producție de către specialiști, în legătură cu acțiunile de profilare a producției agricole, dr. ing. Ion Păltineanu, directorul Stațiunii de cercetări pentru culturi irigate Do- brogea, subliniază că consiliile agroindustriale Topraisar și Valu Iui Traian, din județul Constanța, cit și cîteva consilii din județul Tulcea vor fi specializate pe producerea semințelor de înaltă valoare genetică la cereale, plante tehnice, furajere ete

rn timpul vizitei la I.A.S. AmzaceaTovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat un cald îndemn și a dat indicații prețioase în sensul valorificării depline a marilor posibilități de care dispune agricultura pentru a obține recolte mari, producții sporite în fermele și complexele zootehnice. „Dacă doriți să . ajungeți pe primul loc in întrecerea dintre, unitățile agriculturii, trebuie să gospodăriți mai bine pămîntul și baza materială. Vă urez succese tot mai mari in muncă, în infăptuirea măsurilor de dezvoltare a agriculturii, de înflorire a satului românesc".

Elicopterul prezidențial aterizează pe o platformă amenajată la intrarea 
în Complexul AsociAtiei economice intercooperatiste pentru creșterea și ingrășarea tineretului taurin 
Tortomanu.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este întimpinat cu deosebită însuflețire de lucrătorii complexului, de numeroși oameni ai muncii din această localitate. O gardă, alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei prezintă onorul. 

Tineri țărani, pionieri și șoimi ai patriei oferă secretarului general al partidului buchete de flori.Complexul de la Tortomanu obține indici economici superiori: la un efectiv mediu de 7 800 taurine s-a realizat un spor mediu zilnic de 820 grame. în același timp, costul pe tona de carne s-a redus, în 1979, estimindu-se un beneficiu de 1,5 milioane lei.Directorul general adjunct al direcției agricole județene, inginer zootehnist Vasile Copăceanu, prezintă preocupările organelor de speciali

tate din județul Constanța pentru concentrarea producției de carne în complexe mari, specializate, cu flux tehnologic industrial. Prin intermediul unor grafice sint redate modalitățile ' în cage, pe raza celor 23 de consilii unice agroindustriale- de stat și cooperatiste, s-au realizat complexe pentru creșterea și ingrășarea taurinelor, porcinelor și ovinelor, precum și pentru sporirea producției de ouă și carne de pasăre.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să viziteze halele unde sint îngrășate taurinele. Se prezintă apoi. 

de către tovarășul Ștefan Moise, directorul Stațiunii centrale de cercetări pentru creșterea ovinelor Palas Constanța, exemplare din cunoscuta rasă de ovine Merinosul de Palas, care dau pină la 20—24 kg lină pe an.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se Interesează de măsurile pentru extinderea raselor de taurine și ovine ameliorate in vederea obținerii unor producții cit mai mari de carne, lapte și lină.La sfîrșitul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a semnat următoarele in cartea de onoare a complexului : „Mi-a făcut piăcere să vizitez Complexul pentru creșterea și ingrășarea tineretului taurin Tortomanu. Felicit întregul colectiv pentru rezultatele obținute și ii urez noi succese in activitate, astfel incit acest complex să livreze animalele la greutatea de cel puțin 450 kg, să obțină o cit mai înaltă eficiență economica".Adresindu-se populației comunei, care i-a făcut o primire deosebit de entuziastă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus la plecare : „La revedere, tovarăși! Vă doresc tuturor celor prezenți aici, tuturor locuitorilor comunei dumneavoastră sâ obțineți recolte, tot. mai mari la hectar, sporuri zilnice tot mai in,- semnate în ereștereă greutății animalelor, pentru că numai prin mărirea producției agricole vă puteți im- bunătăți continuu nivelul de trai. Vă doresc multe succese și multă fericire personală !“.Izbucnesc din nou urale. Se scandează neincetat „Ceaușescu-P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“. in timp ce elicopterul decolează, îndreptindU-se spre următorul obiectiv inscris pe agenda vizitei <je lucru.De la Tortomanu, elicopterul prezidențial, după ce survolează alte întinse lanuri de porumb, griu și floarea-soarelui, livezi. aterizează la marginea grădinii de legume a 
Cooperativei agricole Po- 
iaiîa din cadrul Consiliului agroindustrial Valu lui Traian — mare .furnizor de legume pentru orașul 'Constanța și pentru intreaga salbă de stațiuni de pe litoralul românesc.Secretarul general al partidului este intimpinat și salutat de tovarășul Ion Ceaușescu. adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare, de reprezentanți ai organelor locale de partid si de stat, de numeroși specialiști din agricultura județului.Prin intermediul unor grafice și schițe, secretarul cu problemele agricole al comitetului județean de partid, Ion Popescu, prezintă măsurile care au fost luate pentru extinderea suprafețelor și sporirea de la an la ah a producției de legume, fructe și struguri a județului Constanța. Un exemplu in acest sens 11 reprezirită cooperativa agricolă Poiana. Aici a fost îmbogățit continuu sortimentul de legume, paralel cu 

sporirea producției la hectar. Poiana poate acoperi acum într-o bună măsură necesitățile de consum ale orașului Constanța. Sint prezentate, de asemenea, rezultatele obținute în extinderea culturii legumelor în ferme specializate, precizîndu-se că, în 1980, județul Constanța își va asigura din producție proprie întregul consum de astfal de produse agricole.Secretarul general al partidului examinează cu multă atenție programul privind Extinderea și modernizarea plantațiilor pomicole, care cresc anual cu circa 500 hectare, astfel incit in 1985 vor putea să furnizeze pentru consumul populației cel puțin 58 000 tone de fructe. Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă să se acorde mai multă atenție acelor specii și soiuri de pomi fructiferi care au în Dobrogea bune coridlpi de dezvoltare, în special piersicului și nucului.Dobrogea, cunoscută de mult pentru renumitele sale podgorii, își va dezvolta intens cultura viței de vie. Din planul de perspectivă prezentat se desprinde că, în viitor, eforturile vor fi concentrate in direcția extinderii soiurilor de. struguri de masă, ..,5.?£.ei în totalul producție), vor reprezenta cel- puțin 65 la sută. Aceasta vi permite să se acopere integral cerințele de consum ale județului și să se creeze disponibilități pentru alte zone ale țării.La sfîrșitul vizitei, secretarul general al partidului cere conducerii ministerului de resort, organelor locale de partid și agricole să studieze cu atenție condițiile de climă și sol pe care le oferă Dobrogea -- de altfel cele mai favorabile din întreaga țară — pentru extinderea in ritm rapid a culturii de legume.Dobrogea, precizează tovarășul Nicolae Ceaușescu — cu numărul atît de mare de zile cu soare, cu multă apă din irigații, cu o puternică bază tehnică și cu oameni harnici, pricepuți — trebuie să devină cel mai puternic furnizor de legume al țării, atît cu producții timpurii, cit și, mal ales, tirzii. în acest scop, conducătorul partidului și statului a indicat să fie luate măsuri energice pentru extinderea pe suprafețe cit mai mari a celei de-a doua culturi de legume, precum și a sistemului de irigații pe brazdă — cel mai eficient din această parte a țării.Primul secretar al Comitetului județean Constanța, al P.C.R. Ion Sto- ian, a mulțumit cu căldură tovarășului Nicolae Ceaușescu, în numele comuniștilor, al întregii populații dobrogene. pentru vizita de lucru efectuată, pentru indicațiile prețioase date și l-a încredințat că organele locale de partid și de stat, toți oamenii muncii din această paste a țării vor acționa cu hotărire pentru a întîmpina cu rezultate - cit mai bune cele două mari evenimente politice din viața națiunii noastre — a 35-a aniversare a eliberării târlii și cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român.

Dialog fructuos cu făuritori ai recoltelor bogate, pe ogoarele dobrogene La complexul Asociației economice intercooperatiste Tortomanu
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I
EXPERIENȚA CERCETĂRII DIN DOMENIUL CHIMIEI CONFIRMĂ

Integrarea silinței cu cerințele practicii 
fertilizează ginta creatoare, dinamizează producția

în condițiile revoluției științifico-tehnice contemporane, elaborarea de noi și noi tehnologii, ca și introducerea lor in ritm rapid in practica productivă constituie singura cale a progresului susținut al tuturor ramurilor economiei, industriei in primul rind. Cercetarea științifică și tehnologică, proiectarea trebuie să devanseze neincetat stadiile deja atinse, să deschidă fără încetare căi noi, tot mai eficiente, de modernizare a producției, de înnoire a produselor, de creștere a productivității muncii. în această direcție, cu clarviziune, partidul ♦ nostru, secretarul general orientează activitatea tuturor compartimentelor cercetării științifice, cheamă pe oamenii de știință la o muncă tot mai prodigioasă in

folosul progresului general al societății noastre socialiste.Recenta vizită a tovarășului Nicolae Ceaușescu în institute de cercetări științifice și tehnologice a condus la stabilirea unor noi sarcini, mobilizatoare, și direcții de acțiune prioritare pentru dezvoltarea cercetării și promovarea progresului tehnic in economia națională.Aceluiași fundamental scop — orientarea cercetării științifice și tehnologice către o tot mai prodigioasă activitate — i-au fost consacrate lucrările Plenarei Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.
Etapa actuală de dezvoltare a în- dustșiei chimice impune, după pum este lesne de înțeles, o serie de priorități cercetării .științifice. între acestea se înscriu problemele legate de valorificarea superioară a bazei de materii prime existente la noi in țară (țiței, gaz metan, sare și mine-" reuri), reducerea consumului de combustibil și energie, crearea de noi surse de energie, valorificarea subproduselor rezultate in industria chimică, realizarea de produse chimice de mic tonaj, care in prezent se importă, diversificarea și îmbunătățirea calității produselor.Putem sublinia ca cercetătorii și proiectanții, precum și cadrele didactice din invățămîntul superior, a căror activitate de cercetare este integrată la Institutul central de chimie, au inregistrat în acftialitl cincinal rezultate care au marcat salturi calitative notabile de la an la an, atît în ceea ce privește originalitatea temelor cercetate, cît și soluționarea complexă a problemelor tehnologice. întreaga activitate de cercetare se desfășoară sub conducerea și îndrumarea de înaltă competență științifică a tovarășei acad. dr. ing. Elena Ceaușescu, savant de reputație mondială, directorul general al Institutului central de chimie. Este demn de relevat faptul că in perioada 1876 —1980, 86 la sută din volumul investițiilor din industria chimică se asigură cu tehnologii elaborate pe concepție românească. Prin aplicarea celor 216 tehnologii nbi se va obține o producție de 30 miliarde lei. In aceeași perioadă, numărul produselor și sortimentelor noi asimilate se va ridica la 1 900, ceea ce' va conduce la realizarea unor economii de circa 1,3 miliarde lei valută/în anul 1978 au .fost puse în funcțiune 24 obiective de investiții pe cercetare proprie, cif'o valoare de producție anuală ^0 pește 3 miliarde lei. Din acesta» ''menționăm Instalațiile pentru cauciuc poliizoprenic de la Combinatul petrochimic Brazi, poli- esteri la Combinatul petrochimie „Solventul", poliesteri la Combinatul chimic Rm. Vilcea și altele.în anul 1979 urmează să fie puse în funcțiune încă 38 obiective realizate pe bază de cercetare proprie, din

instalațiile pentrucare menționăm cauciuc polibutadienip de la Combinatul petrochimic Brazi, intermediari pentru coloranti la întreprinderea „Colorom“-Codlea, ortofenilendiamină la Combinatul chimic Rm. Vilcea, substanțe active de suprafață la întreprinderea de detergenți Timișoara, fibre celulozice la Combinatul de fibre artificiale Brăila. La acestea se adaugă și restanțele din anul 1978, reprogramate în anul 1979. Pentru asigurarea punerii în funcțiune a instalațiilor la termenele stabilite, colectivele de cercetători și proiectanți trebuie să urmărească mai îndeaproape mersul lucrărilor și să ac r- de un sprijin permanent pentru înlăturarea greutăților care apar in perioada premergătoare atingerii parametrilor proiectați.Un obiectiv căruia 1 s-a acordat o atenție deosebită în planurile noastre de cercetare îl constituie reducerea consumurilor de combustibili și energie electrică. Preocuparea este mai mult decît. justificată. Dacă pentru realizarea unei valori de 1 milion lei producție marfă, industria organică consumă 30 MWh, pentru aceeași valoare, industria anorganică, prelucrarea țițeiului, petrochimică și fibre sintetice consumă 100—400 MWh. Tocmai pornind de la această situație, cercetările au fost orientate spre realizarea de tehnologii cu consumuri mici de combustibil și energie electrică, cum sînt cele care rezultă din sinteze organice (medicamente de uz uman și veterinar, biostimulatori de creștere, noi clase de. coloranți, pesticide, lacuri și vopsele, detergenți, auxiliari pentru industria textilă și pielărie). Circa 45 la sută din temele luate în studiu în cadrul planului pe anul 1979 sînt cercetări din domeniul industriei organice.S-a acordat atenție și instalațiilor mari consumatoare de combustibil!, cum sint cele din industria anorganică, îngrășămintelor,' prelucrării țițeiului și fibrelor sintetice. Pe această linie menționăm cercetările pentru reducerea consumului de energie la instalațiile de electroliză pentru obținerea sodei, reducerea consumului de combustibil energetic la fabricarea amoniacului, condiționarea la rece a detergenților și altele.

Calcule estimative conduc la concluzia că cercetările cuprinse în tematica planului pe anul 1979 vor avea ca rezultat, in cincinalul următor, o reducere totală a consumului cu circa 3 500 000 tone combustibil convențional.O problemă de mare Însemnătate și actualitate, care se reflectă, dă asemenea, în mod corespunzător în preocupările noastre o constituie realizarea de noi surse de energie. în acest scop au fost inițiate cercetări și s-au obținut o serie de rezultate bune privind : stocarea energiei solare cu ajutorul sărurilor topite ; conversia energiei solare în energie electrică și chimică ; obținerea hidrogenului energetic prin metode cu consum scăzut de energie electrică (fo- toliza și fotoelectroliza apei cu ajutorul luminii solare); criogenia gazelor reziduale de la rafinării, stocarea hidrogenului prin hidruri ; noi surse electrochimice ; surse luminofore.Confruntate cu complexul de probleme ridicate de situația actuală a materiilor prime, unitățile Institutului central de chimie și-au orientat, de asemenea, activitatea în direcția gospodăririi raționale a resurselor necesare dezvoltării industriei chimice. Obiectivele principale ale acestor cercetări rezidă în valorificarea zăcămintelor sărace, includerea in baza materială a economiei a unui număr sporit de produse secundare și subproduse, creșterea randamentelor la prelucrarea produselor de bază, mărirea fiabilității produselor finite, elaborarea de tehnologii nepoluante.în activitatea de pină acum s-au manifestat Insă și o serie de neajunsuri. Astfel, deși unitățile Institutului central de chimie au urmărit permanent scurtarea perioadei dintre începerea cercetărilor și aplicarea lor în producție, persistă totuși întirzieri nejustificate in realizarea investițiilor și punerea în funcțiune a instalațiilor. De asemenea, sînt cercetări care se prelungesc nejustificat de mult.Pentru grăbirea unora din cercetări se impune extinderea utilizării modelării matematice, simulării și optimizării proceselor tehnologice de laborator și pilot cu ajutorul calculatoarelor. precum și a realizării de încercări pe modele fizice la scara

minimă necesară, în vederea obținerii, intr-un timp cit mai scurt, a datelor de inginerie pentru proiectarea instalațiilor industriale.Sarcinile pentru pregătirea și realizarea cincinalului 1981—1985, precum și a programului de dezvoltare pe perioada 1986—1990 și a orientărilor de perspectivă pină în anul 2000 impun noi măsuri pentru îmbunătățirea activității noastre. Problemele asupra cărdra va trebui să ne concentrăm atenția în perioada următoare sînt cele legate de valorificarea superioară a bazei de materii prime, reducerea consumului de combustibil și energie electrică, crearea de noi surse de energie. Astfel, cincinalul 1981—1985 pune cercetării probleme și sarcini mult mal importante, determinate de specificul evoluției industriei chimice în această perioadă, în care ea se va dezvolta intr-un ritm susținut, plecind de la un nivel de materii prime (în special petrol) ce se va menține constant. Adîncirea chimizării produselor petroliere, spre exemplu, va ajunge la peste 17 la sută, nivel comparativ cu cel realizat de țări puternic dezvoltate. Se va urmări, de asemenea, chimizarea avansată și a altor surse de hidrocarburi, în primul rind a gazului metan și gudroa- nelor de cocserie, asigurîndu-se dezvoltarea, pe surse proprii, la tonaje mari, a unor coloranți și a altor produse de mare valoare comercială. Tot specifică dezvoltării de viitor este realizarea de catalizatori de mare șficacltate și selectivitate, care să permită desfășurarea proceselor chimice la niveluri termice coborîte, la obținerea direct din reacție a unor compuși cît mai puri.O mare dezvoltare o va înregistra și activitatea de cercetare pentru protecția mediului înconjurător, domeniu in care se va avea în vedere, în primul rind, elaborarea unor tehnologii apte să se soldeze cu cît mai puține reziduuri și noxe, prin punerea la punct a unor tehnologii nepoluante, rezolvarea tuturor problemelor legate de epurarea apelor uzafe și valorificarea materialelor secundare. Perioada ce urmează va marca și trecerea de la chimia de mare tonaj la industria bazată pe sinteza organică fină, caracterizată printr-un înalt grad de prelucrare și un consum redus de energie ; de asemenea, valorificarea superioară a bioxidului de carbon Și a apelor geotermale.Pregătindu-se să întimpine cu noi și remarcabile realizări cea de-a 35-a aniversare a eliberării tării, cercetătorii din diversele ramuri ale chimiei sint hotărîțl să depună în continuare eforturi sporite, ridicînd munca de investigație științifică la nivelul cel mai înalt al exigențelor actuale.
Aurel GROAPA 
director la Institutul central 
de chimie

Palatul cultural din Arad adăpostește secția de Istorie a muzeului județean, 
secție recent inaugurata. Acest așezămînt de cultură, care este și sediu al 
Filarmonicii de stat din Arad, dispune totodatâ de o said modernă de con

certe, săli de repetiții, săli de expoziții
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Dezbatere cu tema „Viitorul așezărilor umane“„Viitorul așezărilor umane", aceasta a fost tema dezbaterii ce a avut loc miercuri în aula Bibliotecii centrale universitare din Capitală, organizată de colectivul de prognoză al Academiei Republicii Socialiste România. Manifestarea, inițiată in întimpinărea Conferinței mondiale a Organizației Națiunilor Unite cu privire la știință și tehnologie în slujba dezvoltării, ce va avea loc la Viena in luna august a acestui an, continuă ședințele de

lucru organizate de Academie, prin colectivul său de prognoză, pe temele fundamentale ale aplicării științelor și tehnologiei în domeniul resurselor.Principalele teme ale dezbaterilor au fost structurate pe cinci secțiuni : „Viața orașelor. Factorii economici și sociali", „Factorii tehnici ai progresului", „Dezvoltarea planificată a așezărilor", „Conducere și gestiune", „Orizonturi mondiale". (Agerpres)
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Era socialistăA apăruți ffîn deschidere este publicat editorialul „Amplă și intensă activitate pentru înfăptuirea cincinalului revoluției tehnico-știintifice".în continuare sint publicate articolele : „Politica de investiții — pivot al dezvoltării economieo-sociale" de Alexandru Olteanu ; „Umanismul societății noastre socialiste" de Petru Pânzaru ; „Copiii de azi învață cutezanța revoluționară" de Constantin Boștină ; „Lupta consecventă a P.C.R. împotriva fascismului, pentru apărarea independentei și suveranității naționale a României — premisă a victoriei insurecției din august 1944" do Traian Udrea ; „Participarea activă a României la dezvoltarea colaborării în cadrul C.A.E.R." ; „Utili-

" nr. 12/1979zarea largă a tehnologiilor de vîrt necesare modernizării economiei" de Mihai Drăgănescu ; „Teorie și practică în analiza determinismului social" de Ion Ianoși ; „Productivitatea muncii și căile creșterii ei în ritm rapid" de Florin Burtan ; „Transformarea acumulărilor cantitative într-o nouă calitate, superioară, în viața economică și socială" de loan Stă- nescu ; „Literatura pentru copii — tematică și arie de investigație" de Mircea Sîntimbreanu ; „Imperativul adaptării organizațiilor Internationale la cerințele lumii contemporane" de Ion Datcu și Traian Chebeleu,Revista mai conține obișnuitele rubrici : „Cărți și semnificații" și „Nota — consemnări".
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r PLASTIC F»șii»»l»l na(iona 1 „C1MTAREA ROMAMlE1“ I

Omagiu adus frumuseții 
naturii TEATRELE ÎN ETAPA FINALĂ

I
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FAPTUL
DIVERS
Trei coronițe 
pentru trei 
frați

Alaltăieri, mărfi, s-au desfășu
rat in toată .___
sfirșit de an pentru elevii cla
selor i—viu, . ": : i__„
rit, felicitări, premieri și — pe 
ici, pe colo — de priviri plecate 
in pămint. Profesoara Aneta Sir- 
bu, directoarea școlii generale 
nr. 5 din Vaslui, ne-a relatat o 
scenă mai rar intllnltă : printre 
cei așezați in primul rind, pur- 
tind mindri pe creștet coronițe 
din frunze de stejar și flori cu 
rouă, s-au aflat și trei frați din 
familia muncitorului constructor 
Păduraru: Ionel (clasa I D), 
Mihaela (a IlI-a B) și Vasilica 
( a VlIl-a B). Mama — mamă 
eroină — i-a îmbrățișat cu căl
dură și ochi înlăcrimați deopo
trivă pe toti. Chiar și pe Gabrie
la (din a Vl-a A) care anul 
acesta a trebuit să se mulțu
mească numai cu premiul al 
doilea ! Oricum, trei coronițe și 
un premiu doi pentru cei patru 
copii aflati la școală constituie 
motiv de îndreptățită mîndrie 
pentru familia Păduraru.

tara serbările de

prilejuri de bucu-

încasatoarea
...infirmieră

Caniculă mare și la S'itu 
Mare. In autobuz, zăpușeală. La 
un moment dat, din mulțimea 
de călători, cineva strigă : „Un 
bătrin a leșinat ! Repede, un 
medic" ! Pasagerii intră in a- 
lertă. „Faceți loc I Dați-vă la o 
parte" — intervine incasatoarea 
Etelca Silaghi. După ce-i face 
respirație artificială, cu mișcări 
sigure, bătrinul iși revine. Ace
eași încasatoare intervenise cu 
citeva zile înainte, cu același 
succes, și in cazul sufocării unui 
copil mic in... brațele mamei 
sale. Cum de se pricepe E. S. sa 
dea primul ajutor ? A absolvit 
cu succes un curs de infirmiere 
de „Cruce Roșie".
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De curind, iubitorii de artă plastică au putut viziona la galeriile de artă „Orizont" expoziția de pictură și tapiserie a surorilor Gabriela Pâtulea Drăguț și Carmen Pătulea ian cu.Gabriela Pâtulea Drăguț în această etapă creatoare surprinde delicat și melodic, cu mijloace foar-■ te simple (cărbune și crete colorate) în linii curbe, armonia ’calmă a dealurilor eu pomi rotați in arcuri ritmate, temperați de culc i vegetale, . discrete, ce dau elieganță. și poezie lțiofârilor sale.„Triptic vegetal", • conceput și executat tehnic cu ales meșteșug, Împreună cu sora sa, Carmen Pătulea Iancu, este o lu- \ crare ce ne evocă I poezia vegetală a picturii vameșului Rousseau.Carmen Pătulea Ian-

cu exprimă un alt a- devăr despre natură - văzută și simțită așa numai de ea — într u structură cezanniană, mergind spre cubism — lecție de altfel bine asimilată și interpretată.„Am deschis această expoziție împreună cu sora mea — ne-a spus pictorița Gabriela Pătulea Drăguț — pentru că împreună doream să prezentăm o tapiserie pe care am conceput-o și am execu

tat-o in comun. Alcătuită din trei pârli asamblate intr-o compoziție unitară, tapiseria se numește „Triptic vegetal" și este, in intenția noastră, un omagiu adus frumuseții păturii, a naturii care germinează gin- durile și sentimentele noastre, irifiorîndu-ne cu muzică, cu poezie, cu acea stare de frumusețe lăuntrică necesară oricărei creații artistice".

„CASA BĂTRÎNĂ“
de CSIKI Lâszlo
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O greșeală 
atrage 
pe alta

Nu o dată au fost semnalate 
în rubrica' noastră cazuri inad
misibile de parcare a mașinilor 
statului la domiciliul șoferilor. 
Deși există norme legale clare 
in această privință, șoferul Ni
colae Pencea din comuna Slo
bozia, județul Ilfov, a parcat ca
mionul cooperativei agricole in 
fata casei sale. La un moment 
dat, aflîndu-se in pantă și neasi
gurat, camionul a început să 
leze spre înapoi. Șoferul a 
cercat să-l oprească. Dar. 
clipa in care voia să pună 
piatră sub una din rotile 
spate ale camionului aflat 
mișcare, s-a împiedicat și a
zut, fiind accidentat mortal. 
Iată, prin urmare, cum o gre
șeală atrage după sine pe alta, 
iar sfirșitul poate fi tragic.

ru
in- 

in 
o 

din 
in 

că

Un strălucit coloristExpoziția deschisă de Vasile Grigore la galeriile Muzeului de artă din Cluj-Napoca a reunit aproape 70 de lucrări — pictură, desene și guașe — rod al activității artistului din ultimii ani. Desenul provine din experiență și se întoarce la ea, susțineau artiștii din epoca renașterii. în creația lui Vasile Grigore, desenul este o parte bine definită din permanențele expresiei plastice — este mai in- tii structura liniar- compozițională a tabloului. apoi este ritm, proporție, fantezie. Există in pictura lui un dinamism care nu e numai al liniei, ci al întregii compoziții, o simplificare a formei care revelează simțul construcției compoziționale. Arta lui Vasile Grigore e un mod de afirmare a forței novatoare a culorii : culorile întrebuințate au prin ele însele o încărcătură e- moțională atît de densă incit numai promptitudinea cu care intervenția liniei delimitează planurile afective ale tabloului face ca incandescența inițială a tentelor să devină, in economia totală a compoziției, strălucire, salvînd imaginea de la explozie.

Solaritatea și calmul atmosferei pînzelor sale, consecvența cu sine însuși sînt dovezile unui talent de excepție.Un tablou de Vasile Grigore e în primul rind o juxtapunere de suprafețe colorate. Subiectul se conturează grație intervenției unui desen extrem de agil, care prinde forma ca din zbor și care nu-i descriptiv, ci evocator. Linia și culoarea ră- min independente una de cealaltă, iar obiectele par surprinse in clipa cind, palpitînde, sînt încă în căutarea formei lor definitive. El construiește spațiul in raport cu ceea

ce simte, reprezintă lucrurile dindu-le dimensiunile și greutatea pe care le au in sufletul lui. El este, astfel, printre cei mai de seamă coloriști ai artei românești.Arta sa se poate defini ca simbol al aspirației omului contemporan către fericire și liniște — o împăcare cu natura din care s-a născut ; ea este pasiune și talent, rigoare și sentiment, muncă încordată și continuă — o artă a vremii noastre cu chemări tainice către marea tradiție a picturii dintotdeauna.
lelia POP

I
I

I
I
I
I
I

Scenă din specfacolul reșițean

„I S PIT A“
de Tudor POPESCUO măsură importantă luată in anii noștri in scopul asigurării accesului larg la cultură al oamenilor muncii a fost și înființarea unor noi teatre în centre muncitorești importante. Și iată, teatrele din Baia Mare, Reșița, Petroșani au atins un sfert de veac ,de rodnică existență, iar activitatea lor a inclus, nu o dată, prețioase argumente ale izbînzii și progresului vieții teatrale românești — în sensul unei arte de ținută, cu puternice ecouri în conștiințe, cu reale virtuți educative. Și iată că azi ele au ajuns, concurînd cu teatre de mai vechi tradiții, in etapa finală a celei de-a doua ediții a Festivalului național „Cîntarea României".Teatrul de stat din Reșița a adus la București premiera sa absolută cu „Ispita", piesă în care dramaturgul Tudor Popescu se oprește asupra acelui moment de răscruce al istoriei noastre pe care l-a constituit lupta dacilor conduși de Decebal împotriva romanilor. Schițînd ambianța unei civilizații și spiritualități distincte și elevate, dramaturgul punctează momentul sublim al bătăliei decisive și cel tragic al infringerii, pentru a insista, de fapt, asupra victoriei morale care li se asociază. Piesa relevă tăria sentimentului de .demnitate și rezistența strămoșilor noștri pe aceste meleaguri — arătînd cum flacăra ideii de libertate rămîne nestinsă, continuă să ardă intens în inima poporului.Cea mai interesantă dimensiune a piesei istorice a lui Tudor Popescu este cea etică — dramaturgul arătînd, fără a cădea în idealism, prin felul în care schițează gindirea politică a lui Decebal și pe firul „ispitei" (ispita renunțării la luptă și rezistență) pe care o cunoaște și apoi o respinge tinărul Dadas, nepotul lui Decebal, că suprema șansă a supraviețuirii unui popor, oricit de mic ar fi, rămîne conștiința de sine, conștiința, identității și unității sale, a valorii și organicitătii spiritualității sale distincte (ceea ce nu înseamnă închistare, refuz al contactelor și influențelor) ; conștiința dreptului său de a trăi liber și a ilegitimității ori

Teatrul de stat 
din Reșița

cărei tendințe expansioniste ; refuzul îndirjit al condiției de sclav, al vieții cu capul plecat pe care sabia nu-1 taie.Piesa simplifică oarecum dialectica istoriei și romanțează pe cea a sentimentelor, schițează în culori cam tari și primare lumea romanilor — aspecte pe care nici spectacolul nu a reușit să Ie estompeze prea convingător, ci dimpotrivă.Ne aflăm totuși in fața unui efort cert de valorificare, de relevare și potențare a propunerilor celor mai Interesante ale textului. Montarea realizată in regia lui Eugen Vancea și în scenografia lui Mihai Mădescu are deopotrivă meritul de a crea o atmosferă dramatică și de a pune în evidență, dincolo de tensiunea așteptărilor, pregătirilor și apoi a confruntării decisive, dincolo de tumultul pasiunilor, structura Ideatică a piesei. Abstracție ■ făcînd de scenele „romane" sus-amintite, „Ispita" teatrului din Reșița are incontestabilă simplitate, eleganță și monumentalitate. Se fac remarcate limpezimea, inteligența și căldura cu care Cornel Manolescu iși rostește monoloagele, patosul modern al tînărului actor Dan Ivănesei, liniștea interioară, certitudinea spirituală pe care o degajă marele preot interpretat de Ovidiu Cristea, expresivitatea dramatică a Tantel Lache, eleganța și frumusețea gesturilor Gabriele! Teo- dorcscu Zain, sinceritatea expresivă a lui Marius Petrache.Cel mai tulburător personaj al piesei rămîne insă personajul colectiv reprezentat de corul femeilor (in a cărui prezență aflăm unele din funcțiile corului antic) și care dă glas suferințelor și aspirațiilor nepieritoare ale poporului condus de Decebal, iubirii lui pentru pămîntul pe care s-a născut. Interpretele acestui „cor" impresionează nu numai prin distincția și eleganța ținutei și prin omogenitatea rafinată a ansamblului, ci și prin frumusețea, prin dramatismul deosebit al vocilor.
Natalia STANCU

Pe drept cuvînt așteptate cu viu interes, spectacolele puse in scenă de Harag Gydrgy se caracterizează prin profunzime ideatică, complexitate și plasticitate scenică de o mare putere sugestivă, contopite organic într-un ansamblu artistic armonios. Metoda și stilul regizorului creează totodată un mediu deosebit de prielnic pentru promovarea și desfășurarea neștirbită a travaliului și inițiativei actoricești. Teatrul practicat de Harag aduce un stil de o pregnantă originalitate, determinat de personalitatea creatoare a regizorului, de sensibilitatea sa artistică și de felul său de a gîndi — și, în a- cest sens, este incontestabil un teatru „de regie"; dar este în același timp și un teatru al actorului, deoarece imaginea sa de ansamblu se conturează din excepționale performanțe de creatori scenici care gîn- desc alături de regizor și caută. îm-- preună cu el, soluțiile cele mai a- decvate. Spectacolul cu „Casa bă- trînă", piesă prin care Csiki Lâszlo debutează în teatru în chip remarcabil, devine un eveniment teatral deosebit, tot datorită acestor calități, prin înaltul nivel și exemplarul profesionalism al creațiilor individuale, integrate organic în viziunea și con- centia regizorală.Casa bătrînă, unde membrii unei familii se adună pentru o înmor- mîntare, prezintă, în viziunea scenografului Toth Lâszlo, aspectul unui veritabil talcioc ; adunătură de rămășițe ale unei falimentare și pe drept cuvînt dispărute forme de e- xistentă, ea sugerează însuși naufragiul. în acest cadru scenic supraîncărcat, apăsător, amenințător chiar, prin lipsa lui de sens, se desfășoară întilnirea dintre tată (Vadâsz Zoltăn) și fiu (Hejja Săndor) și se simte nevoit cel diritîl să-și facă. în pragul bătrineții, bilanțul lăuntric hi vieții. Aici i se perindă prin față — aproape ca niște fantoAie — martorii vieții sale de odinioară ; aici se confruntă cu fiul, aproape necunos

Teatrul maghiar 
de stat 

din Cluj-Napoca

cut pentru el și cu concepția de viată, nouă, a unei generații și mai tinere. Vadâsz Zoltăn interpretează cu toată puterea de convingere a artei sale mature tragedia însinguratului care știe să-și asume răspunderea unor decizii de odinioară, uneori neomenoase : creația actorului prezintă o bărbătească sobrietate, multă interiorizare și o extremă simplitate care nu decade nicicînd în simplificare. Interpretarea lui Hejja Săndor (in rolul fiului) este de asemenea excelentă, exprimlnd tensiunea lăuntrică, dorința de a evada din sine, însă și dezorientarea personajului, Bereczky lulia (Rebeka) conturează deosebit de complex și nuanțat imaginea scenică a unui caracter și a unui destin, construite cu un excelent simt al psihologiei feminine ; interpreta știe să sugereze deopotrivă tragismul vieții dezumanizate, goale de sens, și setea de viată capabilă să renască pină și în cea mai aridă existență. Alături de cele trei mari creații evoluează un șir de actori cu compoziții bine elaborate. Barko Gydrgy, Torok Katalin și Biro Levente dăruiesc spectatorului memorabile momente generate de o a- profundată și exigentă muncă actoricească. deopotrivă familiarizați cu gama grotescului și a tragicomicului. Demn de ei este Păsztor Jănos, în rolul săteanului dornic cu orice preț să se stabilească la oraș.Spectacolul Teatrului maghiar de stat din Cluj-Napoca. de o nuanțată frumusețe și de un mare efect, autenticul succes regizoral înregistrat de Harag Gyorgy, atestă cu con- vingătoarea tortă a exemplului pozitiv că în teatru modernitatea . este indisolubil legată de valoarea conținutului de idei, de veridicitate, de travaliu și de consecventă : intr-un cuvînt, de competenta, exigenta și probitatea profesională, fără de , care nu poate lua naștere pe scenă o operă de artă adevărată.
GALFALVI Zsolt
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tv
PROGRAMUL 1

17,00 Telex
17,05 Teleșcoală
17.25 Curs de limbă rusă
17,45 Pentru timpul dv. liber, vă reco

mandăm...
18,00 Reportaj pe glob : Lagos — capi

tala Nigeriei
18,15 Consultații juridice
18,35 Film serial pentru copii : Poves

tiri din pădurea verdb
19,00 Telejurnal

19,15 Angajare, responsabilitate. crea
ție. Din cronica Întrecerii socialiste 

19,25 Ora tineretului
30.20 Partidului, omagiul tării. Clntece 

muncitorești și revoluționare
20.35 Teatru scurt : Interludiu, de Andl 

Andrleș. Premieră pe țară
21.35 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19,15 Scriitorul și epoca sa : Alexandru 

Piru
19.55 Publicitate
20,00 Transmisiune directă a concertu

lui orchestrei simfonice a Radio- 
televlziunii. Dirijor : Thomas San- 
derlln (R.D. Germană). Solistă : 
Natalia Guttman (U.R.S.S.)
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După 30 de
ani

Dind curs solicifărilor primite, 
lucrătorii miliției județului Dolj 
au contribuit, in ultima vreme, 
la identificarea unor persoane 
și redarea lor celor dragi, de 
care se despărtiseră cu zeci de 
ani in urmă, in diverse împre
jurări. Ultimul r exemplu : rein- 
tilnirea, după aproape 30 de ani, 
a Elenei Constantinescu și Ma
rianei . Constantinescu — mamă 
și fiică — prima din Craiova, 
cealaltă din București. „Mulțu
mim din inimă — scrie Maria
na Constantinescu intr-o scri
soare adresată organelor de mi
liție — pentru că oameni cu 
suflet ne-au ajutat să ne regă
sim in umbra amintirilor".

În semn de 
recunoștințăZilele trecute, învățătoarea 
Marilena Georgescu — de la 
Școala generală nr. 163 din 
București — a ieșit la pensie. In 
semn de recunoștință, ne-au ru
gat să-i transmitem public urări 
de viață lungă inginerul Mircea 
Mitrea șl colectivul clasei a 
IV-a C — respectiv, un repre
zentant al primei promoții și ul
tima promoție din cele 30 cărora 
învățătoarea Georgescu le-a 
deslușit alfabetul literelor și primele litere din alfabetul vieții, 
luminindu-le calea învățăturii 
cu har profesional și dragoste 
părintească.

Se caută 
un tată

li cheamă Ion Gutu. Vn timp 
a lucrat ca miner pe la Petrlla, 
dar i s-a pierdut urma. iși 
schimbă des locul de muncă 
pentru a se sustrage de la plata 
pensiei alimentare ce se cuvine 
copiilor săi Tudor și Marcel, 
cărora nu le-a mal dat nici un 
ban din luna mai 1977. Cine-l 
află pe undeva este rugat să-i 
„amintească" de familia din 
Deva, ori pur șl simplu să anun
țe... unde trebuie. Pentru că, 
dacă cineva iși neglijează ase
menea obligații civice și umane, 
ceilalți oameni din jur au în
datorirea socială să intervină.

Gheorahe MITROI
cu sprijinul corespondenților 
„Scintell"
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm fost foarte mișcat de urările pe care Excelența Voastră a binevoit să mi le transmită cu prilejul numirii mele in funcția de președinte al Comitetului Militar de Salvare Națională, șef al statului.La rîndul meu vă adresez mulțumirile mele sincere și exprim Excelenței Voastre, in numele poporului mauritanian, al Comitetului său Militar de Salvare Națională, al guvernului și in numele meu personal, urările mele cele mai bune de sănătate și fericire pentru dumneavoastră, de progres și prosperitate pentru marele popor român prieten.Cu înaltă considerațiune,

Lt. colonel MOHAMED MAHMOUD 
OULD AHMED LOULY

Președinte
al Comitetului Militar de Salvare Națională, 
Șef al statului Republica Islamică Mauritania

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaSurvolind teritoriul României, la întoarcerea din vizita în Republica Populară Bulgaria, vă transmit dumneavoastră și oamenilor muncii din Republica Socialistă România prietenă salutările mele tovărășești. Vă doresc succese în construcția socialistă, în eforturile depuse pentru prosperitatea țării dumneavoastră.
JÂNOS KÂDÂR

Prim-secretar al C.C.
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Sesiune științifică la Academia 

„Ștefan Gheorghiu"Tn aula Academiei „Ștefan Glxeor- ririu" au avut loc. miercuri, lucrâ- 
. „4 sesiunii științifice a studenților Institutului pentru pregătirea cadrelor in problemele conducerii social- politice și ai Facultății de ziaristică, manifestare care se înscrie in contextul acțiunilor organizate pentru stimularea participării studenților la activitatea de creație științifică și tehnică din cadrul Festivalului național al muncii și creației „Cintarea României".Comunicările susținute ,în cadrul ședințelor plenare, precum și in secțiuni au scos în evidență contribuțiile de inestimabilă valoare cuprinse în documentele de partid, în opera teoretică a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la dezvoltarea socialismului științific, la analiza și soluționarea problemelor majore ale contemporaneității. Ele au abordat, de asemenea, probleme actuale ale dezvoltării economice, sociale și politice a României, precum și aspecte ale politicii externe a partidului și statului nostru.Un grup de comunicări s-a referit la tradiții progresiste, revoluționare în istoria poporului român.în încheiere a fost adresată o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, in care se spune : în preajma celor două evenimente remarcabile — sărbătoarea națională de la 23 August și Congresul al Xll-lea al partidu

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 32, 

33 și 24 iunie. în țarii s Vremea se va 
încălzi ușor, începînd din nord-vestul 
țarii. Cerul va îi variabil. Vor cădea 
ploi locale, mal ales sub formă de aver
să, îndeosebi in sud-vestul țării și zo
nele de deal și de munte. Pe alocuri,

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Cicliști de performanță sau...în plină pregătire pentru apropiatele campionate balcanice, cicliștii fruntași, împreună cu numeroși alți alergători din diferite cluburi, au luat parte în ultima vreme la cîteva întreceri de anvergură. Ce concluzii se desprind in legătură cu comportarea performerilor de azi (dar și a celor de mîine...) ai ciclismului nostru 7 Este interesant și util de discutat, mai ales că primii sînt angajați într-o temerară tentativă : realizarea unor rezultate1 care să le ateste capacitatea de a participa onorabil la Jocurile olimpice din 1980.Trecînd (deși nu prea ușor I) pește faptul că, spre exemplu, in „Cursa victoriei" (cu participare internațională). in ciuda superiorității citorva pe planul inițiativei și al acțiunilor Individuale, alergătorii noștri fruntași nu au terminat victorioși, se cuvine criticată atitudinea celor mai mulți dintre participanți — unii chiar membri ai lotului reprezentativ — care, mereu și mereu departe de cei din „linia întîi‘.‘, s-au complăcut in a sta la „căldurica" plutonului, pedalind fără nici o inițiativă, ca la o veritabilă acțiune cicloturistică. Asemănător s-au petrecut lucrurile și într-o foarte recentă cursă pe circuit rezervată juniorilor, Ia care au fost prezenți și „șefii de promoție" ai acestora...Este în afară de orice îndoială că o astfel de pasivitate — contrară normelor eticii sportive — nu poate contribui cu nimic la progresul teh- nico-tactic al ciclismului nostru, progres dorit de mult, dar încă departe de a se fi concretizat cu performanțe concludente. în cele mai multe dintre cazuri (în cursele menționate mai sus, ca și în întreceri anterioare, interne și internaționale, inclusiv în „Cursă păcii") este vorba — după cum ne spunea, cu regret, desigur, secretarul F.R.C., prof. Traian Dinuț 

lui — exprimăm încă o dată marea noastră admirație pentru activitatea dumneavoastră din anii luptei împotriva fascismului, excepționala contribuție la închegarea unității de acțiune politică a clasei muncitoare, a intregului nostru popor în opera de edificare a celei mai drepte orinduiri din istoria omenirii, orinduirea comunistă, activitatea strălucită pe care o desfășurați pe plan internațional pentru rezolvarea marilor probleme ale lumii contemporane, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, a unei lumi mai bune și mai drepte.Sîntem pe deplin hotărîți să nu precupețim nici un efort în nobila misiune pe care o avem de a promova politica Partidului Comunist Român, de a contribui la întărirea rolului conducător al partidului, la perfecționarea activității de organizare și conducere a vieții sociale, la dezvoltarea democrației socialiste și afirmarea autoconducerii și auto- gestiunii economico-financiare, la creșterea rolului conștiinței socialiste în formarea omului nou. Ne angajăm, și cu acest prilej, să acționăm neabătut, cu fermitate revoluționară, pentru promovarea spiritului de partid, pentru înfăptuirea a tot ceea ce este nou, progresist, să milităm pentru aplicarea principiilor echității și dreptății, să muncim și să trăim în chip comunist. (Agerpres)
cantitățile de apă vor depăși 20 de li
tri pe metru pătrat în 24 de ore. Vîn- 
tul va sufla slab pînă la moderat, cu 
intensificări. pe litoral din sectorul 
nord-estlc. Temperaturile minime vor 
11 cuprinse între 10 și 20 de grade, iar 
cele maxime intre 20 și 30 de grade, 
Izolat mal ridicate. In București t Vre
mea se va încălzi ușor. Cerul va fi va
riabil. Vor cădea ploi sub formă de 
aversă, in primele zile. Vint slab pinâ 
la moderat.

— de permanentizarea unei mentalități falimentare, de menajare excesivă a efortului, față de care, la rîndul lor, antrenorii manifestă Indulgență, nu intervin cu fermitate.Se știe prea bine că multe dintre insuccese au drept cauză comoditatea antrenamentelor. desfășurate sub semnul, lipsei de efort, pregătirea superficială a curselor, participarea la ele fără a fi antrenat pentru ac-
Pe marginea comportării 

rutierilor noștri 
in prima parte a sezonului 

competițional
țiuni dinamice și evadări pe cont propriu. La mulți dintre cicliști nu vedem mai nimic din toate acestea ; pedalaj apatic, medii orare la nivelul celor realizate de... pionierii ciclismului — iată factorii comuni ai celor mai multe dintre competițiile interne. Iar dacă în cursele internaționale cu plecare în bloc (și sosirea in pluton !) locurile sportivilor noștri în clasament și diferențele de timp față de fruntașii întrecerilor se încadrează în „limita admisă", situația se schimbă radical, devine penibilă, am putea spune, cind apar probele de contratimp individual — adică probele cărora le sînt datori de multă vreme și pentru care specialiștii și sportivii manifestă în continuare o stranie rezervă. Și această situație trenează de ani și ani — fără ca federația să se simtă afectată, iar C.N.E.F.S. să intervină energic !

0 delegație a Organizației Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S. IN. A. P.O J a sosit in CapitalăMiercuri după-amiazși a sosit în Capitală o delegație a Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) condusă de Sam Nujo- ma, președintele organizației, care la invitația C.C. al P.C.R. face o vizită de prietenie in țara noastră.La sosire, oaspeții au fost salutați de tovarășii Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Exe

Intilnirea prietenească dintre reprezentanți 
ai tineretului român și tineretului polonezîntîlnirea prietenească dintre reprezentanți ai tineretului-român și ai tineretului polonez a cuprins, în cursul zilei de miercuri, manifestări in județul Galați.într-o atmosferă caldă, prietenească, membrii celor două delegații s-au întilnit cu tineri și cadre ale U.T.C. din municipiul Galați.întîlnirea a fost urmată de un spectacol artistic al formațiilor U.T.C, și F.U.S.T.P., care s-a bucurat de succes.în aceeași zi, în cadrul unor schimburi de experiență, membrii .celor două delegații s-au întilnit cu tineri

Cronica zilei
Primire. Miercuri, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a primit pe Demos Hadjimiltis, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Cipru, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare.
Expoziții. cadrul manifestărilor prilejuite de apropiata sărbătorire a Zilei naționale a Canadei, miercuri a avut loc la București vernisajul expoziției „Arhitectura in Canada", realizată de Institutul regal de arhitectură din Canada și pusă la dispoziție de ambasada la București.Expoziția, deschisă In tutului de arhitectură cu", prezintă prin

acestei țărisălile Insti-„Ion Min- lntermediul a peste 100 de fotografii aspecte semnificative ale arhitecturii tradiționale și îndeosebi cele mai noi realizări arhitecturale din capitală și din alte orașe ale Canadei.Au rostit alocuțiuni prof, arhitect Cezar Lăzărescu, președintele Uniunii arhitecților, și ambasadorul Canadei la București, Joseph Elmo Thibault.Au fost prezenți reprezentanți al Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste și ai Uniunii arhitecților, numeroși specialiști, precum și membri ai corpului diplomatic.Expoziția rămine deschisă, în Capitală, pină la sfîrșitul acestei după care va ti iova și Brăila. ." ■ ' i luni,organizată la Cra-
★artă al Republicii teoretice originale aduse la afirmarea gindirii politice românești.La dezbateri au participat cadre didactice universitare, cercetători, activiști de partid și de stat.

La Muzeul de <Socialiste România a avut loc, miercuri, vernisajul expoziției pictorului italian Giulio Turcato, care ne vizitează țara cu acest prilej. Artistul expune aproape 50 de lucrări, cele mai multe de pictură și grafică.

ciclolurișli ?Ce au de spus antrenorii, dar cicliștii — și in primul rind cei din lotul reprezentativ 7 Este oare firesc ca după cursele de pinâ acum, în acest an preolimpic, să nu putem reține decît comportarea lui Teodor Vasile și Mircea Romașcanu 7 în lot mai sint Valentin Ilie, Costel Cîrje, Ion Cojocaru, Marin Valentin, Ion Gancea, Traian Sirbu, Costică Bon- ciu, Nicolae Cornel, reprezentanți ai noii generații despre care se afirmă că ar fi deosebit de talentați. Cum dovedesc aceștia talentul, renumele, cinstea ce li se acordă, obligațiile pe care le au 7Pentru olimpiada viitoare, ca și pentru alte mari competiții, ciclismul nostru — după cum prea bine se știe — șl-a propus să participe, și nu oricum, într-una din probele cele mai dificile : contratimpul pe echipe. Aceasta presupune insă o astfel de pregătire din partea tuturor componenților formației, incit fiecare să poată fi capabil să impună un tempo susținut și continuu, la nivelul mediilor orare (extrem de ridicate, în jurul a 50 km la oră) ce se realizează azi pe plan mondial. Or, unde pregătim asemenea viteze, dacă in cursele interne și internaționale premergătoare cicliștii noștri se comportă ca... cicloturiști 7 Și rezultatele sint departe de cerințe : iată, ieri, în finala campionatului de contratimp pe echipe, ciștigătoarea — Dinamo București — a realizat abia o medie orară de 43,850 km !Evident, întrebările noastre se a- dresează în primul rînd sportivilor1 respectivi, dar răspunderea pentru remedierea situației o poartă tn a- celași timp și antrenorii lor, și forul de specialitate. Numai eforturile lor conjugate pot produce revirimentul atît de așteptat și atit de întîrziat !
Ion DLMITR1U 

cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. ge- neral-locotenent Gheorghe Gomoiu, membru al C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R,. Gherghina Ionescu, membru al Biroului Consiliului Național al Femeilor, de activiști de partid.• (Agerpres) 

și cadre ale U.T.C. de la combinatul siderurgic', șantierul național al tineretului și grupul școlar din cadrul combinatului, precum și de la cooperativa agricolă de producție Cudalbi. Reprezentanți, ai F.U.S.T.P. au prezentat preocupările actuale ale tineretului polonez tinerilor de la șantierul naval, Universitate și Liceul industrial de construcții civile din Galați.După-amiază, la Galeriile de artă a fost vernisată, tn prezenta a numeroși tineri din Galați, o expoziție de fotografii privind viața și activitatea tinerei generații din R.P. Polonă.

alocuțiuniLa vernisaj au rostitPetre Oprea, director adjunct al Muzeului de artă al Republicii Socialiste România, Vito Grasso, atașat la Ambasada Italiei din București, și pictorul expozant.Au asistat reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ministerului Afacerilor Externe, Uniunii artiștilor plastici, oameni de artă și cultură, un numeros public.Erau prezenți Giuseppe Scarpa da Masellis, însărcinat cu afaceri ad-in- terim al Italiei la București, șefi de misiuni diplomatice acreditați in țaia noastră, membri ai corpului diplomatic.
Dezbatere științifica. în cinstea celei de-a XXXV-a aniversări a eliberării patriei, secția de științe politice a Academiei de științe sociale și politice, împreună cu Institutul de științe politice și de studiere a problemei naționale al Academiei „Ștefan Gheorghiu" și revista „Era socialistă", au organizat o dezbatere științifică cu tema : „Dinamica sistemului politie din România in procesul construcției socialiste". Această acțiune a constituit, totodată, o manifestare a politologiei românești în vederea pregătirii celui de-al XI-lea Congres mondial al Asociației internaționale de știință politică.în comunicări și intervenții au fost subliniate preocuparea constantă a partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru perfecționarea sistemului democrației socialiste, contribuțiile

(Agerpres)

încă un halterofil 
român medaliat• Campionatele mondiale și europene de haltere rezervate juniorilor au continuat la Debrețin cu întrecerile de la categoria ușoară, la cate s-au înregistrat un număr record ds 27 de participanți. Printre protagoniștii concursului s-a numărat si sportivul român Eugen Chivu, care a cucerit medalia de argint la stilul „smuls", cu 132,500 kg, șj medalia de bronz Ia totalul celor două stiluri, cu 287,500 kg.Iată clasamentele finale : la totalul celor două -stiluri : 1. Joachim Kunz (R. D. Germană) — 310 kg ; 2. Dimitrov (Bulgaria) — 302,500 kg ; 3. Eugen Chivu (România) — 287,500 kg. La stilul „smuls" : 1. Kunz — 135 kg;2. Eugen Chivu — 132,500 kg ; 3. Dimitrov — 130 kg. La stilul „aruncat" : 1. Kunz — 175,00 kg (din a patra încercare a stabilit un nou record mondial de seniori și juniori, cu 182,500 kg) ; Eugen Chivu s-a situat pe locul 4 in ierarhia europeană și pe locul 5 in cea mondială, cu 155 kg.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 20 IUNIE 1979Extragerea I : 19 24 7 4 2 39.Extragerea a II-a : 11 6 44 22 21 37.FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 1 156 564 lei, din care 420 702 lei, report la categoria 1.

cinema
• Viața merge înainte : SALA
PALATULUI — 17,16; 20.
• întoarcerea acasă : PATRIA — 
13,45; 16; 18,15; 20,30, CAPITOL - 
15; 17,30; 20, la grădină - 21.
• Nick Carter superdetectiv : 
SCALA — 14,30; 17,15; 30.
• Tînărul din Istanbul : LUCEA
FĂRUL — 14; 16; 18,15; 20,15, la 
grădină — 21,15. BUCUREȘTI — 
14; 16; 18,15; 20.30, FAVORIT — 8; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Frumoasa și bestia : FESTIV Ala
— 14; 16; 18; 20.
• Evadarea : VICTORIA — 15;
17,30; 20.
• Cele 12 munci ale lui Asterisc :
— 9.30; 11; 12,30; 14; 16. In ochii 
tăi e întreaga lume — 18: 20 : DOI
NA.
• Un trecător tn ploaie : CINEMA 
STUDIO — 10; 12,15; FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, la grădină — 21.
• AJ patrulea stol : TIMPURI
NOI — 15; 17,30; 20.
• Aleargă după mine ca să te
prind : EXCELSIOR — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• De doi bani speranță — 9.45.
Monchette — 11,45, Joc de pisici
— 14, Furtuna — 16,15, Domnișoara 
lulia — 18,30, La intîmplare, Balta
zar — 20,30 : CINEMATECA.
• Vom mai vorbi Ia vară : BU- 
CEGI — 16; 18; 20.
• Pîinca brutarului ; CASA FIL
MULUI — 15; 17,30; 20. STUDIO
— 15; 17,30; 20.

* • Rodeo î GRIVITA — 9; 11.15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
c Al cincilea anotimp t DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 18; 20.
• Inocentul : BUZEȘTI — 15;
17,30; 20, la grădină — 21.
• Ciocolată cu alune: FERENTARI
— 15.30; 17,30; 19,30.
e Dansul tobelor : DACIA — 9; 
12; 16; 19, LIRA — 16; 19, la gră
dină — 21.
• Vacanță tragică : GIULEȘTI — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, ARTA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Lanțul amintirilor: COTROCENI
— 14; 17; 20.
• Cum se trezește o prințesă : 
PACEA — 16; 18; 20.
• Severino : MELODIA — 9; 11,15: 
13,30; 15,45; 18; 20,15, AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 19,45; 18; 20, la gră
dină — 21.
• Clipa : FLOREASCA — I; 12; 
15,30; 10.
• Fortăreața invizibilă t VIITO
RUL — 15,30; 17,45; 20.
• O dramă la vinătoare : MIORI
ȚA — 9; 11,15; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Un om în loden : VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Vestul sălbatic : TOMIS — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 21,15.
• Vis de ianuarie : POPULAR — 
16; 18; 20-,
• înarmat șl foarte periculos : 
CENTRAL — 14; 16; 18; 20. COS
MOS — 15; 17,30: 20.
• Falansterul : MUNCA — 15,30;
19.
• Să prinzi o stea căzătoare : 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15,
• Praf sub soare t FLACARA — 
16; 18; 20.
• Brațele Afroditei : PROGRESUL
— 16; 18; 20.
• Police Python 357 : GRADINA 
FESTIVAL — 21.
• Prietenii copilăriei mele f PARC 
HOTEL — 21,15.
• Prinț și cerșetor î GRADINA 
BUCEGI — 21,15.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Gaibele — 19,30, (sala 
Atelier) : Aventură în banal — 19.
• Filarmonica „George Enescu* 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. închiderea stagiunii. Festival 
Beethoven. Dirijor : Mircea Basa- 
rab. Solist Ion Voicu — 20.
• Radioteleviziunea Română (str. 
Nuferilor) : Concert simfonic. Di
rijor: Thomas Sanderling (R.D.G.). 
Solistă: Natalia Guttman (U.R.S.S.) 
— 20.
• Opera Română : Lacul lebedelor
— 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : Emigranții —
19.30.
• Teatrul Giulești (sala Ciulești): 
Haina cu două fețe — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe-
ru) : Adio, Charlie — 19,30, (sala 
Studio) : Carambol — 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (Grădina Boema) : Boema 
ride, cîntă și dansează — 20.
• Teatrul „Țăndărică" : Pescarul 
și norocul — 9, Tyl Ulenspiegel — 
20,15.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai —
18.30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
(ultimele spectacole) : Conversații 
clasice — 15,30; Cine aiurează, nu 
oftează — 19.30.
• Teatrul ,,Ion Creangă" : „...șl
cu Daniela zece !“ (premieră)
— 10.

De la centrala I.C.V.A.De la Centrala pentru valorificarea ambalajelor am fost informați că s-au luat măsuri pentru ca toate magazinele alimentare, I.L.F. și Gostat, care desfac mărfuri ambalate în sticle și borcane să achiziționeze de la populație — la schimb sau contra cost — respectivele ambalaje goale. Pentru cantitățile colectate prin organizațiile de pionieri și U.T.C. din școli, precum și prin organizațiile de femei din municipii și orașe, preluarea borcanelor se face prin grija și cu mijloacele de transport aparținînd de întreprinderile județene I.C.V.A. și a municipiului București. în mediul rural, sticlele și borcanele colectate de aceste organizații vor fi predate magazinelor alimentare din localitatea respectivă. (M. I.).

Preocupări social-economice

în tarile în curs de dezvoltare
t_

tanzania. Amplu program 
de modernizare a agriculturiiUnul din obiectivele principale ale celui de-al treilea plan cincinal de dezvoltare economico-socială a Tanzaniei, adoptat recent de parlamentul țării, îl constituie dezvoltarea și modernizarea agriculturii, astfel incit pină în anul 1981 să fie satisfăcut din resurse proprii necesarul de produse alimentare. în același timp, urmează să fie mai bine puse în valoare bogățiile ‘naturale, în vederea impulsionării întregii economii.Crearea Partidului Revoluționar din Tanzania, în urmă cu doi ani, prin /fuzionarea Uniunii Naționale Africane din Tanganika (T.A.N.U.) cu Partidul Afro-Shirazi (A.S.P.), a deschis o nouă etapă în viața politică a tinărului stat african. în lucrarea sa „Zece ani după declarația 

' de la Arusha", Julius Nyerere, președintele republicii și președintele Partidului Revoluționar, evidenția eforturile depuse în vederea „edifi
cării unei societăți socialiste In Tan
zania, obiectiv pentru realizarea că
ruia vor trebui peste 30 de ani". Desigur. rezultatele înregistrate de Tanzania în dezvoltarea economică trebuie; raportate în primul rînd la nivelul de la care a pornit acest tînăr stat. Astfel, in momentul cuceririi independenței, venitul pe cap de locuitor era sub 50 dolari pe an, iar aproape 90 la sută din populație era analfabetă.O atenție deosebită in actualul plan de dezvoltare se acordă modernizării agriculturii, utilizării pe scară mai largă a mecanizării și a îngrășămintelor chimice. A fost lansată o amplă campanie în vederea sporirii producției agricole și asigurării rezervelor necesare de alimen

DIE >WELT Mai există supraviețuitori 
ai tipurilor umanoide timpurii?

• O fascinantă ipoteză științifică • între legendă 
și realitate: Yeti, Almas și Ciuciunaa 
• Portretul-robot al unui „fugar izgonit"în primăvara anului trecut, presa internațională publica știrea de senzație că în craterul vulcanului stins Ransang din insula filipineză Palawan au fost descoperiți oameni cu o cultură primitivă, pe cane îi despart 8 000 de ani de nivelul civilizației actuale. în 1971. în insula Mindanao, oameni de știință aveau impresia că se află în fața dioramei ilustrînd modul de viată paleolitic dintr-un muzeu antropologic atunci cînd au întilnit tribul Tasaday. reprezentanți târzii ai unei culturi si forme dă" viată depărtate cu 20 000 de ani de stadiul atins de omul zilelor noastre. Un an mai tîrziu. o patrulă australiană avea să descopere în jungla podișului central neogulneez un grup tribal necunoscut, trăind si el. în plin secol XX. ca în epoca de piatră. Continentul sud-american și mai ales zonele greu accesibile ale Amazonlei au furnizat in ultimii ani frecvente surprize de acest gen — comunități umane trăind practic in afara timpului.în ciuda primitivismului lor. nu persistă nici cel mai mic dubiu a- tunci cînd este vorba de încadrarea lor din punct de vedere antropologic, toti făcînd în mod cert parte din specia Homo sapiens, cu deosebirea că nu au parcurs evoluția culturală și nu au realizat progresul tehnic care a condus la civilizația omului de azi. Există insă supoziții și chiar indicii privitoare la existența, azi, pe glob și a altor forme umanoide : precursori direcți sau reprezentanți ai unor ramuri colaterale care, inferiori lui Homo sapiens, au fost învinși la „jocul de ruletă" al evoluției, dispă- rînd de pe fata pământului.Au dispărut ei oare cu adevărat — parantropul. giaantopitecul sau omul de Neanderthal 7 Ori poate totuși au reușit șă se refugieze în zone retrase, izolate. în așa-numite ..nișe ecologice" rămase neocupate de către om in cursul expansiunii sale 7 Dincolo de aceste întrebări par a se ascunde speculații bizare.Cine nu cunoaște istoria omului de Neanderthal, greoi si semăninid cu maimuța, ale cărui urme s-au pierdut în urmă cu 35 000 de ani 7 Dar tocmai de acest fapt nu mai sînt atît de siguri o seamă de antropologi, zoologi, etnologi, paleontologi, intrucît există elemente de natură să alimenteze ipoteza supraviețuirii unor tipuri umanoide timpurii.Un lucru este clar si nu poate fi negai, nici de cei mai entuziaști susținători, și anume că teoria neander- thalienilor contemporani cu noi este, deocamdată, de domeniul speculației. Dovezile materiale sint puține și nu întotdeauna concludente. Există amprente lăsate în pămînt sau zăpadă. mărturii mai vechi sau recente ale unor martori oculari, consemnări în arhive, chiar și un film realizat în 1967. apreciat de către experții americani drept autentic. (Pelicula de 16 mm a surprins în pădurile masivului Rocky Mountains din nord- vestul S.U.A. o creatura acoperită cu păr. de circa 1,90 m înălțime și 120 kg), în 1972. în valea Arun din Nepal au 

te. în zonele rurale, unde trăiește mal mult de 90 la sută din populația țării, s-au extins suprafețele cultivate cu cereale, sorg și mei.Au fost aprobate, de asemenea, fondurile necesare pentru mutarea de la Dar es Salaam a 10 000 de familii in ținuturi fertile, pină acum nelocuite. S-au construit deja 27 de noi sate, au fost pregătite uneltele de lucru și semințele necesare începerii producției.în curs de înfăptuire se află „proiectul porumbului", la care participă circa 130 localități din regiunea Arusha, unde se prevăd acțiuni comune pentru extinderea suprafețelor cultivate cu porumb.Paralel, se construiesc noi Întreprinderi ale industriei ușoare și alimentare, care să poată prelucra la fața locului produsele rezultate din agricultură și creșterea animalelor.Partidul Revoluționar din Tanzania 
(Chama cha Mapinduzi) acordă o importanță deosebită programului de creștere a producției agricole. în concepția partidului, un rol esențial in această acțiune la scară națională revine celor 8 000 de sate „ujamaa" (în limba swahili. „ujamaa" înseamnă fraternitate, muncă colectivă), care cuprind in prezent aproape 13 milioane țărani.Eforturile depuse în Tanzania pe calea edificării unei vieții noi nu constituie un exemplu izolat, ci ele se încadrează în ansamblul prefacerilor progresiste, înnoitoare, care cunosc o tot mai largă răspindire pe continentul african.

N. P.

fost descoperite urme de picior considerate de specialiști ca fiind ale unor primate încă necunoscute. Aceleiași misterioase ființe par a-i a- parține si alte urme de pași găsite in Himalaia. „Nu este deloc exclus ca in zilele noastre să mai trăiască, in spatii ferite și izolate geografic, ne- anderthalieni. Aici ei ar găsi condiții pentru a supraviețui, ca fosile vii, exterminării și asimilării" — este de părere prof. Napier. Această opinie □ împărtășește și etnologul sovietic Se- mion Nikolaev, care este de părere că în Iakuția (în răsăritul Siberiei) ar mai trăi urmașii unor forme umanoide timpurii. Populația localnică cunoaște aceste ființe sub numele de „ciuciunaa", care înseamnă, de altfel, „fugar izgonit". Se spune că ele ar trăi în peșteri, ar utiliza arme de vinătoare simple, din lemn si Piatră și nu ar cunoaște graiul articulat. Deosebit de frecvente sint știrile venind din Caucaz. Si aici, indigenii știu de veacuri despre existenta unor făpturi asemănătoare omului, pe care ei le numesc „almas". Pe baza a sute de relatări și descrieri a fost Întocmit un portret-robot al acestgi ființa de 1.70—2 metri înălțime, cu trupul păros, frunte joasă și teșită, nasul scurt si plat, maxilare puternice si pomeți lăți. îndeosebi vinători și păstori au avut ocazia să zărească, pentru fracțiuni de secundă, cite un almas grăbit să dispară din nou in desișul pădurii. Biologul sovietic Igor Bourțiev apreciază că în Caucaz s-ar mai afla 200 de neanderthalieni. Oamenii de știință se pronunță cu mai multă precauție, chiar suspiciune. în legătură cu ființele misterioase din Himalaia. Yeti — omul zăpezii — este un personaj îndrăgit de presa de senzație. Zoologul vest-german Th. Haltenorth crede în existența sa, cu mențiunea că el nu ar fi..om al zăpezii". ci al pădurilor tropicale de pină la 3 000 m altitudine ; în căuta- rede hrană, el se aventurează si la înălțimi mai mart traversând ver- sanții înzăpeziți.Dacă intr-adevăr aceste fosile vil au supraviețuit pină in zilele noastre. ele sc află cu siguranță in pragul dispariției. Encefalul lor, deși are un volum identic cu al nostru, și-a epuizat potențialitățile creatoare. Ei este „programat" în exclusivitate pentru supraviețuire prin fugă, pentru instincte, căutare de hrană și ascunziș, pentru refugiere din calea unui vînător nemilos, omul.Care este șansa de a captura o astfel de făptură și de a-i dovedi, astfel, existenta ? Minimă, desigur (și in această șansă minimă ar putea consta salvarea lor, căci „descoperirea" ar putea însemna și sfîrșitul lor). Indivizii sint mult prea puțini, spațiile pe care să fie căutați — mult prea întinse: in Caucaz, pe 250 000 kmp, in Himalaia, pe 400 000 kmp, în nord- vestul S.U.A., pe 320 000 kmp, în estul Siberiei, pe 3 milioane kmp ! Cu toate acestea și în pofida eșecului unor tentative anterioare, în S.U.A., Canada, U.R.S.S. etc, sînt pregătite noi expediții.
• GAZE DE EȘAPA

MENT... DEPOLUANTE. Autobuzele liniilor de transport în comun din orașul sovietic Harkov degajă gaze de eșapament total inofensive. Acest lucru este posibil datorită unei emulsii ce servește drept filtru lichid al gazelor toxice produse de motoare diesel. Ba, mai mult, timp de 15 minute, respectiva substanță degajată, sub formă pulverizată, odată cu gazele de eșapament, neutralizează și oxizii de carbon și azot proveniți de la alte vehicule. Un litru de emulsie depoluantă — care, de altfel, se obține la un cost foarte convenabil — este suficient pentru un autobuz în timpul unui schimb.
• NAURU : INSULA 

RECORDURILOR. Insulița Nauru, situată la 4 000 km nord-

est de Sydney (Australia), este, fără îndoială, cel mai mic teritoriu suveran de pe glob, avind o suprafață de 20 km pătrați și 4 000 de locuitori stabili, la care se adaugă tot atîția flotanți. Solul acestei insule este alcătuit aproape în întregime dintr-un îngrășămînt extrem de prețios, de origine animală (guano). Anual se extrag două milioane de tone îngrășăminte — Nauru fiind, astfel, al cincilea producător mondial — care aduc un venit de 120 milioane dolari. Produsul național brut pe locuitor se ridică la 25 000 dolari, Cifra cea mai ridicată, fără îndoială, din întreaga lume. Alte trăsături caracteristice : toate serviciile publice, inclusiv electricitatea și telefonul, sint gratuite. Pe insulă, care dispune de o unică șosea în lungime de 19 km, circulă nu mai puțin de 2 000 de autovehicule (ceea ce înseamnă un automobil la fie

care doi locuitori stabili), pro- ducînd nenumărate accidente, în fine, ca urmare a lipsei de mișcare și a hranei excesive, unul din fiecare cinci locuitori suferă de diabet...
• CEA MAI VASTĂ 

ENCICLOPEDIE A AN
TICHITĂȚII. Se împlinesc, anul acesta, 19 secole de la moartea lui Pliniu cel Bătrîn, autorul remarcabilei „Naturalis historia", cea mai vastă enciclopedie științifică și tehnică a antichității. Cu acest prilej, autoritățile orașului Como (unde se mai păstrează incă ruinele vilei lui Pliniu) organizează un șir de manifestări cu participare internațională, inclusiv trei simpozioane : „Orașul antic ca act de cultură", „Tehnologia, economia și viața socială in lumea romană", „Pliniu cel Bătrin, pro

fil istoric și literar". A fost, de asemenea, inițiată publicarea, în cursul acestui an, a unei moderne ediții critice a operei lui Pliniu. în sfirșit, urmează să fie deschise mai multe expoziții Care vor prezenta edițiile succesive ale operei savantului antic, .studiile sale cu privire la plantele medicinale, precum și unele materiale arheologice.
• COMPUTER CU

„MEMORIE" PERFEC
ȚIONATĂ. Ultimul cuvtnt altehnicii tn materie de computere ÎI reprezintă așa-numltul dispozitiv de memorizare cu bule magnetice. Acest dispozi

tiv funcționează pe baza următorului principiu : metalele magnetice, ca de pildă fierul, prezintă un mare număr de „puncte" magnetizate, bule minuscule, care au pierdut capacitatea de a se orienta spre nord, orien- tîndu-se haotic tn toate direcțiile ; dacă sint insă supuse unui cîmp magnetic slab, ele se orientează în mod stabil spre o direcție unică, tn aceste condiții, pe baza unei tehnologii speciale, bulele respective pot fi folosite pentru depozitarea informațiilor. Pe o suprafață in- sumind numai 2 cm pătrați, memoria cu bule magnetice poate înmagazina 1 048 577 unități de informație (bits) în comparație cu 200 000 pînă la 300 000 unități, cite se pot înmagazina cu

ajutorul microprelucrătoarelor, dispozitive considerate pînă de curînd ca cele mai perfecționate.
• SONDA-ELEC- 

TROD. O sondă cu care forează geologii tn sudul Uz- bekistanului a fost transformată intr-un uriaș electrod, prin electrizarea noroiului de foraj. Interacțiunea electro- chimică cu rocile de pe pereții sondei determină formarea unui 6trat dens care preintîmpină surparea pereților puțului. Regimul de funcționare a electrodului lichid se reglează cu ajutorul unei instalații puse la punct de oamenii de știință din Tașkent. Prin folosirea noii tehnologii se reduce consumul de agenți chimici pentru noroiul de foraj și durata forajului pro- priu-zis.

• INCONVENIENT 
PROFESIONAL. Un Inconvenient destul de serios al profesiunii de factor poștal, asupra căruia insistă din nou presa franceză, îl constituie tot mai desele întilniri inami- cale cu clinii de pază. Anui trecut, în Franța s-a înregistrat un record în această privință : 3 400 poștași au fost mușcați de clini, respectiv cu 60 la sută mai mulți decît in 1971. în legătură cu a- ceasta, Ministerul francez al Poștelor și Telecomunicațiilor a lansat o campanie națională pentru asigurarea securității factorilor poștali, sub cuvîntul de ordine : „Supravegheat! ...nu vor mușca". în cadrul campaniei âu fost răspîndite tn diferite locuri publice 70 000 de afișe și au fost adresate proprietarilor de cîini

2 milioane de pliante In care li se reamintește de răspunderea ce le revine în cazul în care prietenii lor canini rănesc sau aduc daune unei persoane.
• O AȘEZARE OME

NEASCĂ DE 12 000 DE 
ANI. Arheologii americani au descoperit, in statul Wyoming, o străveche așezare omenească, despre care se estimează că ar data de 12 000 de ani. Au fost găsite numeroase obiecte de uz casnic și arme de vinătoare. Cercetările i-au determinat pe arheologi să tragă concluzia că locuitorii străvechii așezări cunoșteau un procedeu foarte eficace de conservare a alimentelor, în special a cărnii, într-un fel de peșteră-frigider special amenajată.
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MOSCOVA

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale
româno-sovietice deMOSCOVA 20 — Corespondentul Agerpres, M. Coruț, transmite : La 20 iunie au început' la Moscova, lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-sovietice de colaborare culturală, constituită conform prevederilor „Declarației privind dezvoltarea continuă a colaborării și prieteniei frățești intre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, între România și Uniunea Sovietică", adoptată la București în noiembrie 1976.Delegația română este condusă de tovarășul Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, președintele părții române in comisie, iar cea sovietică — de to-
Vizita delegației Consiliului Central al U.G.S.R. 

in UniuneaMOSCOVA. — între 15 și 20 iunie, o delegație a Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Aurel Duca, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., a efectuat o vizită de prietenie și schimb de experiență in Uniunea Sovietică, la invitația Consiliului Central al Sindicatelor din U.R.S.S.Delegația sindicală română a avut convorbiri cu o delegație a C.C.S. din U.R.S.S., condusă de L. A. Zemlian- nikova, secretar al C.C.S., în cadrul cărora s-a făcut un schimb de informații în legătură cu activitatea desfășurată de sindicatele române și sovietice în domeniul muncii politice
Sprijinul constant al României față de 
cauza dreaptă a poporului palestinian 
Mesajul Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie 

adresat conferinței internaționale de la DamascDAMASC 20 (Agerpres). — Sub patronajul președintelui Siriei, Hafez Al-Assad, la Damasc se desfășoară cea de-a doua Conferință a Uniunii Generale a Inginerilor Palestinieni, la care participă invitați din țări arabe și din unele țări socialiste, intre care și România.Conferința se desfășoară sub lozinca : „Știința in slujba luptei de eliberare". Dezbaterile sînt consacrate evidențierii contribuției aduse de specialiștii palestinieni la lupta poporului palestinian pentru recunoașterea și respectarea drepturilor sale naționale inalienabile. listă l-a acordat și il acordă cauzei drepte a poporului palestinian.
LA NAȚIUNILE UNITE

Condamnare fermă a actelor 
agresive ale rasiștilor de la SalisburyNAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). — Grupul țărilor africane membre ale O.N.U. a dat publicității un comunicat prin care „condamnă regimul rasist din Rhodesia pentru agresiunile armate continue asupra statelor vecine și, în special, pentru recentul atac împotriva Mozambi- cului.Pe de altă parte, comunicatul exprimă „profunda preocupare" a grupului țărilor africane față de anumite inițiative din Occident in favoarea ridicării sancțiunilor insti-

REUNIUNEA CONSILIULUI PIEȚEI COMUNE

în căutarea unui nou „foc al lui Prometeu"
• Criza energetică deteriorează conjunctura social-economică în C.E.E. • Program de extin
dere a centralelor nucleare și a celor pe bază de cărbune • Soluția problemelor nu poate fi 

decît globală, în cadrul unei largi colaborări internaționaleLa Strasbourg se deschide, astăzi, reuniunea Consiliului Comunității Economice Europene (C.E.E.), la care participă șefii de stat și de guvern ai țărilor Pieței comune. Conjunctura economică și socială din țările membre ale C.E.E., evoluția noului sistem monetar vest-european. politica agricolă comună și relațiile comerciale ale „celor nouă" cu Japonia sint tot atitea subiecte înscrise pe ordinea de zi, dar. după opinia observatorilor de presă, atenția se va concentra aproape exclusiv asupra crizei energetice. Motivul ?Dacă „celor nouă" Ie este tot mai dificil să lupte împotriva recesiunii, șomajului și inflației — relevă specialiștii Pieței comune — aceasta se datorește, în bună parte, agravării crizei energetice, care se manifestă prin creșterea dezechilibrului intre cerere și ofertă pe piața petrolului și. in consecință, prin sporirea prețului la țiței. In prezent, cererea devansează oferta cu două milioane de barili pe zi (un baril = 159 litri), ceea ce face ca prețul petrolului, care a sporit. cu 30 la sută de la începutul anului, să tindă spre noi culmi de creștere.Potrivit unui studiu elaborat de Comisia C.E.E., fiecare dolar plătit in plus pe barilul de petrol înseamnă pentru „cei nouă" o factură suplimentară de 3,6 miliarde »de dolari pe an, o creștere a inflației cu 0,3 la sută și o slăbire a pulsului economic cu 0,4 la sută. în ăceste condiții, membrii C.E.E. vor trebui să stringă și mai mult șurubul austerității. De altfel, factorii politici și de decizie din aceste state au declarat deschis că atit creșterile de prețuri la petrol, cit și cheltuielile legate de căutarea unui nou „foc al lui Prometeu", cu alte cuvinte a unor noi surse de energie, vor fi suportate de consumatori.în același timp, criza energetică

colaborare culturalăvarășul Piotr Demicev, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul culturii al U.R.S.S., președintele părții sovietice în comisie.In cadrul primei sale sesiuni. Comisia mixtă guvernamentală analizează stadiul actual și perspectivele dezvoltării colaborării bilaterale in domeniul editorial și cel al activității teatrale, examinează căi și forme adecvate și eficiente pentru promovarea cunoașterii reciproce a valorilor spirituale ale popoarelor celor două țări, a creațiilor cultural-artis- tice ce reflectă cuceririle lor pe frontul construcției socialiste și comuniste.Lucrările sesiunii se desfășoară intr-o atmosferă de lucru, prietenească.

Sovieticăși cultural-educative în rindul oamenilor .muncii, exprimîndu-se de ambele părți dorința de a dezvolta in continuare relațiile tradiționale de prietenie și colaborare între sindicatele și oamenii muncii din cele două țări.Membrii delegației sindicale române au luat cunoștință, de asemenea, de activjtatea și experiența unor comitete ale' organizațiilor sindicale din întreprinderi industriale, instituții de învățămînt și cultură ale sindicatelor din Moscova și Leningrad, s-au întîlnit cu conducerile întreprinderilor și instituțiilor vizitate, precum și cu membri ai consiliilor sindicatelor regiunilor Moscova și Leningrad.

Din partea Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie din Republica Socialistă România, partici- panților la conferință le-a fost adresat un mesaj de salut. Reafirmind poziția partidului și statului nostru în legăturgr cu necesitatea soluționării ecjzftabile și globale a situației dirr'Gnentul Mijlociu, mesajul — care a fost primit cu deosebit interes de participant! — subliniază sprijinul constant pe care România socia- 

tuite de O.N-.U. împotriva Rhodesiei și recunoașterii regimului ilegal de la Salisbury. „Lumd act", in acest context; de intenția declarată a Administrației S.U.A, de a continua să aplice sancțiunile obligatorii împotriva regimului de la Salisbury, comunicatul adresează tuturor statelor apelul să se conformeze rezoluțiilor pertinente ale Consiliului de Securitate al O.N.U. în problema rhode- siană, considerind alegerile organizate de regimul ilegal drept „nule și neavenite". • 
DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

A

încercări de depășire a crizei guvernamentale

reduce și mai mult șansele reîntoarcerii la o stabilitate monetară. Noul sistem monetar vest-european • este supus la o grea încercare, deoarece, țările membre reacționează diferit la scumpirea țițeiului. De pildă, R.F. Germania, cu o economie in general stabilă și un important excedent comercial, absoarbe mai ușor șocul petrolier decit Italia sau Belgia. La rindul ei, instabilitatea monetară dereglează funcționarea „Europei verzi", bazată pe prețuri comune la produsele agricole.Tocmai de aceea, atit președintele Franței, Valery Giscard d’Estaing, cit și cancelarul vest-german, Helmut Schmidt, au ținut să atragă a- tenția că, dacă nu vor fi găsite soluții eficiente problemelor energetice, „o criză economică fără precedent va fi inevitabilă". Pe această linie, miniștrii energiei ai „celor nouă", întruniți luni la Luxemburg pentru a pregăti reuniunea Consiliului C.E.E., au studiat un document care prevede, intre altele, ca ponderea producției de energie electrică provenită din centralele nucleare și cele care funcționează pe bază de cărbune să sporească, pină la sfîrși- tul deceniului viitor, de la 50 la, 70—75 la sută. Pentru realizarea a- cestui program sînt prevăzute investiții de 50 miliarde dolari pe an. Datorită însă dificilelor probleme de finanțare pe care le ridică programul in cauză, este greu de presupus că „cei nouă" vor reuși, la Strasbourg, Să pună bazele unei strategii comune in acest domeniu.Deosebit de animate vor fi, după opinia observatorilor, și dezbaterile pe marginea politicii agricole comune, în centrul cărora se va afla „dosarul britanic". Cabinetul englez, deși și-a schimbat coloratura politică, a preluat poziția guvernului precedent în privința rinduielilor din „Europa

Dezvoltarea cooperării economice 
între România și Polonia 

Tovarășul Edward Gierek l-a primit 
pe președintele părții române in Comisia guvernamentală 

româno-polonă de colaborare economicăVARȘOVIA 20 (Agerpres). — To-varășul Edward Gierek, prim-secre- tar al C.C, al P.M.U.P., a primit la 20 iunie pe tovarășul Janos Fazekas, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- ministru al guvernului, .președintele porții române în Comisia guvernamentală româno-polonă de colaborare economică, a cărei sesiune are loc la Varșovia.Din partea ■ tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu a fost transmis tovarășului Edward Gierek și tovarășei Stanislawa Gierek un mesaj de calde salutări tovărășești și cele mai bune urări de sănătate și succese în activitatea pe care o desfășoară spre binele poporului frate polonez.Exprimind mulțumiri, tovarășul Edward Gierek a transmis, la rindul său, tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu cele mai cordiale salutări și urări de noi succese în activitatea pusă in slujba edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în România.
NICARAGUA

Lupta insurecțională 
sporește în intensitate

Ofensiva forțelor antidictatoriale 
din Nicaragua, in frunte cu Fron
tul Sandinist de Eliberare Națională 
(F.S.L.N.), continuă să se desfășoa
re cu intensitate sporită in cea mai 
mare parte a regiunilor țării. Evo
luția situației in ultimele 24 de ore 
face și mai precară situația regi
mului somozist atit pe plan militar, 
cit și politic. In ciuda repetatelor 
anunțuri oficiale, nu s-a confirmat 
contraofensiva asupra orașului Leon, 
nici cea asupra cartierelor din estul 
capitalei, controlate de insurgenți, 
unde s-au înregistrat doar bombar
damente sporadice. Pe frontul sud. 
asediul localității Rivas, situată la 
120 km de Managua, se desfășoară 
din toate părțile, iar comandamen
tul militar local a recunoscut că 
trupele somoziste sînt „in defensi
ve și că trăgători de elită ai in
surgenților înconjoară orașul rămas 
aproape pustiu după chemarea a- 
dresată de F.S.L.N. populației de a 
se evacua.

In fața situației create, regimul 

La Frankfurt pe Main, unde urma sâ aibă loc congresul anual al Partidului 
Național Democrat neonazist, s-a desfășurat o mare demonstrație antina- 
zistă. la care au participat circa 40 000 de persoane — sindicaliști, social- 
democrați, comuniști și reprezentanți ai organizațiilor religioase. Spre sa
tisfacția demonstranților, autoritățile locale au interzis desfășurarea con

gresului neonaziștilor in acest oraș

PORTUGALIA

verde", considerind că ele aduc avantaje unilaterale unor țări in detrimentul altora. Așa cum declara recent noul ministru conservator al finanțelor, Geoffrey Howe, „Marea Britanie așteaptă de la Consiliul C.E.E. o decizie asupra contribuției sale la bugetul Pieței comune". Potrivit unui document oficial britanic, publicat de ziarul „Guardian", contribuția Angliei la bugetul C.E.E., folosit in cea mai mare parte pentru finanțarea politicii agricole comune, este excesivă in raport cu resursele sale. în timp ce ponderea Marii Britanii in produsul național brut al „celor nouă" este de 15,8 la sută, contribuția sa la buget se va ridica la 17 la sută în 1979 și la 20 la sută în 1980.In ce privește relațiile comerciale ale membrilor C.E.E. cu Japonia, se așteaptă ca „cei nouă", să exercite noi-, presiuni asupra partenerilor niponi pentru a-i determina să-și deschidă mai larg piața pentru produsele vest-europene. Deficitul comercial al țârilor din C.E.E. in relațiile cu Japonia a fost în 1978 de 6.4 miliarde de dolari și se așteaptă ca, în absența unor măsuri de liberalizare 
a pieței nipone, el să atingă 8 miliarde de dolari la sfîrșitul lui 1979.Toate acestea relevă, o dată in plus, gradul de complexitate a problemelor cu care este confruntată Piața comună, cit și faptul că, în aceste condiții, apare și mai evidentă necesitatea de a se concentra eforturile in direcția unei largi cooperări economice internaționale, fără restricții și discriminări artificiale, a căutării unor soluții reciproc avantajoase, in cadrul unui amplu dialog, cu participarea, pe baze egale, a tuturor statelor, corespunzător intereselor fiecărei națiuni, progresului general.

Gh. CERCELESCU

în cursul convorbirii au fost abordate aspecte ale colaborării economice româno-polone, indeosebi ale cooperării și specializării in producție. A fost subliniată realizarea cu succes a înțelegerilor și documentelor convenite in timpul intîlnirilor la nivel înalt, de la Sinaia și Varșovia. pentru dezvoltarea pe multiple planuri a colaborării reciproc avantajoase între cele două țări. A fost evidențiat, totodată, rolul Comisiei guvernamentale pentru realizarea integrală a acestor înțelegeri, pentru dezvoltarea in continuare a raporturilor economice . româno-polone.La întilnire au participat Jan Szydlak, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, președintele părții polone în Comisia guvernamentală de colaborare, ambasadorul României la Varșovia, Ion Cozma, precum și ambasadorul Poloniei la București, Jerzy Kusiak.întilhirea s-a desfășurat intr-o atmosferă de prietenie, tovărășească, ce caracterizează bunele relații dintre P.C.R. și P.M.U.P., dintre țările și popoarele noastre.

dictatorial bate în retragere și pe 
plan politic. Agenția France Presse 
apunță că generalul Somoza, intr-o 
convorbire cu ministrul de externe 
venezuelean, „s-a arătat receptiv la 
soluții politice imediate".

Pe de altă parte, guvernul pro
vizoriu — constituit recent de for
țele ce se opun regimului dictato
rial — a desemnat un reprezentant 
la reuniunea ministerială consulta
tivă a Organizației Statelor Ame
ricane (O.S.A.), convocată pentru 
azi la. Washington, pentru anali
zarea crizei interne din Nicaragua. 
Statutul pe care O.S.A. îl va acorda 
acestui reprezentant face, in pre
zent, obiectul unor intense consul
tări. preliminare.

Pe linia luărilor de poziție ates- 
tînd izolarea crescîndă a regimului 
somozist, Internaționala Socialistă a 
condamnat ferm, intr-o declarație 
oficială, dictatura generalului So
moza, exprimindu-și „sprijinul to
tal pentru lupta legitimă a Frontu
lui Sandinist".

Prin demisia guvernului independent al premierului Mota Pinto — al zecelea .cabinet după revoluția din aprilie 1974 — scena politică portugheză revine, după numai șase luni, la o nouă situație de criză, de 'astă dată in circumstanțe care-i îngreuiază și mai mult soluționarea.Anunțarea demisiei ca atare nu a făcut decit să anticipeze cu citeva zile un deznodămint inevitabil, întru- cit două moțiuni de cenzură depuse, separat, de socialiști și comuniști, erau pe punctul de a fi dezbătute in Adunarea Republicii, unde cele două partide dispun de majoritatea voturilor. în afară de aceasta, eșuase tentativa de ultimă oră a premierulu' Mota Pinto de a evita un asemenea epilog : cum explica el însuși ziariștilor, propunerea sa de a rămine in funcție cu condiția dizolvării imediate a parlamentului și a convocării de alegeri in luna octombrie a.c. nu 
a fost ^acceptată de președintele țării.De altfel, situația ultimului guvern s-a dovedit precară chiar din momentul instalării. Susținut de președintele Ramalho Eanes doar „in lipsă de alternative." și „pentru a da răgaz partidelor politice de a se înțelege asupra alcătuirii unui cabinet cu bază parlamentară corespunzătoare", guvernul Mota Pinto a reușit să treacă examenul parlamentar numai datorită abținerii de la vot a socialiștilor care nu considerau oportună convocarea de alegeri anticipate. Dar cum guvernul nu a făcut decît să continue și să aprofundeze direcțiile politice și economice conservatoare ale celui precedent. (care nu rezistase decit 17 zile), contestarea activității sale devenea tot mai evidentă nu numai in Adunarea Republicii — unde partidele de stingă criticau vehement o serie de inițiative îndreptate contra reformei agrare și a sectorului naționalizat al industriei — ci și in rindurile mișcării sindicale, ale altor organizații de masă. „Sub masca politicii de austeritate, scria ziarul „A Capital", guvernul Moța Pinto a căutat insistent să, arunce povara crizei pe umerii păturilor majoritare și să știrbească din conținutul unor importante cuceriri ale

Încheierea convorbirilor 
la nivel înalt 

bulgaro-ungareSOFIA 20' (Agerpres). — Miercuri, delegația de partid și guvernamentală a R. P. Ungare, în frunte cu Jănos Kădâr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., a părăsit Sofia, plecind spre patrie.In timpul vizitei sale oficiale în Bulgaria, delegația a purtat convorbiri cu o. delegație de partid și guvernamentală a R. P. Bulgaria, condusă de Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria.După cum precizează agenția B.T.A., in cadrul convorbirilor au fost examinate relațiile bilaterale, probleme ale situației internaționale și ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.
SOFIA

Consfătuire a miniștrilor 
sănătății din unele țări 

socialisteSOFIA 20 (Agerpres). — La 20 iunie, la Sofia s-au incheiat lucrările celei de-a 20-a Consfătuiri a miniștrilor sănătății din unele țări socialiste, în cadrul căreia au fost dezbătute aspecte ale dezvoltării și perfecționării sistemului de ocrotire a mamei și copilului în țările socialiste participante la lucrări, jn contextul „Anului internațional al copilului".S-au abordat diferite aspecte privind asigurarea sănătății populației din țările socialiste participante.La consfătuire a participat și o delegație a Ministerului Sănătății din România, condusă de Mihai Aldea, adjunct al ministrului.Miniștrii participant! la consfătuire au fost primiți de tovarășul Stanko Todorov, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria.
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agențiile de presă transmit:
Delegație de activiști ai 

P.C.R. Ia Beijing. Hu Yaobang, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, șeful secției de propagandă a C.C. al P.C.C., a primit delegația de activiști ai P.C.R. condusă de Ion Catrinescu, membru al C.C. a) P.C.R.. prim-secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R.. care se află in China intr-o vizită de schimb de experiență.
Nava-școală „Mircea" 8 sosit marți la Istanbul intr-o vizită de două zile. Comandantul marșului a făcut o vizită protocolară comandantului garnizoanei și comandantului marinei militare și a depus o coroana de flori la Monumentul republicii, iar membrii echipajului au vizitat Academia navală de la Heybeli.
Noul guvern egiptean. Premierul Mustafa Khalil deține in noul cabinet și funcția de ministru al afacerilor externe. Funcția de viceprim-ministru pentru problemele Adunării Poporului, nou creată, a fost atribuită lui Fekri Makram Ebeid. Portofoliul Ministerului Apărării este deținut in continuare de general Kamal Hassan Aii, iar Boutros Ghali deține și in noul guvern funcția de ministru de stat pentru afaceri externe. Din noul cabinet fac parte trei noi miniștri — Mustafa Kamal Helmi, invățămînt și cercetare științifică, Anuar Abdel Fattah, justiție, și Mansour Moha- 

revoluției din aprilie". Relațiile dintre guvern și opoziția parlamentară au fost elocvent ilustrate de respingerea inițială a proiectului de buget și de plan pe anul în curs, ca și de aprobarea ulterioară a acestuia intr-o formă mult modificată față de cea prezentată de puterea executivă.Cele două runde de consultări desfășurate la palatul Belem intre președintele Eanes și liderii principalelor patru partide politice nu oferă incă elemente concludente referitoare la modalitatea de soluționare a crizei de guvern. Judecind insă după pozițiile exprimate public. Partidul Social-Democrat și Centrul Democratic și Social par mai interesate in constituirea unui front electoral decît in negocierile vizind formarea unui nou cabinet. Cei 37 de deputați care au părăsit recent Partidul Social- Democrat, rămînînd in parlament cu titlu de independenți, afirmă că se află „la dispoziția președintelui Eanes".Partidul Comunist Portughez apreciază că soluționarea pe o bază democratică a crizei de guvern constituie principalul imperativ al . momentului. în principiu, P.C.P. consideră că un guvern in stare să stabilizeze situația și să contribuie la soluționarea problemelor complexe ce confruntă țara ar fi acela bazat pe colaborarea între socialiști și comuniști, dar în cazul că acest lucru nu va fi posibil, "atunci P.d.P. preconizează organizarea de alegeri parlamentare anticipate. Cit privește partidul socialist, acesta nu mai respinge acum posibilitatea revenirii la putere, deși obiectivul său era „fortificarea în opoziție", in vederea scrutinului de anul viitor.Diferențele de atitudine ale partidelor — fie și nedefinitive se explică nu numai prin orientarea lor de ansamblu, ci și prin ceea ce le-ar putea promite un scrutin anticipat. Sondajele de opinie continuă să indice o creștere a influenței comuniș- tildr și social-democraților, paralel cu o scădere a numărului de voturi ale socialiștilor și ale Centrului Democratic și Social, dar puternica dizidentă din P.S.D. și existența unui

Manifestări dedicate României
ITALIA. — In cadrul ciclului de 

manifestări prilejuite de a 35-a 
aniversare a eliberării țării noastre 
de sub dominația fascistă, in ora
șul Sulmona a avut loc festivitatea 
de deschidere a unei „Săptămini 
culturale românești".

Cu acest prilej, Antonio Trotta, 
membru al C.C. al P.S. Italian, pri
marul orașului, a subliniat însem
nătatea actului istoric de la 23 
August 1944, a relevat tradiționa
lele legături de prietenie dintre 
Sulmona și Constanța — orașe în
frățite de peste un deceniu. A. 
Trotta a continuat : „Ne bucură 
realizările țării prietene și apre
ciem rolul României în viața inter
națională. Urmărim cu toții, cu 
admirație și stimă, tot ceea ce face 
președintele Nicolae Ceaușescu 
pentru pacea și securitatea po
poarelor, pentru progresul țării 
sale. Șeful statului român, căruia 
îi adresăm cele mai bune urări, 
sentimentele noastre de înaltă pre
țuire, este omul de stat care și-a 
cucerit pe merit prestigiul și auto
ritatea în lume". A fost deschisă o 
expoziție de carte politică româ
nească, în standurile căreia, la loc de

Declarație politică irakiano-sirianăBAGDAD 20 (Agerpres). — Declarația politică irakiano-siriană privind convorbirile care au avut loc la Bagdad intre președintele Irakului, Ahmed Hassan Al-Bakr, și președintele Siriei, Hafez Al-Assad, menționează, după cum relatează* agențiile I.N.A. și S.A.N.A., că au fost trecute în revistă „realizările in domeniul creării unor baze trainice și a condițiilor propice pentru edificarea unității siriano-irakiene". Pină la crearea unității constituționale a celor două țări — se spune în document — a fost alcătuită o Direcție Politică Unificată, in componenta căreia intră, din partea Irakului, Ahmed 

med Mahmud Hassan, ministru de stat Ia președinția republicii, post nou creat.
Primire la Brioni. Președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, l-a primit la Brioni pe primul ministru al Indiei, Morarji Desai, a- flat in vizită oficială in această țară. După cum relatează agenția Taniug, au fost abordate probleme internaționale actuale, în special chestiuni referitoare la mișcarea de nealiniere și la rolul țărilor nealiniate pe arena internațională.
Plenara C.C. al P.C. Bra

zilian, în cadrul căreia a fost analizată situația internă și internațională, a trasat sarcinile partidului în etapa actuală. Rezoluția politică adoptată apreciază că actuala situație din Brazilia este calitativ nouă, caracterizată de avintul puternic al mișcării muncitorești și democratice. Plenara a adresat comuniștilor brazilieni chemarea de a-și intensifica lupta pentru restabilirea democrației, pentru unificarea și coeziunea tuturor forțelor democratice și progresiste, pentru prefaceri politice și so- cial-economice radicale, in interesul poporului și al dezvoltării independente a țării.
Greva generala din Italia. La chemarea principalelor trei centrale sindicale — C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. — în Italia s-a desfășurat marți o grevă generală de 4 ore, in 

grup independent desprins mai de mult.din partidul socialist ar putea complica lucrurile, ducind la o nouă distribuire a forțelor in parlament, la crearea de noi partide sau fronturi politice, adică la dispersarea forțelor și implicit la accentuarea dificultăților de a găsi o formulă politică stabilă.In atmosfera de expectativă generată de consultările in curs, presa portugheză abordează urmările nocive ale noului provizorat politic asupra vieții economico-sociale și așa copleșite de greutăți. O arată cu prisosință creșterea datoriei externe, dezechilibrul balanței comerciale (deși mai redus m ultimele luni), scăderea rezervelor de aur și devize. Situația apare cu atit mai critică, cu cit investițiile productive nu și-au revenit din stagnare decit in foarte mică măsură, iar un număr considerabil de întreprinderi mici și mijlocii sînt amenințate de faliment, cu toate încercările de a redițesa lucrurile prin credite externe. Intre reflexele pe plan social, două vorbesc de -la sine despre gravitatea situației : circa 14 la sută din forța de muncă șomează, iar nivelul salariilor reale a coborît sub cel din 1973. Pe de altă parte, climatul politic cunoaște de mai mult timp o recrudescență a activității forțelor de dreapta, înlăturate de la putere acum mai bine de cinci ani, Mizînd pe agravarea dificultăților economice, reacțiunea desfășoară o veritabilă ofensivă pentru a-și reciștiga treptat pozițiile, ofensivă care ințimpină insă rezistenta cercurilor largi populare.în asemenea condiții politice și economice complexe apare cu atit mai mult in evidență necesitatea acțiunii unite a forțelor interesate in apărarea și consolidarea cuceririlor democratice, in progresul economico- social al țării. Pentru o astfel de colaborare s-a pronunțat in repetate rinduri și se pronunță Partidul Comunist Portughez, subliniind indeosebi importanta unei înțelegeri între partidele socialist și comunist, care dispun, împreună, de majoritate parlamentară.
Vasile OROS 

frunte, se află operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu editate în limba 
italiană.

R. F. GERMANIA. — In cadrul 
acțiunilor desfășurate cu prilejul 
„Zilelor culturii românești" din 
orașul Mannheim, a avut loc o ma
nifestare in cadrul căreia ambasa
dorul român in R.F.G., ion Morega, 
a ținut o conferință dedicată înfăp
tuirilor poporului român în cei 35 
de ani de dezvoltare liberă și inde
pendentă. La conferință au partici
pat ministrul A. Weiser, membru 
al guvernului landului Baden- 
Wurttemberg, dr. D. Ratzel, pri
marul general al orașului Man
nheim, membri ai parlamentului 
federal șl de land, reprezentanți ai 
vieții publice și culturale, precum 
și un numeros public. Cu prilejul 
turneului pe care îl întreprinde in 
R.F.G., ansamblul folcloric- „Tran
silvania" din Cluj-Napoca a dat un 
spectacol în piața centrală din 
Koln. Arta solilor cintecutui și 
dansului românesc a fost apreciată 
și îndelung aplaudată de numerosul 
public prezent la spectacol. Pre
zența ansamblului românesc la 
Kiiln — oraș înfrățit cu orașul 
Cluj-Napoca — a fost salutată de 
primarul localității, dr. Blens.

Hassan Al-Bakr, președintele Consiliului Comandamentului Revolut/* președintele republicii, Saddam Hus sein, vicepreședinte al Consiliului Comandamentului Revoluției, și cinci membri ai Consiliului Comandamentului Revoluției, iar din partea Siriei — Hafez Al-Assad, președintele republicii, Mohammad Aii Al-Halabi, prim-ministru, precum și cinci membri ai guvernului.S-a hotărît, totodată, să fie create o comisie de partid, însărcinată cu elaborarea bazelor pentru realizarea unității pe linie de partid a celor două țări, o comisie constituțională și un comandament militar unificat.

sprijinul reînnoirii contractelor colective de muncă. La acțiunea grevistă generală, prima în ultimii patru ani in Italia, au participat peste 13 milioane de salariați din diverse sectoare de activitate.
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 

landra" și-a încheiat turneul de 
trei săptămini în Statele ' Unite, 
printr-o ultimă reprezentație cu 
piesa „O scrisoare pierdută" de 
I. L. Caragiale găzduită de pres
tigiosul teatru „Arena Stage" din 
Washington. Spectacolul, ca și 
cele precedente, s-a bucurat de 
o asistență numeroasă, care a 
primit cu îndelungi aplauze și 
ovații arta interpretativă a co
lectivului teatrului bucureștean.

Ministrul de externe al 
Ciprului la Londra. La Londra au avut loc convorbiri intre ministrul de externe britanic, lordul Carrington. și ministrul de externe al Ciprului. Nikos Rolandis, care au examinat evoluția negocierilor inter- comunitare privind reglementarea problemei cipriote, reluate luni la Nicosia. Lordul Carrington a apreciat pozitiv eforturile șefilor delegațiilor cipriotă greacă și cipriotă tp'-ă de a ajunge la un acord intre ceie două comunități din insulă. Miniștrii de externe britanic și cipriot au abordat, de asemenea, aspecte ale acordului de asociere dintre Cipru și C.E.E.

Prelungirea legii marția
le în Turcia.Guvernul turc a h°- tărit, marți, in scopul combaterii terorismului, să extindă pentru o nouă perioadă de două luni legea marțială aflată in vigoare in 19 provincii. Decizia a fost adoptată la recomandarea Consiliului Securității Naționale și urmează să fie prezentată parlamentului spre aprobare.

Bombardamente în sudul 
Libanului Artileria israeliană a bombardat miercuri, pentru a treia oară consecutiv, așezări din sudul Libanului, informează agențiile de presă. Un baraj masiv de artilerie , a fost concentrat asupra satelor Bor- gos și Kleila, situate in apropierea i orașului-port Tyr. Bombardamentele, care au început in zorii zilei de miercuri, s-au intensificat la amiază. Bombardamente masive au avut loc și asupra orașului Nabatiyeh, in- registrindu-se mai mulți răniți.

Reducerea importurilor 
de petrol. Guvernul francez a adoptat miercuri un program in 27 de puncte prevăzind limitarea cu 8.4 milioane tone a importurilor de petrol pe anul fiscal 1979—1980, ceea ce ar insemna o economie de devize echivalind cu cinci miliarde franci.
Desemnarea unui nou set 

al statului ugandezKAMPALA 20 (Agerpres). — Șeful statului ugandez, Yussufu K. Lule, și-a prezentat miercuri demisia, se arată intr-un comunicat difuzat de agenția oficială de presă. Agenția Associated Press relevă că motivul demisiei îl constituie neînțelegerile dintre Lule și oponenții săi in ce privește intenția acestuia de a lărgi componența cabinetului de la 15 la 24 de miniștri.Totodată, se anunță din Kampala că in localitatea Entebbe s-a Întrunit Comitetul Executiv al Frontului Național de Eliberare al Ugandei, și a desemnat in funcția de șef al statului pe Godfrey Binaisa, fost procuror general în timpul președintelui Milton Obote. Noul șef al statului urmează să depună jurămintul in fața parlamentului.
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