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0 concludentă și fertilă trecere în revistă a problemelor muncii
în domeniul cercetării științifice, al proiectării și tehnologiei

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
IN INSTITUTE UE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 
SI DEZVOLTARE TEHNULUGICĂ UIN CAPITALĂ
• In întîlnirile cu secretarul general al partidului, oamenii de știință 

au raportat despre realizările deosebite obținute în ultimii ani pe 
linia dezvoltării cercetării în strînsă legătură cu cerințele producției, 
ale progresului economiei naționale.

• Dialog aprofundat despre modalitățile de înfăptuire optimă a pro
gramelor de cercetare, recomandări substanțiale pentru partici
parea sporită a științei românești la asimilarea produselor noi 
și promovarea progresului tehnic, la reducerea efortului valutar, 
la realizarea planului unic de dezvoltare economico-socială a României.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A PRIMIT DELEGAȚIA 

CONSILIULUI MONDIAL AL PĂCII

în ziua de 18 martie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit delegația Consiliului 
Mondial al Păcii, condusă de Ro- 
mesh, Chandra, secretar general al 
consiliului, care întreprinde o vizită 
în tara noastră. Din delegație fac 
parte. N. Voșinin, Roger Billet, J. 
Gele, secretari ai Consiliului Mon
dial al Păcii.

La întrevedere âu participat tova
rășii Cornel Burtică, membru ăl Co-' 
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar, al C.C. al 
P.C.R., Tudor Ionescu, președintele’ 
Comitetului National pentru Apăra
rea Păcii, și Sanda Rangheț, secretar 
al comitetului.

In numele său și al membrilor 
delegației, Romesh Chandra a mul
țumit călduros tovarășului Nicolae 
Ceaușescu,. arătînd că se simt de
osebit de onorați de întrevederea 
acordată.

Secretarul general al Consiliului 
Mondial al Păcii a exprimat tova
rășului Nicolae Ceaușescu înalta a- 
preciere a conducerii consiliului, 
pentru aportul important al Româ
niei. personal al șefului statului 
român, la afirmarea în lume a spi
ritului de pace, prietenie și colabo

rare între națiuni, la evidențierea 
rolului important pe care~H joacă 
opinia publică, masele populare, in 
statornicirea unui climat de pace și 
securitate internațională. Totodată, 
oaspetele a subliniat participarea 
activă a Comitetului Național pentru 
Apărarea Pâcii din Republica Socia
listă România la acțiunile initiate de 
Consiliul Mondial al Pâcii.
' Tovarășul Nicolae Ceaușescu, salu- 
ttnd cordjal pe oaspeți, și-a mani
festat satisfacția față de vizita de
legației Consiliului Mondial al Păcii.

' Relevînd marile schimbări care 
s-au produs în lume, mutațiile 
profunde în raportul de forte pe 
plan mondial, afirmarea tot mai pu
ternică a voinței popoarelor de a 
trăi în libertate și independentă, de 
a fi stăpîne pe bogățiile naționale și 
de a le folosi pentru dezvoltarea 
lor economică și socială de sine 
stătătoare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că și activita
tea Consiliului Mondial al Păcii 
trebuie să țină seama de aceste 
schimbări, că este necesar să aibă 
loc o creștere a rolului Consiliului 
Mondial al Păcii în întărirea solida
rității și intensificarea luptei mase
lor populare, a opiniei publice, pen
tru securitate și colaborare inter
națională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că se impune ca lupta pentru

pace, pentru relații noi în viata in
ternațională să cuprindă toate pătu
rile sociale și toate curentele filozo
fice. politice . și religioase iubitoare 
de pace împotriva forțelor reacțio
nare. câ numai p-rin lupta unită si 
solidaritatea popoarelor se pot rea
liza pacea și securitatea mondială, se 
pot asigura continuarea și aprofun
darea procesului de destindere.

Lupta pentru pace și securitate în-' 
ternațională presupune. în primul 
rind. acțiuni ale opiniei publice, ale 
maselor populare, care să contribuie 
la oprirea cursei înarmărilor, la lua
rea unor măsuri efective de dezar
mare. și îndeosebi de dezarmare nu
cleară. Totodată, se impun acțiuni e- 
nergice ale popoarelor pentru elimi
narea subdezvoltării, pentru schim
barea principială a vechilor relații 
dintre state, pentru lichidarea poli
ticii imperialiste.- colonialiste și neo- 
colonialîste de inegalitate, dominație 
și exploatare, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice și politice in 
lume, întemeiată pe egalitatea în 
drepturi, pe respectul independentei 
și suveranității naționale, pe neames
tecul în treburile interne ale altor 
țări, pe dreptul fiecărui popor de a-șl 
hotărî singur soarta.

întrevederea s-a desfășurat lnitr-o 
atmosferă de caldă cordialitate fi 
prietenie

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului^ Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a făcut joi o vizită de lucru în mari unități de 
cercetare, proiectare și dezvoltare tehnologică din Capitală.

în această vizită, tovarășul Nicolae Ceausescu a fost 
însoțit de tovarășii Gheorghe Cioară, Gheorghe Oprea, 
llie Verdeț și Ion Ursu.

Noua tntîlnire de lucru a secreta
tului general al partidului cu mari 
Colective de oameni de știință, cer
cetători, proiectanți și alți specia
liști din domeniul cercetării științifice 
și introducerii progresului tehnic are 
loc într-un moment deosebit — la în
ceputul cincinalului 1976—1980, definit 
de Congresul al XI-lea al partidului 
drept cincinalul dezvoltării și .afir
mării ample a revoluției tehnico- 
științifice în toate sectoarele econo
miei și vieții sociale românești. Sis
temului național de cercetare și pro
iectare li revin, așa cum se știe, sar
cini de o importanță deosebită in 
realizarea acestui obiectiv funda
mental.

Cum era firesc, întâlnirea cu cer
cetătorii, proiectanții și ceilalți spe
cialiști din Capitală și din tară a avut 
în centrul său probleme esențiale Vi- 
aind intensificarea contribuției directe 
a științei și tehnologiei românești la 
Înfăptuirea planului național unic 
de dezvoltare economico-socială în 
actualul cincinal. In acest cadru 
« fost examinat îndeaproape sta
diul îndeplinirii programelor de 
cercetare, dezvoltare tehnologică și 
introducere a progresului tehnic 
în ramurile de bază ale economiei, 
programe elaborate din indicația și 
sub îndrumarea directă a secretaru
lui general al partidului. Apreciin- 
du-se rezultatele obținute pînă 
acum, s-a subliniat, totodată, nece
sitatea concentrării forțelor, a con
vergenței și intensificării eforturilor 

cercetării științifice și proiectării teh
nologice — indiferent unde se desfă
șoară acestea: în institute centrale de 
cercetare, academii de științe, unități 
de profil. învățămînt sau producție 
— pentru realizarea sarcinilor eco
nomice și. sociale de cea mai mare 
însemnătate cuprinse in aceste pro
grame. Secretarul general al parti
dului a arătat că rezolvarea lor în 
cele mai bune condiții și ,1a ter
menul planificat asigură soluționarea 
unor probleme complexe ale econo
miei de care depind progresul acce
lerat al tării, creșterea venitului na
tional, și anume valorificarea supe
rioară a resurselor proprii de ma
terii prime și energetice, aplicarea 
unor tehnologii noi, de eficiență spo
rită și de concepție proprie, perfec
ționarea celor existente. înnoirea și 
modernizarea continuă a produselor, 
ridicarea permanentă a calității pro
ducției, sporirea exporturilor și re- 

. ducerea importurilor, afirmarea ple
nară și eficientă a creațiilor proprii 
în domeniul științei și tehnicii. în 
schimbul internațional de bunuri și 
valori.

Intimpinîndu-1 pe secretarul gene
ral al partidului cu" calde manifestări 
de stimă și dragoste, oamenii de ști
ință. cercetătorii, proiectantii. toți 
specialiștii l-au asigurat"că, mobi
lizați și însuflețiți de îndemnurile 
adresate și cu acest prilej, își vor 
pune întreaga putere de muncă și 
capacitate creatoare în slujba înde

plinirii exemplare a sarcinilor im
portante ce le revin in cincinalul re
voluției tehnico-științifice, a prospe
rității patriei și bunăstării poporului.

ICECHIM - INSTITUTUL CENTRAL 
DE CERCETĂRI CHIMICE

Primul moment al acestei noi în
tâlniri a secretarului general al parti
dului cu specialiștii din domeniul 
științei și tehnologiei are loc la Insti
tutul de cercetări chimice — ICECHIM 
— unitatea-pivot a Institutului cen
tral de cercetări chimice, institut 
distins cu titlul de Erou al Muncii 
Socialiste pentru ocuparea de șase ori 
consecutiv, în anii 1970—1975. a locu
lui I în întrecerea socialistă dintre 
institutele de cercetări științifice, uni
tate căreia i s-a conferit de patru ori 
..Ordinul Muncii" clasa I și o dată 
Ordinul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I.

Condusă de academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, această 
prestigioasă instituție științifică și 
tehnologică coordonează întreaga ac
tivitate de cercetare științifică și dez
voltare tehnologică a tuturor institu
telor de.profil din ramura chimiei, a 
institutelor departamentale, a cate
drelor de chimie din învățămîntul su
perior, sectoarelor de cercetare și 
dezvoltare industrială, precum și a 
unor uzine chimice destinate produc
ției de mic tonaj.

La sosirea în institut, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este întâmpinat 
de Mihail Florescu, ministrul indus
triei chimice, de cadre din conducerea 
ministerului și de membri ai birou
lui executiv al institutului central.

Dialogul de lucru purtat la acest 
Institut are ca subiect principal apor
tul științei și tehnologiei la înnoirea 
și modernizarea producției în în

a transpunerii. în viată a Programului 
partidului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comunism.

treaga ramură, la creșterea eficientei 
economice a industriei și este grăitor 
ilustrat de expoziția cuprinzătoare și 
semnificativă amenajată aici. In am
bianta acestei expoziții, pornind de la 
produsele noi prezentate, secretarul 
general al partidului este informat 
asupra fructuoasei activități de cerce
tare și dezvoltare tehnologică, desfă
șurate In toate unitățile institutului 
central, activitate ale cărei rezul
tate se vor concretiza într-o creș
tere substanțială a producției in
dustriale în acest cincinal, ca ur
mare a introducerii unui însemnat 
număr de noi tehnologii elaborate 
Intr-o concepție proprie. Totodată, vor 
fi aplicate 490 de programe' de cer
cetare științifică și dezvoltare teh
nologică ale institutului, vizînd rea
lizarea, în instalațiile existente, a 
unor noi produse de natură să în
locuiască pe cele din import, pre
cum și pentru perfecționarea proce
selor tehnologice de fabricație. Toa
te acestea vor avea ca efect un 
spor de producție considerabil. în 
același timp, obiectivele de cerceta
re și dezvoltare tehnologică finali
zate vor conduce Ia îmbogățirea no
menclatorului de produse cu pește 
3 100 de noi sortimente, ce vor con
tribui Ia importante reduceri ale e- 
fortului valutar al țării’, atît în ra
mura chimiei, cit și în alte ramuri 
de bază ale economiei naționale.

Oprindu-se asupra unor . probleme 
concrete cu care este confruntată ac-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Fapte remarcabile 
în cronica întrecerii
LA ÎNTREPRINDEREA

„ELECTROCENTRALE-CRAIOVA" 

55 milioane kWh energie 
electricâ peste plan

Harnicul colectiv de energeticieni 
craioveni, care a lansat în acest an. 
chemarea la întrecere către toate 
unitățile de profil din. tară, depune 
eforturi stăruitoare pentru realiza
rea exemplară a angajamentelor a- 
sumate. Astfel, printr-o mai atentă 
supraveghere a agregatelor din do
tare, el a livrat sistemului energe
tic național 55 milioane kWh ener
gie electrică peste, prevederile de 
plan. Demn de remarcat e faptul 
că o mare parte din sporul de 
energie electrică a fost obținut pe 
bază de lignit. (Nicolae Băbălău).

Prin mai buna organizare — 
producții sporite, cheltuieli 

reduse
Colectivul întreprinderi» de con

strucții metalice din Bocșa pune un 
accent deosebit, din. acest prim tri
mestru al anului, pe mai buna or
ganizare a producției și a muncii, 
în paralei cu reducerea cheltuieli
lor de transport. Ca urinare, de la 
începutul lunii și pînă acum.• co
lectivul de metalurgiști de aici- a 
izbutit să realizeze și să livreze, 
peste programul stabilit, 116 ton® 

de construcții metalice, două maca- 
rale-turn. 20 tone utilaje metalur
gice, precum și alte prodiuse. în 
condițiile în care, printr-o seamă 
de acțiuni de micșorare a cheltuie
lilor. cu deosebire a celor de trans
port. s-au obținut importante eco
nomii bănești. Bunăoară, prin con
fecționarea cu forte proprii a unor 
dispozitive pentru încărcarea pe 
vagoane a macaralelor-turn și a 
podurilor rulante se înregistrează 
anual economii de peste 150 000 lei, 
iar prin introducerea unei metode 
avansate la livrarea macaralelor- 
turn fără gabarit dtepășit și fără 
vagoane speciale timpul de stațio
nar® a acestora la încărcat a fost 
redus substantial.

Cocsarii au realizat
40 la sută 

din angajamentul anual
Avlnd oa obiectiv permanent Îm

bunătățirea sistematică a indicilor 
de utilizare a bateriilor de cocsifi
care a cărbunelui. muncitorii, in
ginerii șd tehnicienii die la cooseria 
reșiteană au.izbutit să obțină zi de 
zi. decadă cu decadă, lună de lună, 
de la începutul anului si pînă a- 
e-.im. importante sporuri la pro
ducția de cocs pentru furnale. Prin 
Însumarea realizărilor din cele 
două luni și jumătate, cocsarii au 
un spor de producție echivalent cu 

îndeplinirea a 40 la sută din anga
jamentul asumat în întrecerea so
cialistă desfășurată între siderur» 
giștid tării in acest an. (Nicolae Că- 
tană).

Cu 14 zile mai devreme
Cu două săptămîni Înainta de 

termen, exploatările miniere Lu- 
poaia și Leurda. din bazinul car
bonifer al văii Motrului, au reali
zat integral sarcinile de producție 
aferente primului trimestru de ac
tivitate. Avansul cîștigat va permi
te ca aceste harnice colective 
de muncă să extragă suplimentar, 
pînă la sfîrșitul lunii martie, o 
cantitate de peste 100 000 ton» de 
lignit. (Dumitru Prună).

Alumină peste prevederi
Aluminiștii din Oradea continuă 

•ă înregistreze succese deosebite și 
în acest început de cincinal în. în
deplinirea și depășirea sarciinil-or da 
plan. De- la începutul anului, folo- 
sindiu-se judicios capacitățile da 
producție, s-au livrat suplimentar 
întreprinderii de aluminiu din Sla
tina importante cantități de alu
mină. întregul spor dte producția 
s-a realizat pe seama ridicării pro
ductivității muncii, care a înregis
trat o creștere de 3,3 la sută fată 
de sarcina planificată. (Dumitru 
Gâță).

La Centrul național de fizică La ICECHIM — Institutul central de cercetări chimic*
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Acum este timpul optim pentru 
insămînțarea sfeclei de zahăr

• Care este situația in cooperativele agricole • Ce recomandă specialiștii
In județele situate în sudul șl vestul țării, unde 

solul s-a încălzit mai repede, a început însămînțatul 
sfeclei de zahăr. Potrivit datelor centralizate la Mi
nisterul Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă 
că pină ieri, 18 martie, au și fost însămînțate 6 200 
hectare. îndeosebi în cooperativele agricole din jude
țele Teleorman, Olt, Ilfov și Dolj. Este ne
cesar ca de îndată să se treacă cu toate for
țele la semănatul acestei culturi, urmărindu-se reali
zarea unor lucrări de cea mai bună calitate, condi
ție hotărîtoare pentru obținerea unor recolte mari la 
hectar. Programul stabilit de centrala de specialitate 
prevede ca în acest an. pe baza aplicării corecte a 
tehnologiei, să se obțină o producție de sfeclă de za
hăr ou peste două milioane tone mai mare decît în 
anul trecut. Există condiții ca aceste prevederi să fie 
îndeplinite. întreaga suprafață destinată sfeclei de 
zahăr a fost arată din toamnă, au fost aplicate can
tități mai mari de îngrășăminte naturale și chimice, 
iar 40 Ia sută din terenuri vor fi irigate. Totodată, 
ministerul de resort a elaborat un program de cul
tivare a sfeclei de zahăr în condiții speciale. Impor-

tant este ca, In aceste zile, inginerii agronomi, or
ganele de specialitate să acorde cea mai mare aten
ție însămînțării sfeclei de zahăr la un nivel 
ridicat.

In, legățură eu executarea Insămînțărilor. iov. dr. 
Zenovie Stănescu, cercetător la Institutul de 
pentru cultura cartofului și sfeclei de zahăr de la 
Brașov, a făcut unele recomandări : în primul rînd, 
solul trebuie să fie pregătit cit mai bine. Această 
lucrare șe realizează cu cultivatorul, la care se ata
șează tăvălugul Croskilet. Au fost asigurate cantități 
mari de erbicide, care trebuie date acum, odată cu 
lucrările de pregătire a terenului. Semănatul se face 
cu semănătoarea SPC-6, avînd grijă să se pună pa
tina mică, cu limitatorul de adîncime fixat la 2—3 
cm. De asemenea, specialiștii trebuie să urmărească 
folosirea discurilor și a angrenajelor recomandate pen
tru a se asigura o desime de 5—8 cm pe rînd la să- 
mînța plurigermă și 8—10 cm la cea monogermă.

Publicăm mat jos relatări privind situația din jude
țele Olt și Teleorman.

calitativ

cercetări

OLT Cind spun aceas-

Din cele 12 500 hectare prevăzute 
* se cultiva cu- sfeclă de zahăr în 
cooperativele agricole din județul Olt. 
pe 6 000 ha se vor aplica tehnologii 
moderne, care vor permite realizarea 
unor producții de 70 tone în medie 
la hectar. Totodată, pe alte 2 000 
ha tultivate in condiții neirigate, se 
prevede a »e obține cîte 50 tone la 
hectar. Este un program deosebit de 
important pentru dezvoltarea produc
ției acestei plante tehnice, care a în
ceput să se materializeze. „In primul 
rînd — ne spune tov. ing. Vasile Ciu- 
ciu. directorul direcției agricole jude
țene — în fiecare fermă, în fiecare uni
tate agricolă se cunoaște în amănunt 
tehnologia acestei culturi. Ea cuprin
de. în principal, amplasarea culturii 
după păioase și leguminoase, irigarea 
și erbicidarea terenului, o fertilizare 
corespunzătoare și o grijă mai mare 
pentru combaterea bolilor și dăună
torilor. De menționat că întreaga su
prafață ce va fi ocupată cu sfeclă 
de zahăr a fost arată încă din vara 
și toamna anului trecut și o bună 
parte nivelată și pregătită pentru se
mănat".

Intr-adevăr, In numeroase unități, 
printre care Vișina Veche, Vădastra, 
Vădăstrița. Izbiceni, Rusănești și al
tele. terenul este bine pregătit, gata 
pentru încorporarea seminței în sol. 
De altfel, la Dobrosloveni, Deveselu, 
Rotunda și Traianu au și fost însă
mînțate primele 250 hectare cu sfeclă 
de zahăr. „Producțiile stabilite prin 
ecesța programe he spune tov. Ion 
Uciu, inglnerul-șef al cooperativei' a- 
gricole din Dobrosldveni — sfiit pe

deplin realizabile.
ta mă gîndesc la faptul că in unita
tea noastră, deși nu dispunem de 
sistem de irigație, am realizat pe a- 
numite parcele recolte de 45—55 tone 
sfeclă de zahăr la hectar. Or. tn a- 
cest an. respectînd întru totul teh
nologia indicată și mai ales asigurînd 
o densitate corespunzătoare, putem 
obține cîte 50 de tone, în medie, de 
pe cele 100 de hectare cultivate".

Pînă acum, în județ au fost însă
mînțate 1 600 hectare, iar peste 12 000 
ha sînt pregătite pentru însămînțat. 
Lucrările sînt avansate în unitățile 
agricole din cadrul consiliilor inter- 
cooperatiste Corabia și Izbiceni. Tot
odată. s-au procurat erbicide pentru 
aproape 8 000 hectare, adică pentru 
toată suprafața prevăzută în progra
mul 
hăr. 
buie 
dar 
lalte. Sînt unele unități, ca Vergulea- 
sa, Vulturești, Șerbănești etc., care, 
nefiind cuprinse în program, au ne
glijat să ridice sămînța. cu toate că, 
așa cum spuneam, semănatul sfeclei 
de zahăr a și început. Se impune ca 
fiecare hectar ce se cultivă cu plan
te tehnice să fie bine lucrat și semă
nat la timp pentru a se obține pro
ducțiile sporite prevăzute.

Emilfan ROUĂ 
corespondentul „Scînteii"

* se lnsămfcita sfecla de zahăr. Din. 
cauza temperaturii scăzute Înregis
trate în sol, lucrările au fost însă o- 
priite. Specialiștii din unități au ur
mărit In permanentă evoluția tem
peraturii, astfel încît lucrul să fie 
reluat imediat ce condițiile hermit. 
Si iată că, în aceste zile, odată cu 
creșterea temperaturii solului, multe 
unități agricole au trecut cu toate 
forțele la insămințatul sfeclei de za
hăr. în scurt timp, la cooperativa

special al culturii sfeclei de za- 
Evident, acestor suprafețe tre
să li se acorde atenția maximă, 
să nu fie neglijate nici cele-

TELEORMAN
încă de' săptămîna'trecută.' in coo- 

iierătîveile agricole din. jii'dețuîT&- 
fedrnfă'n tf-au făcut încercări pentru

agricolă din Furculești s-a încheiat 
această lucrare pe toate cele 100 ha 
prevăzute să fie 
ceste din plin și 
oolă Frumoasa, 
ml ațau ultimele 
sînt avansate și 
gricole Cringu, Dracea, Putineiu.

Odată cu măsurile luate pentru In
tensificarea tnsămînțăriior. organele 
agricole, specialiștii din unități acor
dă atentie calității lucrărilor efec
tuate. astfel incit să existe, garanția 
obținerii unor producții superioare. 
Cele 6 500 ha prevăzute a fi culti
vate cu sfeclă de zahăr au fost arate 
în totalitate și fertilizate In proporție 
de 80 la sută încă din toamnă. In 
prezent se. lucrează intens la pregă
tirea patului germinativ. Peste tot se 
are în vedere ca terenul să fie rit 
mai bine mărunții șd nivelat prin cit 
mai puține lucrări, pentru a nu sa 
pierde umiditatea din sol. Pentru 
2 5 00 ha au fost asigurate erbdtr.de și, 
odată cu aplicarea lor. se va executa 
Si lucrarea solului cu modelatorul. 
Specialiștii urmăresc ou stăruință 

. realizarea unei densități optime a. 
plantelor încă de la semănat, supra
veghează cu răspundere calitatea lu
crărilor executate de mecanizatori, 
«ore a se respecta întocmai regulile 
agrotehnice stabilite.

cultivate. Se man
ia cooperativa agri- 
uncte ieri se Insă- 
suprafețe. Lucrările 
in cooperativele •-

Ion TEODOR

La cooperativa agricolă Lupenl, județul Ialomița, a Început pregătirea 
terenului unde se va planta varza timpurie in tunele (Prima foto
grafie). Cooperatorul Costache Alexandru, din comuna Balta Doam
nei. județul Prahova, folosește fiecare metru pătrat din terenul din 
|urul casei. Acum repică răsadurile de tomate (A doua fotografie) 

Foto : S. Cristian

ACI LOCUIEȘTE UN ADEVĂRAT GOSPODAR"
...arată culturile de legume de pe terenurile de lingă casă
După cum se știe. în numeroase 

comune. la chemarea consiliilor 
populare, cetățenii și-au propus să 
cultive legume pe terenurile de lin
gă casă sau pe loturile aflate în 
folosință personală. In cadrul acestei 
acțiuni se detașează extinderea so- 
lariilor, care va face cu putință să 
se obțină recolte mult mai timpurii. 
Producerea legumelor pe terenurile 
de lingă casă este în folosul atît al 
cultivatorilor, cît și al • aprovizionării 
generale a populației. Și la orașe se 
manifestă un viu interes pentru a 
cultiva cu legume terenurile virane 
și suprafețele dintre blocurile de lo- 

. cuințe. Este o cerință îndreptățită, 
întotdeauna grădinăritul a fost o în
deletnicire' frumoasă. Pe lingă fap
tă!' că asigură produse de-’âăre' âre 
nevoie fiecare ’ în gospodărie, pel-itti-

te să fie folosit în mod util timpul . 
liber. Iată de ce tot mai mulți locui
tori de la orașe manifestă dorința de 
a cultiva legume fie pe lingă casă, 
fie pe loturi atribuite lor din supra
fețele virane aflate la marginea ora
șelor. care pînă acum nu au fost 
folosite. In numeroase orașe, consi
liile populare desfășoară acțiuni or
ganizate în vederea angrenării popu
lației in cultivarea legumelor. Con
semnăm citeva din ele.

în Capitală, la indicația comitetu
lui, municipal de partid, consiliile 
populare ale sectoarelor și ale co
munelor subordonate au început o 
amplă acțiune de identificare a tere
nurilor existente în gospodăriile 
populației, precum și a terenurilor 

.necultivate din perimetrul orașului, 
Jn. v.ecțprea . cultivării lor cu legume.

■

CONTRACTELE LA EXPORT

în primăvara acestui an vor fi însă
mînțate 1 200 hectare, estimîndu-se, 
totodată, să se obțină o producție 
totală de circa 20 000 tone legume. 
Tot în cadrul acestei acțiuni au fost 
depistate aproape 200 hectare necul
tivate, care au fost repartizate an- 
gajaților dornici să Ie lucreze in 
timpul liber. De subliniat că parce
le. însumind aproape 40 hectare, se 
află în incintele întreprinderilor și 
urmează să fie cultivate în scopul 
aprovizionării cu legume a cantine
lor acestora.

Ploiești, 
primăvară, 
Paraschiv. 
din „palmele1 
nat. peste 50, ha, pe care cetățenii le 
vor cultiva cu diferite legume. Pen
tru a veni în ajutorul acestor gră
dinari, consiliul municipal al F.U.S. 
a organizat recent o consfătuire de 
lucru. Aici s-a făcut un schimb de 
opinii, s-a stabilit concret cum pot 
fi procurate semințele, răsadurile, 
uneltele necesare, care va fi ajuto
rul acordat de primărie și altele. Este 
de așteptat ca și conducerile între
prinderilor industriale, ale altor uni
tăți și instituții din oraș, cu tere
nuri. să acționeze mai repede pen-

Acum, la început de 
ne-a informat tov. Ion 
primarul municipiului, 
i“ de pămînt s-au adu-

tru a definitiva și începe lucrările 
de grădinărit.

Galați. Pe lingă extinderea cul
turii legumelor pe terenurile din 
curțile cetățenilor de la orașe și 
sate, școlile din mediul rural din ju
dețul Galați și-au organizat grădini 
de legume pe o suprafață care însu
mează 71 hectare. în cele mai multe 
locuri, elevii au organizat și produ
cerea răsadurilor necesare.

Buzău. Se extinde experiența bună 
cîștigată anul trecut în ce privește 
cultivarea cu legume a terenurilor 
situate în incinta întreprinderilor. In 
curtea fabricii „Flacăra", echipele de 
muncă patriotică au încheiat pregă
tirea unei suprafețe de 3 500 mp, 

» unde se vor planta roșii. Tot aici 
se lucrează intens la. construirea 
unui solar de 2 000 mp și a 
sere-înmulțitor cu o suprafață 
200 mp. La întreprinderea de
laj tehnologic, muncitorii au trecut 
la amenajarea terenului din incintă, 
care însumează două hectare. Supra
fața a fost arată și grăpată. urmind 
a; fi cultivată cu cartofi. In. perime
trul întreprinderii de geamuri, trei 
hectare de teren unde se depozitau 
ambalaje au fost curățate, arate și 
fertilizate și urmează să fie plantate 
cu cartofi.

unei 
de 

uti-

Vechi grădinari împărtășesc experienfa
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MUREȘ. Au început Ia Tg. Mu
reș lucrările celei de-a cincea ediții 
a consfătuirii specialiștilor în trata
mente termice. Consfătuirea este 
organizată de centrala industrială a 
articolelor casnice și utilajelor teh
nologice împreună cu întreprinde
rea Metalotehnica din Tg. Mureș, al 
cărei laborator de cercetare a adus 
importante contribuții la elaborarea 
de noi tehnologii în prelucrarea 
termică a metalelor. Participă cer
cetători din institute bucureștene, 
specialiști de la institutele politeh
nice din Cluj-Napoca și Iași, de la 
combinatul siderurgic din Hune
doara, întreprinderile mecanice „Ni- 
colina" Iași și „Ceahlău" Piatra 
Neamț, „Metalul roșu" Cluj-Napoca, 
întreprinderea de autoturisme Pi
tești. (Cornel Pogăceanu).

ARGEȘ. Direcția agricolă Argeș a 
editat în ultima vreme mai multa 
foi volante pentru sate. în foaia vo
lantă intitulată „Legumicultura" 
sînt relevate principalele acțiuni pe 
care le întreprinde județul în 
scopul sporirii producției de legu
me. Se arată, totodată, contribuția 
populației de la sate și orașe la 
sporirea producției legumicole prin 
amenajarea de solarii, prin cultiva
rea în gospodăriile proprii a fiecă
rei palme de pămînt. Alte foi vo
lante înfățișează oamenilor de pe 
ogoare metode eficiente de lucru 
în zootehnie, modalitățile de apli
care a acordului global. (Gh. Cîr- 
stea).

ALBA. La întreprinderea „Căpri
oara" din Sebeș »-au obținut in a- 
cest an rezultate deosebite în eco
nomisirea materiilor prime și mate
rialelor. Prin aplicarea unor metode 
de croire combinată și refolosire a 
căderilor de la tipare, s-au econo
misit peste 700 metri pătrați de 
piele și 600 metri pătrați de înlocui
tori. Din economiile realizate, co
lectivul întreprinderii a confecționat 
180 haine de piele și peste 1 000 ar
ticole de 
de voiaj

marochinărie, poșete, genți 
etc. (Ștefan Dinică).

GOR.T. Numărul gospodarilor din 
județ care au încheiat, pînă la a- 
ceastă dată, contracte de predare a 
animalelor și produselor animaliere 
către fondul centralizat al statului 
se ridică la circa 10 000. Se remarcă 
în această acțiune cetățenii și con
siliile populare din localitățile Dăn- 
ciulești, Turcinești. Alimpești, Baia 
de Fier, Borăscu și Novaci. (Dumi
tru Prună).

COVASNA. O atenție deosebită »e 
acordă creării de condiții de locuit 
cit mai bune, pentru muncitorii fo
restieri. De curînd. s-a dat în folo
sință. în parchetul Turia, primul 
complex de cazare, cu o capacitate 
de 20 de locuri, care dispune de ca- 
mere de dormit confortabile, bu
cătărie, baie. Toate. încăperile «înt 
încălzite de la o centrală termică 
proprie. în cursul acestui an. vor 
mai fi date în folosință alte două 
complexe similare. (Tombri Gâza).

onorate punctual și ireproșabil
Posesor al unei „cărți de vizită" te, Îmbunătățirea tehnologiei de fa-

Mnecunoscute pe piața externă, co- bricare a mobilei pe linii noi de pro
iectivul de muncitori, ingineri și teh
nicieni al întreprinderii de prelucra
re a lemnului din Vaslui are de în
deplinit' în acest an importante sar
cini la export. Sînt sarcini superi
oare nu numai din punct de vede
le cantitativ, dar și calitativ, pe 
planul sporirii eficientei economice. 
In întreaga această activitate de 
mare răspundere, „cheia" succesului 
tiu este alta decit munca harnică, a 
lucrătorilor de aici, aflati in perma
nentă confruntare cu noul, ei înșiși 
în căutare de soluții pentru moder
nizarea și diversificarea gamei de ti
puri de mobilă. Este concepția să
nătoasă determinată de faptul că — 
așa cum preciza ing. Mihai Rotaru, 
directorul întreprinderii — la nive
lul anului 1976, satisfacerea cerințe
lor și exigențelor pieței internaționa
le nu constituie doar o problemă 
particulară a unității, ci în 
rînd o contribuție directă la 
rirea prestigiului cîștigat de 
rile românești peste hotare.

Hotărîrea colectivului întreprinde
rii in acest domeniu are acoperire 
în fapte concrete. în perioada ce a 
trecut din acest an, în unitate s-au 
realizat. în condiții de calitate co
respunzătoare. noi tipuri de fotolii 
„OSLO", „GOLF", „TAIGA", „POLO", 
precum și de mobilier, unul fiind 
„VASLUI 600", garnitură sculptată 
pentru sufragerie. De altfel. în pla
nul unic de studii și măsuri privind 
organizarea științifică a producției în 
anul 1976, aprobat de adunarea ge
nerală a reprezentanților oamenilor 
muncii, se prevăd In mod expres 
proiectarea a peste 100 de noi pro
duse si modernizarea celor existen-

ducție.
Se cuvin relevate, totodată, și u- 

nele din măsurile politice, tehnice și 
organizatorice luate de comitetul de 
partid și comitetul oamenilor mun
cii pentru îndeplinirea planului pro
ducției fizice în mod ritmic — con
diție esențială pentru onorarea la 
termen si integrală a contractelor, 
așa cum arată situația realizării sar-

plin în unitate. In 
asimilat noi utilaje care, .___ .
de mult, erau aduse din import. în 
..planul unic" sînt incluse și alte ac
țiuni — unele în curs de înfăptuire 
— menite să determine îndeplinirea 
în mod exemplar a planului Ia ex- 

■port nu numai în acest, an, ci pe în
treg parcursul cincinalului, perioadă 
în care, prin terminarea unor inves
tiții si modernizări. întreprinderea de 
prelucrare a lemnului din Vaslui își

întreprindere s-au 
pină nu

La întreprinderea de prelucrare a lemnului 
din Vaslui

ruitoare * întregului colectiv pentru 
calitatea produselor. Se acționează 
ferm în direcția îmbunătățirii indice
lui de calitate, pentru ca, în 1976, în
treaga producție de mobilă să întru
nească cele mai bune aprecieri, ca 
urmare a unui înalt grad de prelu
crare a lemnului. Faptul că la între
prinderea de prelucrare a lemnului 
din Vaslui există o permanentă grijă 
pentru îndeplinirea în condiții cali
tative ireproșabile a sarcinilor de 
export pe 1976 se desprinde și din 
rezultatele Înregistrate în două luni 
și jumătate : planul a fost depășit, 
contractele cu partenerii de peste 
hotare fiind onorate ritmic și inte
gral. •

primul 
întă- 

mărfu-

clnilor după prima jumătate a lunii 
martie a.c. Producția fizică, fondul 
de marfă și contractele pentru ex
port constituie la întreprinderea din 
Vaslui obiectiv principal susținut 
printr-o stăruitoare munca politică 
de masă, prin organizarea ju
dicioasă a producției și a muncii, 
pregătirea și desfășurarea rațională 
a fiecărui proces tehnologic, lansarea 
la timp și urmărirea pe flux a fi
nalizării tuturor produselor nomina
lizate. în acest context de preocu
pări se înscrie introducerea de teh
nologii noi. pentru a se obțitie o e- 
ficientă sporită nu pe seama efor
tului fizic, ci pe baza mecanizării și 
automatizării operațiunilor. Cîteva e- 
xemple : 
turnare

. niei de turnare și finisare cu lacuri 
mate si opace prin pulverizare, a al
teia de
celulozice s.a., care funcționează din

realizarea unei linii de 
cu lacuri poliesterice, a li-

pulverizare cu lacuri nitro-

va tripla actuala capacitate de pro
ducție și. in consecință, si volumul 
producției pentru export.

Angajamentele colectivului vaslu
ian in întrecerea socialistă din anul 
1976 arată că producția planificată de 
mobilă ia export va fi depășită cu 
1,3 milioane lei. Transformarea an
gajamentelor in fapte, în realizări 
concrete, este garantată de maturi
tatea politică și experiența membri
lor colectivului, de spiritul lor activ, 
angajat in a contribui la ridicarea 
prestigiului mărfurilor românești 
peste hotare. Aceste trăsături au fost 
subliniate și în dezbaterile din adu
nările generale de partid, desfășurate 
in cadrul pregătirilor pentru Congre
sul educației politice și al culturii. 
Din discuțiile purtate cu maiștrii 
Costea A,nton și Titus Marcu, mun
citorul Ion Marcu, inginerii Eufrosi- 
na Zavatin, Ion Ioniță, Mircea Făr- 
mus ș.a.. am reținut preocuparea stă-

Crădun LALUCI 
corespondentul „Scîntelt1

Nicolae N. Zainea, țăran coopera
tor din comuna Movila Miresii- 
Brăila : Deși o bună parte din timp 
muncesc în cooperativa agricolă din 
care fac parte, am reușit să 
cultiv legume in gospodăria perso
nală. Anul trecut am avut un solar 
pe 300 metri pătrați. Din vreme 
am produs răsadul necesar. La 
10 martie am plantat varza timpurie, 
iar mai tîrziu. printre firele de var
ză, am pus roșiile. Cînd varza a ajuns 
la maturitate am smuls-o cil Rădă
cini. roșiile rămînind să producă in 
continuare. Așa am ...........
kilograme de varză și 
me roșii. Am cheltuit 
cu materialul lemnos, 
liile, iar din vînzarea 
realizat 6 000 de lei, rămînîndu-mi un 
venit de 4 800 lei. Acum, c'ile mai 
multe materiale le folosesc în con
tinuare și deci voi face mai puține 
cheltuieli. Pentru anul 1976 am ame
najat 400 metri pătrați de solarii. 
Mi-am propus să obțin 2 500 kilo
grame roșii și 1 500 kilograme de 
varză timpurie.

obținut 1 000 
2 000 kilogra- 
circa 1 200 lei
sîrma și fo- 

legumelor am

Maxim Nifodin, grădinar — orașul 
Tg. Frumos, județul Iași. Eu amena
jez mici solarii pe cei 20 de ari pe 
care îi am pe lingă casă. Dintre 
acestea, numai două sînt mai mari, 
construite să acopere pînă la doi ari. 
Restul le-am făcut mai mici, chiar și 
pe cîțiva metri pătrați de pămînt. 
Cele mai bune solarii ..de curte" — 
cum le zicem noi — sînt cele con
struite pe o lungime de 15—20 metri 
si late de 3—3.5 metri. Acestora le-am 
lăsat o cărare mică prin mijloc de pe 
care. în dreapta și în stingă, se pot 
face însămințărUe, udatul, plivitul și 
prășitul și celelalte lucrări ce se cer 
în legumicultura. In unele din sola
rii. salata semănată și repicată din 
toamnă este mărișoară. în altele, 
cultiv ceapă pentru stufat. pătrun
jel și mărar verde, semănate tot din 
toamnă. în timpul iernii, aceste ver
dețuri au fost acoperite cu paie și 
coceni. încît pământul nu a. înghețat. 
Acum, de îndată ce zăpada s-a topit, 
peste straturi am întins polietilena, 
pentru ă asigura încălzirea pămîn- 
tului și creșterea plantelor.

VRANCEA. .Ocrotirea și punerea 
în valoare a monumentelor istorice 
și naturale de pe teritoriul județului 
reprezintă una din preocupările 
permanente ale organelor locale de 
partid și de stat. Acum sînt în curs 
de execuție lucrări de restaurare și 
conservare a cinci monumente de 
mare valoare istorică și culturală. 
Se află în curs de desfășurare ac
țiunea de cercetare și înregistrare a 
unor noi obiective istorice și de artă. 
(Dan Drăgulescu).

IALOMIȚA. Peste 1 000 de cetă
țeni din comuna Grivița au răspuns 
chemării consiliului popular comu
nal de a participa la curățarea iz
lazurilor. într-o singură zi au fost 
împrăștiate mușuroaiele, s-au strins 
mărăcinii și s-a înlăturat excesul de 
apă de pe aproximativ 450 
(Aurel David).

hectare.

imediata 
sportiv

TULCEA. La Tulcea, în 
Apropiere a complexului 
„Lacul Ciuperca" și a celui mai 
tînăr cartier al municipiului, se află 
în construcție un nou edificiu. Este 
vorba de o modernă sală a sportu
rilor. Constructorii de la grupul de 
șantiere Tulcea al T.C.I. Constanța 
s-au angajat să dea în folosință noul 
obiectiv în toamna acestui an. (Va
sile Nicolae).

Calculatorul „Fellx-C 256" este binevenit la întreprinderea „Industria sirmel" din Cimpia Turzii. Cu ajutorul lui 
•e dlrijeazd mal rațional procesul de producție, se urmărește îmbunătățirea activității economice a marii unități 

din județul Cluj

în MUNICIPIUL IAȘI, una dintre 
cele mai importante investiții cu ter
mene de punere în funcțiune în acest 
an, în două etape, este o nouă uni
tate constructoare de mașini. Cum 
este firesc, datorită apropierii sca
denței de finalizare a investiției, 
CONSTRUCTORUL — șantierul nr. 1 
al Trustului 
Iași, prin 
condus de 
nerul Iosif 
cap — se înscrie 
in grafic cu toate 
lucrările la par
tea de construcții 
și montaj, iar la 
unele puncte de 
lucru are un a- 
vans de două-trei

' luni. Cea mai 
mare concentra
re de forțe ale 
constructorilor se 
află acum la u- 
nul dintre atelie
rele noii unități, 
unde echipa condusă de Constantin 
Teodorescu s-a angajat să termine lu
crările de finisaje pînă. la 1 aprilie, 
cu 3 luni înainte de termen. De alt
fel, peste tot, pe șantier — la che
marea organizațiilor de partid — 
se desfășoară o 
pentru încheierea _______
crări de finisări, turnarea fundații
lor la mașinile grele și a pardoselii, 
iar în spațiile unde s-a terminat 
montarea acestora, a zugrăvelii, a 
operațiilor de vopsitprie etc.

Și MONTORII conduși de ingine
rul Constantin Focșa, de la Trustul 
de instalații și montaje Iași, urmează 
îndeaproape constructorii. Ei au 
lucrat în ritm intens la instalarea tu
turor mașinilor si utilajelor care au

de construcții industriale 
lotul 
ingi- 
Ciu-

sosit pină acum pe șantier. în condiții 
calitative superioare. Pină acum au 
și încheiat. în avans de pină la 3 
luni, montajul utilajelor în 
.ateliere, iar în prezent 
mașini și utilaje într-una 
întreprinderii. Montorii au terminat, 
de asemenea, instalațiile 'de încăl
zire pe toată Întinderea halelor, au

mai multe 
instalează 
din halele

lități" — ne spunea inginerul Con
stantin Focșa.

— Da. sintem mulțumiți de felul 
cum lucrează constructorii si monto- 
rii, adică repede și bine — aprecia 
și inginerul Ion Sălceanu. directorul 
noii întreprinderi. Dacă si furnizorii 
de utilaje s-ar înscrie in grafice, și 
dacă unii ar Înțelege să ne livreze o

Graficele sînt obligatorii
și pentru furnizorii de utilaje

București (care a anunțat recent 
că a transferat fabricația unor ma
șini către întreprinderea de ma- 
șini-unelte Bacău), întreprinderii de 
utilaj chimic Ploiești și întreprinde
rii „Independența" Sibiu. Avînd în 
vedere avansul cîștigat de construc
torii și montorii ieșeni, este îndrep
tățită și cererea beneficiarului de in

vestiție ca între
prinderea con
structoare de ma
șini din Reșița 
să trimită mai 
repede unele in
stalații, ca între
prinderea „Unio" 
Satu-Mare să li
vreze ace] utilaj 
pentru care fun
dația și celelalte 
instalații sînt de 
mult terminate.

Așadar, forurile 
de resort din Mi
nisterul Industriei

„ . , , Construcțiilor deMașini au datoria de a coordona 
cît mai judicios asigurarea utila
jelor,pentru a nu se pierde avan
sul ciștigat pînă acum de construc
torii și montorii de pe șantierul 
noii unități din Iași. Cu atit mai 
mult cu cit timpul s-a încălzit, iar 
oamenii de aici s-au angajat să nu 
irosească nici o oră și nici un mi
nut de lucru. Ritmul de finalizare 
a lucrărilor ar fi superior celui de 
pină acum dacă si furnizorii de ma
șini și utilaje ar devansa livrările, 
dacă s-ar înscrie în graficele întoc
mite, dacă și-ar onora angajamente
le asumate.

vie întrecere 
ultimelor lu

montat podurile rulante, au pregătit 
toată tubulatura de ventilație, au 
executat instalația electrică princi
pală, au asigurat utilitățile. Pe mon
tării din echipa condusă de Octavian 
Galan i-am găsit lucrind cu spor la 
montarea unor mașini grele, a unor 
strunguri primite în ultima vreme. O 
activitate intensă desfășurau și mon- 
torii dan echipa lui Luca Vasile. elec
tricienii din echipele conduse de Nis- 
tor Dedu și Alexandru Serban. Afa
ră, pe locul unde va fi un depozit, 
montorii din echipa condusă de Ion 
Cozarciuc lucrau cu atenție și pre- 
cizie la ridicarea uriașei macarale- 
capră. „Este lucrarea cea mai grea. 
Ea cere pricepere și dăruire și mon
torii noștri dau dovadă de aceste ca

serie de mașini tn avans, așa cum 
ne-au promis, cum s-au angajat, a- 
tunci punerea in funcțiune a capa
cităților de producție la termenele 
stabilite ar fi garantată. Prin aceas
ta, eforturile depuse pînă acum — 
în deplină concordanță cu sarcinile 
stabilite de conducerea partidului 
pentru domeniul investițiilor, cu 
măsurile adoptate de comitetele ju
dețean și municipal de partid pri
vind intensificarea ritmului lucrări
lor pe șantier —1 vor da roadele 
scontate, în interesul întreprinderii, 
al colectivelor, al economiei naționale.

Ne-am notat astfel că se așteaptă 
întregul sprijin din partea între
prinderii „Mașinexportimport", în
treprinderii de mașini și agregate Manole CORCACI 

corespondentul „Scintell1
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN INSTITUTE 
UE CERCETARE ȘTIINȚIFICA $1 DEZVOLTARE TEHNOLOGICA DIN CAPITALA

(Urmare din pag. I)
tivitatea din acest domeniu, secreta
rul general al partidului atrage aten
ția că cercetarea științifică și dezvol
tarea tehnologică se consideră în
cheiate numai în momentul !n care 
se trece la aplicarea lor pe soară in
dustrială, la integrarea acestora in 
producție.

în fata machetelor unor viitoare 
complexe industriale se reliefează 
că programele de cercetare și pro
iectare actuale, fundamentate potri
vit recomandărilor făcute de secreta
rul general al partidului cu prilejul 
precedentelor vizite în institut, al în
tâlnirilor cu oameni de știintă. cerce
tători, proieotanti și alți specialiști 
din acest domeniu, au fost mai strîns 
corelate cu cerințele economiei na
ționale și resursele proprii. Se sub
liniază cu satisfacție că cea mai mare 
parte din obiectivele. industriei chi
mice care vor fi realizate în acest 
cincinal poartă amprenta gîndirii teh
nice românești ; numeroase alte in
stalații vor fi, modernizate si repro- 
iectate potrivit unor soluții tehnice șl 
tehnologice originale.

Tovarășul Nicolae Ceausescu se in
teresează de amplasarea viitoarelor 
obiective și aduce in discuție sarcina 
folosirii cu maximă eficientă a spa
țiilor productive, problemă ce trebuie 
să-și găsească rezolvarea încă din 
faza de proiectare, astfel incit să 
se reducă la strictul necesar suprafe
țele ocupate de construcțiile indus
triale.

Pe parcursul vizitei, secretarul ge
neral al partidului se interesează în
deaproape de stadiul activității de 
cercetare și dezvoltare tehnologică 
.pentru asimilarea în producție, in 
cit mai scurt timp, a unor produse 
de bază și auxiliare de bună calitate, 
neoesare industriei și agriculturii, 
care să le înlocuiască pe cele din im
port, relevind că institutele, sectoa
rele de profil din învățămîntul supe
rior și cele de concepție tehnologică 
din uzine mai dispun încă de impor
tante rezerve nefolosite. în acest 
sens, se face recomandarea de a fi 
atrase mai mult în această activi
tate. de mare importanță, și unită
țile invățămîntului superior de spe
cialitate.

INSTITUTUL CENTRAL 
DE CERCETĂRI METALURGICE

Următorul „loc de oprire — Insti
tutul central de cercetări metalur
gicei Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este întâmpinat cu puternice urale și 
ovații. Ca semn al- dragostei, al înal
tei prețuiri pentru activitatea neobo
sită pe care o desfășoară spre binele 
întregii noastre națiuni, secretarului 
general al partidului i se oferă, din 
partea colectivului de muncă, bu
chete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat în noua hală siderurgică, lo
cul unde se efectuează verificarea 
tehnologiilor. înainte ca acestea să 
ajungă în producție. In fața citorva 
din cele mai moderne instalații de 
elaborare a otelurilor, a unor panouri 
ilustrative si planuri. .Neculai Agachi, 
ministrul industriei metalurgice, și 
dr. ing. Iancu Drăgan, directorul in
stitutului. prezintă ultimele realizări 
privind activitatea de cercetare știin
țifică și dezvoltare tehnologică, strîns 
legată de cerințele imediate și de 
perspectivă ale industriei metalur
gice din țara noastră. Ilustrativ pen
tru nivelul înalt al activității desfă
șurate este faptul că cercetarea știin
țifică și proiectarea tehnologică des
fășurate de institutele, centralele și 
unitățile industriei metalurgice au 
avut o contribuție însemnată la re
alizarea sarcinilor din cincinalul 1971 
—1975 ; in 1975, circa o jumătate din 
totalul producției metalurgice au re
prezentat-o produsele noi sau cele 
realizate după tehnologii noi. In sco
pul dezvoltării bazei de materii pri
me, s-au elaborat tehnologii care au 
vizat creșterea ponderii cărbunilor din 
țară utilizați pentru fabricarea cocsu
lui, fapt materializat într-o substan
țială diminuare a importurilor. Tot
odată, realizarea prin efort propriu a 
tehnologiilor de fabricație pentru o

La Institutul centrai de cercetări pentru electronică, electrotehnică, automatică, mașini-unelte și mecanică fină

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. apre
ciind contribuția cercetării și pro
iectării din domeniul chimiei, expe
riența valoroasă a Institutului cen
tral de cercetări chimice, a indicat 
să se acorde o mai mare atenție va
lorificării superioare a resurselor na
turale proprii pentru obținerea unor 
noi produse necesare economiei na
ționale.

Se cere, de asemenea, specialiști
lor din domeniu] industriei chimice 
să-și intensifice contribuția Ia spo
rirea și diversificarea producției de 
Îngrășăminte chimice, erbicide și pes
ticide necesare agriculturii ; totoda
tă. este reamintită necesitatea de a 
se realiza pentru mașinile agricole 
anvelope fără canferă de aer, care 
să răspundă mai bine condițiilor de 
lucru in acest sector.

Secretarul general al partidului, 
analizind activitatea de cercetare 
științifică si dezvoltare tehnologică 
pentru viitoarele obiective din chi
mie, precizează că este necesar ca 
nu numai procesele tehnologice, ci 
și unele utilaje necesare să fie pro
iectate și realizate în uzine și ate
liere din ramură.

Apreciind ca deosebit de impor
tante rezultatele obținute de acest 
institut, modul de orientare a pro
gramelor de cercetare, faptul că ele 
contribuie la promovarea noului, la 
creșterea eficienței economice a în
tregii activități productive, secreta
rul general al partidului subliniază, 
în cadrul analizei finale pe care o 
face împreună cu specialiștii de aici, 
sarcinile mari și răspunderile deose
bite care revin în continuare acestei 
ramuri a științei și tehnologiei româ
nești.

— Avem in față un cincinal hotă- 
ritor, subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Acum dispuneți de oa
meni valoroși, de mijloacele ne
cesare. Trebuie să revedem gra
ficul de intrare în producție a 
viitoarelor obiective și să facem 
totul pentru scurtarea termenelor 
de punere tn funcțiune, pentru 
asimilarea cit mai rapidă a noi
lor produse și tehnologii. Chimia tre
buie să facă în cincinal un pas im
portant înainte atît in sfera cuprin
derii, cit și a calității produselor, de 
la cercetarea fundamentală pînă la 
realizarea obiectivelor industriale.

serie de obiective industriale intrate 
in funcțiune a permis obținerea 
unor însemnate economii de valută. 
Au fost asimilate. în ultimul timp, 
noi mărci de oțeluri și sortimente 
metalurgice, cum sînt materialul tu
bular pentru forajul de mare adin- 
cime și conductele petroliere, țevile 
și tablele subțiri din oțeluri inoxida
bile. barele forjate din oțeluri de 
scule, tablele groase din oțeluri su- 
dabile cu rezistentă ridicată pentru 
construcții navale, construcțiile in
dustriale și recipienții sub presiune, 
produsele din aliaje neferoase, pie
sele sinterizate din pulberi metalice 
si altele.

Preocupările actuale și de perspec
tivă ale cercetătorilor, proiectanților 
și celorlalți specialiști din domeniul 
metalurgiei, exprimate în programele 
care Structurează activitatea de cer
cetare științifică și dezvoltare teh
nologică în acest cincinal al revolu
ției tehnico-științifice, oferă o imagine 
sugestivă a efortului amplu de crea
ție proprie, pentru realizarea sarcini
lor prevăzute în Directivele Con
gresului al XI-lea al partidului.

Secretarului general al partidului 
1' se prezintă programele complexe 
de cercetare-dezvoltare, care asigură 
In acest cincinal înnoirea ramurii, și, 
în special, acele programe cane pre
văd dezvoltarea siderurgiei pe baza 
utilizării intensive a concepției pro
prii. Din totalul investițiilor cincina
lului pentru această ramură, cea mai 
mare parte se va realiza cu tehno
logii de concepție tehnică proprie.

In continuare sînt prezentate pro
gramele de dezvoltare a producției 
de oțel în țara noastră pe perioada 
1976—1980, cum ar fi programul de 
oțeluri inoxidabile și refractai^, de 
table, țevi și profile, precum și pro
gramul pentru creșterea ponderii

Institutul central de cercetări pentru construcții de mașiniLa

cantității de oțeluri de rulmenți și 
in bare, sporirea calității și creșterea 
competitivității acestora pe piața 
mondială. A fost prezentat apoi pro
gramul complex pentru reducerea 
consumului de metal în procesul de 
fabricație in siderurgie și programul 
complex de tipizare a mărcilor de 
oțeluri.

Secretarul general al partidului a 
recomandat ca în toate problemele 
pe care institutul le are de rezolvat 
în perioada cincinalului revoluției 
tehnico-științifice să se ia măsuri mai 
ferme pentru producerea oțelurilor 
inalt aliate, să se intensifice cola
borările cu toți specialiștii, pro-

INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETĂRI 
PENTRU ELECTRONICĂ, ELECTROTEHNICĂ, 

AUTOMATICA, MASINI-UNELTE 
Șl MECANICĂ FINĂ

Următoarea etapă o reprezintă In
stitutul central de cercetări pentru 
electronică, electrotehnică, automa
tică, mașini-iinelte si mecanică fină. 
Aici, secretarul general al partidului 
este •întâmpinat de loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, de membri ai biroului exe
cutiv al institutului central.

înfățișind, în fața unor grafice și 
aparate prezentate intr-o expoziție 
organizată in holul clădirii sau gru
pate in atelierul de microproducție, 
succesele inregistrate de colectivele 
de cercetare, proiectare și producție 
din cadrul institutului central, direc
torul general al acestuia, ing. Valeriu 
Ceoceonică. raportează secretarului 
general al partidului că indicațiile 
date cu prilejul întâlnirilor sale pre
cedente cu lucrătorii de aici au fost 
înfăptuite, realizîndu-se cu succes 
sarcinile oe la revin în modernizarea 

iectanții. specialiștii din uzine, din 
toate ramurile economiei naționale 
și, in special, din chimie, construcții 
de mașini, electrotehnică, fizică ato
mică și nucleară si in geperal cu toți 
specialiștii, numai astfel fiind posi
bilă rezolvarea in mod corespunzător 
a problemelor importante care stau 
în fata metalurgiei, cit și în fata ce
lorlalte. ramuri industriale.

Colectivul Institutului de cerce
tări metalurgice s-a angajai, fată de 
secretarul general al partidului să 
rezolve sarcinile ce-i revin la nive
lul cerințelor înscrise în documentele 
de partid și de stat, al recomandări
lor primite din partea conducerii 
partidului și statului.

tehnologiilor și a structurii sortimen
tale a producției de profil.

Este subliniat faptul că. potrivit 
planurilor de cercetare-dezvoltare. 
in cursul actualului cincinal vor fi 
elaborate de specialiștii din acest 
sector tehnologii de mare eficientă si 
produse calitativ superioare, de peste 
trei ori mai multe decit in anii 
1971—1975. Investițiile ce se vor fi
naliza și producția ce se va obține 
prin aplicarea în industrie a rezul
tatelor cercetării științifice și dezvol
tării tehnologice vor fi și ele de 
peste șapte ori mai mari decit în 
anul precedent.

în aceeași ordine de idei, gazdele 
subliniază cu satisfacție faptul că. 
prin transpunerea în viată a unor 
sarcini stabilite anul trecut de con
ducerea partidului, cheltuielile valu
tare ale unităților din profilul insti
tutului central au putut fi reduse cu 
un sfert.

în industria construcțiilor de ma
șini, revoluția tehnico-științifică 
înseamnă, între altele, automati
zare și mecanizare, măsurători de 
precizie și rigoare în controlul ca
lității. Pornindu-se de la o ase
menea apreciere, au fost elabo
rate, cu concursul specialiștilor din 
mai multe institute de profil și din 
alte unități tehnologice, două progra
me 'de o deosebită însemnătate, a 
căror finalizare se va răsfringe po
zitiv asupra modernizării unor im
portante ramuri industriale. Este 
vorba de programul privind rea
lizarea de elemente și echipamen
te pentru automatizări și cel referi
tor la producerea de aparate de mă
sură și controL în mod firesc, in cen
tru! dialogului de lucru purtat de 
secretarul general al partidului s-au 
situat principalele probleme legate de 
înfăptuirea in condiții cit mai bune 
a acestor programe, cu implicații 
deosebite in întreaga dezvoltare eco
nomică a tării.

Răspunzind la o întrebare a to
varășului Nicolae Ceaușescu. mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini. loan Avram, arată că. pe an
samblul ramurii, o mare part6 din 
produsele ce se vor asimila în fabri
cație și tehnologiile noi ce se vor 
aplica in acest cincinal vor reprezen
ta rodul cercetării și proiectării pro
prii. Gazdele relevă, de asemenea, 
că înfăptuirea celor două programe 
menționate va avea ca efect o re
ducere însemnată a ponderii Im
porturilor in necesarul intern de 
echipamente pentru automatizări și 
aparate de măsură și controL Apre
ciind pozitiv eforturile care se de
pun in această direcție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu indică- facto
rilor de resort să studieze, totodată, 
posibilitatea sporirii producției și. 
implicit, a exporturilor 1a anumite 
tipuri din aceste categorii de produ
se. recomandind să fie sporit gradul 
de prelucrare șt fiabilitate a produ
selor și să se perfecționeze concep
ția tehnologică a acestora.

Atenția secretarului general a) 
partidului a fost reținută, de aseme
nea. și de alte aspecte economice și 
tehnice ale activității institutelor de 
cercetare și proiectare din domeniile 
electronicii, electrotehnicii, automati
zării. mecanicii fine și mașinilor- 
unelte. Analizind, împreună cu gazde- 

Ie. o serie de programe de cercetare, 
dezvoltare și producție — cum sînt cele 
privind realizarea echipamentelor de 
comunicații pentru marină și aviație, 
lărgirea producției de aparate pentru 
medicină și biologie, fabricarea echi
pamentelor pentru automatizări in
dustriale. extinderea producției de 
aparataj electric, intensificarea dez
voltării mașinilor-unelte cu coman- 
dă-program. mecanizarea unor ope
rațiuni manuale, producerea sticlei 
optice ș.a. — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a dat indicații și a 
făcut recomandări menite să mă
rească aportul activității de cer
cetare științifică și dezvoltare tehno
logică din acest important domeniu 
la dezvoltarea în ansamblu a indus
triei noastre constructoare de mașini.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
preCiat în mod deosebit contribuția ho- 
tărîtoare a specialiștilor din acest do
meniu la începerea fabricării calcula
toarelor de proces de concepție româ
nească, precum și preocuparea cerce
tătorilor și proiectanților pentru tipi
zarea produselor și realizarea de apa
rate modulare, indicînd. totodată, ca 
acțiuni similare să fie Întreprinse și 
In alte domenii. In același timp, 
secretarul general al partidului a fă
cut observația că pentru realizarea 
unor piese se consumă aliaje metali
ce, deși multe din ele pot fi execu
tate din masă plastică. Pornind de la 
experiența bună pe care a cîștigat-o 
Institutul central de cercetări chimi
ce. această problemă va trebui solu
ționată în comun, pe baza unor pro
grame comune. In general — a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — spe
cialiștii noștri vor trebui să iși con
centreze atenția asupra valorificării 
superioare a resurselor de care, dis
punem în tară, prevăzînd în proiec
tele loc folosirea materiilor prime 
indigene.

în același timp, apreciind progre
sele înregistrate de specialiștii care 
activează in domeniul realizării echi
pamentelor de radiocomunicații, se
cretarul general al partidului a ce
rut să fie folosite și în acest domeniu 
avantajele -tipizării, mai ales că a- 
ceasta ar permite însușirea mai ra
pidă a tehnologiilor de către Între
prinderile producătoare și ar ușura 
operațiunile de ini reținere.

O serie de indicații s-au referit la

INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETĂRI 
PENTRU CONSTRUCȚII DE MAȘINI

Pe agenda vizitei de lucru a secre
tarului general ăl partidului s-a aflat 
și Institutul central de cercetări pen
tru construcții de mașini, chemat să 
valorifice prin unitățile sale rezulta
tele, creației tehnico-științifice proprii 
îritr-iuhui din cele mai importante do
menii ale economiei noastre națio
nale.' Avînd ca obiective introducerea 
tehnologiilor moderne, realizarea de 
utilaje și linii de producție cu înalt 
randament, extinderea sistemelor de 
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Lo Institutul central de cercetări metalurgice

mecanizare și automatizare în pro
cesele de fabricație, institutul central 
vizitat și-a propus să soluționeze prin 
programe de cercetare-dezvoltare o 
serie de obiective hotărîtoare pentru 
progresul rapid al construcțiilor de 
mașini — ramură de bază a întregii 
noastre industrii. în concordantă cu 
necesitățile cu care se confruntă in 
etapa actuală întreprinderile con
structoare de mașini, toate forțele 
au fost mobilizate pentru intensifi
carea ritmului de diversificare a 
producției, prin asimilarea de noi 
Produse. promovarea tehnologiilor 
de mare eficientă economică, redu
cerea consumului de metal si reali
zarea de economii valutare.

Vizita debutează prin prezentarea 
de către directorul general al insti
tutului. ing. Ion Crișan. a progra
mului de promovare a tehnologiilor 
moderne tn atelierele de prelu
crare și montaj ale Întreprinderilor 
constructoare de mașini, in cadrul 
căruia se evidențiază citeva rezultate 
valoroase, cum ar fi prelucrarea 
neconvențională prin electroeroziune 
și electrochimie. Atrage atenția, de 
pildă, o mașină destinată prelucră- 

producția de aparate pentru dome
niul medical. în acest domeniu s-au 
creat prototipuri bune, dar s-a făcut 
prea puțin pentru asimilarea lor în 
producția de serie. în unele unități 
spitalicești — a menționat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — medicii au re
alizat ei înșjși aparate foarte bune, și 
a indicat ca ele să fie produse pe cale 
industrială. De altfel, industria noas
tră electronică va trebui să devină 
una din principalele furnizoare ale 
aparaturii ce intră în dotarea spita
lelor, clinicilor și unităților de cerce
tare medicală.

— Programul pe care B avem tn 
acest domeniu trebuie revăzut si 
completat—a cerut tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Secretarul general al partidului ■ 
apreciat, de asemenea, succesele În
registrate în extinderea producției da 
calculatoare electronice și elabora
rea proiectelor pentru o serie de 
mașini perfecționate din acest do
meniu, în aplicarea programului de 
asimilare a echipamentelor pentru 
automatizare. în această ordine de 
idei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut specialiștilor să treacă Ia dez
voltarea și diversificarea mai ac
centuată a producției de calculatoa
re electronice și echipamentelor peri
ferice, mai cu seamă a celor de con
ducere a proceselor de producție.

Examinind unele aparate și insta
lații electronice, concepute și execu
tate de cadrele didactice și studen
ții Institutului politehnic din Capi
tală, apreciind rezultatele obținute, 
secretarul general a făcut recoman
darea ca specialiștii din cercetare, 
proiectare, producție și cei din învă- 
tămintul superior să colaboreze mai 
strîns și să introducă mai rapid 
aceste rezultate în producție.

Felicitând colectivele de mun
că ale institutului central, tova
rășul Nicolae Ceaușescu recomandă 
cercetătorilor, proiectanților și celor
lalți specialiști de aici ca, asemenea 
calculatoarelor pe care le-au con
ceput, să-și multiplice capacitatea de 
creație tehnică, s-o încorporeze cit 
mai rapid, la o înaltă cotă de eficien
tă economică. în produse și tehnologii 
românești, pentru a-și spori astfel 
aportul la progresul acestui impor
tant sector, la creșterea avuției na
ționale.

rii matrițelor de forjă, de formă com
plexă. care asigură reducerea în ra
port de 20 la 1, a manoperei de con
fecționare a sculelor.

Multă atenție se acordă studierii 
proiectelor de mecanizare a monta
jului, cu remarcabile efecte asu
pra creșterii productivității muncii, 
prezentindu-se spre examinare o 
gamă de utilaje și dispozitive tipi
zate destinate echipării liniilor de 
montaj, care permit trecerea la efec
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tuarea mecanizată sau automatizată 
a principalelor operații.

Sint prezentate linii tehnologice 
complexe concepute In institutul 
central pentru diferite întreprinderi 
din țară. Unele dintre ele sînt produse 
In secția de execuție a institutului- 
pivot — o mică fabrică constructoa
re de mașini, echipată cu utilajele 
necesare realizării prin forțe proprii 
a instalațiilor tehnologice de com
plexitate ridicată. Urmînd recoman
dările secretarului general al parti
dului, unitățile de cercetare și pro
iectare. precum și catedrele de în- 
vățămînt superior coordonate de 
Institutul central au dezvoltat o pu
ternică microproducție. Realizări no
tabile sînt și cele din domeniul utila
jului energetic, petrolier, al autoca
mioanelor și tractoarelor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu indică să se inten
sifice această orientare, să se diver
sifice aria producției de utilaje și 
mașini de înalt nivel tehnic.

Dialogul purtat eu specialiștii se 
referă, de asemenea, la programul 
de reducere a consumului de metal 
în industria constructoare de mașini, 
problemă de mare actualitate, care 

influentează puternic eficienta acti
vității . în acest domeniu. Reținînd 
realizările specialiștilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă ca
drelor de aici să acționeze pen
tru extinderea cooperării cu ra
mura chimiei, pentru folosirea ma
selor plastice, mult mai ieftine și 
ușoare, ale căror calități sînt recu
noscute pe plan mondial și care vor 
duce la economii de metal. In a- 
celași cadru sint înfățișate standuri 
de încercări executate de institut, 
unde se efectuează. în colaborare eu 
cadrele didactice de la Institutul po
litehnic din București, testele nece
sare stabilirii datelor tehnice pentru 
proiectarea noilor generații de reduc- 
toare care vor intra în fabricația de 
serie în a doua parte a cincinalului. 
Si aici tovarășul Nicolae Ceaușescu 
indică specialiștilor să adîncească și 
să extindă folosirea unor asemenea 
procedee în toate marile întreprin
deri constructoare de mașini.

în continuarea vizitei este prezen
tat programul de dezvoltare a fabri
cației de aparatură hidraulică, pro
gram menit să asigure cu aparatură 
și instalații complexe cerințele unui 
larg sector al ramurii construcțiilor 
de mașini, cum ar fi fabricația de au
tovehicule de mare capacitate, de u- 
tilaje terasiere grele, de mașini a- 
gricole etc. Cercetările și proiectele 
realizate de specialiștii institutului 
s-au soldat pînă în prezent cu rea
lizarea de noi prototipuri de aparate 
hidraulice, avînd la bază concepția 
proprie, care au și fost introduse In 
fabricația de serie a întreprinderilor 
de specialitate. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu examinează cu atenție ti
purile noi de aparate și instalații hi
draulice care urmează să fie intro
duse în fabricație, în cadrul unor noi 
capacități de producție.

Sînt prezentate apoi unele aspecte 
de bază ale programului de cerceta
re și dezvoltare în domeniul turnării 
și tratamentelor termice pentru me
tale și aliaje, program care vizează 
îmbunătățirea calității acestor tehno
logii, economii de metal, combusti
bili și energie, reducerea importuri
lor, asimilarea de materiale auxiliare 
și tratamente termochimice. In acest 
context, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cere specialiștilor din cercetare și 
proiectare să acționeze mai ferm 
perjtru tipizarea utilajelor din dota
rea acestui sector și a halelor de 
producție.

Analizind sistemul de organizare 
a cercetării științifice și dezvoltării 
tehnologice în acest domeniu, tova
rășul Nicolae Ceaușescu recomandă 
o strînsă colaborare cu specialiștii 
din domeniile chimiei, fizicii, meta
lurgiei, din facultățile tehnice, din 
alte unități de cercetare-proiectare 
și de producție, spre a se putea 
rezolva la timp necesitățile de 
piese. turnate ale economiei națio
nale, precum și pentru a se realiza noi 
tehnologii de turnare, ca și noi linii 
și turnătorii. în acest sens se cere 
specialiștilor să analizeze, între al
tele, posibilitatea realizării utilaje

lor de mare tonaj. Interesîndu-se de 
tehnologiile de turnare elaborate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu indică 
să se realizeze cuptoare electrice cu 
arc, un procedeu de mare tehnici
tate, precum și oțelării și laminoare 
mici pentru nevoile cercetării și 
proiectării tehnologice, dar și ale pro
ducției industriale specifice.

După ce a examinat unele din 
eele mai semnificative rezultate ale 
programelor de cercetare și dezvol
tare în domeniul sectoarelor calde, 
a căror eficiență este concretizată 
atît prin reducerea însemnată a Im
porturilor, cit și prin ofertele de 
dotare puse la dispoziția unită
ților industriale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat să se ac
ționeze în direcția extinderii tipiză
rii turnătoriilor, a modulelor nece
sare acestora, precum și a utilajelor 
și mașinilor.

Luîridu-și rămas bun de la gazde, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a apre-
(Continuare în pag. * IV-*)
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O concludentă si fertilă trecere in revistă 
a problemelor muncii in domeniul cercetării 

științifice, al proiectării si tehnologiei

Munca politico-educativă în sprijinul 
îndeplinirii sarcinilor economice

(Urmare din pag. a IlI-a)
ciat că institutul a făcut lucruri bune, 
căra se cer continuate. Aveți un 
program mare și complex — a spus 
secretarul general âî partidului —

CENTRUL NAȚIONAL DE FIZICA
Vizita de lucru a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu are ca ultim 
obiectiv Centrul national de fizică, 
umtate de cercetare, invâțămint și 
producție, concepută și realizată la 
indicația secretarului general al 
partidului. Miile de cercetători, cadre 
didactice, specialiști, muncitori, stu- 
denti și elevi care muncesc, învață și 
creează in modernele unități de pe 
platforma fizicii românești primesc 
în mijlocul lor cu un deosebit entu
ziasm pe conducătorul partidului și 
statului, exprimîndu-și și cu acest 
prilej recunoștința lor profundă pen
tru condițiile de activitate asigurate 
pe această platformă științifică si 
tehnică, hotărirea fermă de a nu-și 
precupeți eforturile pentru îndepli
nirea exemplară, in secții, laboratoa
re, ateliere, săli de cursuri, a sar
cinilor ce le revin.

Secretarul general al partidului 
este informat de către profesorul 
Ion Ursu, președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară, 
despre activitatea susținută ce se 
desfășoară în toate unitățile Institu
tului central de fizică pentru înde
plinirea programelor de cercetare și 
dezvoltare tehnologică In domenii 
privind fizica atomică și nucleară, fi
zica corpului solid, a semiconductori- 
lor și a plasmei, a ionilor grei, a 
noilor surse de energie, accelerato
rilor, instalațiilor cu laseri, mono- 
cristalelor și cristalelor lichide, tehno
logiilor' și construcțiilor de aitaratură 
pentru aplicarea tehnicilor nucleare, 
a radioizotopilor și compușilor măr
eați și în alte domenii de virf ale 
tehnicii moderne. Punînd în centrul 
preocupărilor zilnice înfăptuirea sar
cinilor trasate de partid, a indicații
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
date cu prilejul inaugurării centru
lui, al Conferinței naționale a cerce
tării științifice și proiectării privind 
integrarea organică a activității de 
cercetare cu învățământul și produc
ția. lucrătorii din aceste unități au 
obținut rezultate însemnate în dome
niile fizicii si tehnicilor nucleare, al 

dar și o bază puternică pe care tre
buie s-o dezvoltați. Vă felicit și vă 
doresc ca actualul cincinal să fie 
pentru dumneavoastră cu adevărat 
un cincinal al revoluției tehnico- 
științifice.

extinderii aplicațiilor energiei nuclea
re. Printre altele, au fost concepute și 
realizate instalații de topire și su
dură în vid eu fascicul de electroni, 
tehnologii folosite în unități ale in
dustriei construcțiilor de mașini, in
stalații și aparatură nucleară, de 
concepție originală, de inaltă com
plexitate tehnică, care âu condus ia 
o însemnată diminuare a importului, 
sisteme noi pentru utilizarea ener
giei solare și eoliene, valorificarea 
unor deșeuri industriale și menaje
re etc. Tehnicile nucleare și apara
tura realizată se folosesc în prezent 
in numeroase unități industria
le. de construcții, transporturi, a- 
gricole. medicale, de cercetare și 
invâtămint de pe cuprinsul în
tregii țări. în cursul acestui 
an. în atelierele de producție ale 
centrului, unde, alături de specia
liști. de muncitori cu o înaltă cali
ficare. lucrează cadre didactice, elevi 
si studenți din unitățile de învăță- 
mint de pe platformă, vor fi reali
zate diverse instalații și aparate, ce 
vor asigură o substanțială reducere 
a efortului valutar. Ca urmare a ni
velului tehnic ridicat, a originalității 
și eficienței, o parte din producția 
Centrului național de fizică se li
vrează și peste hotare.

Pe parcursul vizitării unor expozi
ții care oglindesc rezultate ale acti
vității specialiștilor din institutele 
de aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază noile utilaje pentru prelu
crarea chimică a radioizotopilor și 
compușilor marcați și de preparare a 
surselor de neutroni și etalon ce vor 
echipa liniile centrului de producție 
radiOchimică etc. Rețin atenția dez
voltarea producției și diversificarea 
gamei de izotopi radioactivi și surse 
de radiații, a căror producție se rea
lizează in întregime după tehnologii 
elaborate de specialiștii din Institu
tul de fizică atomică în colaborare 
cu Institutul de cercetări chimice- 
ICECHIM. Au fost remarcate Succe
sele înregistrate în cercetările privind 
fizica ionilor grei, un domeniu nou al 
fizicii nucleare cu perspective de sea

mă atft pentru cercetarea fundamen
tală. cit și aplicativă. Alte reali
zări originale in înfăptuirea pro
gramului de tehnologii și , con
strucții de aparatură nucleară le re
prezintă instalația de carotaj în im
pulsuri de neutroni Cu ajutorul că
reia pot fi Obținute informații pre
țioase asupra localizării diferitelor 
zăcăminte de substanțe utile, precum 
și mai multe tipuri de acceleratori. 
O serie de instalații de concepție o- 
riginală s-au dovedit a fi deosebit 
de utile în medicină. în alte sectoare 
ale economiei și științei. Secretarul 
general al partidului a felicitat pe 
specialiștii centrului pentru realizări
le obținute, le-a urat noi succese in 
activitatea lor pentru sporirea contri
buției fizicii, alături de celelalte do
menii ale științei și tehnologiei, la 
soluționarea problemelor complexe 
pe care le ridică înfăptuirea preve
derilor cincinalului revoluției tehni- 
co-științifice, construcția societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
patria noastră.

La încheierea vizitei. în holul Fa
cultății de fizică — unitate compo
nentă a Centrului național de fizică 
că-și desfășoară activitatea pe plat
formă — tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este întîmpinat de cadrele didactice 
și de un mare număr de studenți care 
aplaudă, ovaționează, intonează vi
brante cîntece patriotice. Reprezen
tanți ai corpului didactic prezintă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu roade 
ale integrării invățămintului ' cu 
cercetarea și producția.

— Considerăm că traducerea în viață 
a indicațiilor date de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, privind integrarea învăță- 
mîntului cu producția și cercetarea — 
a spus profesorul Ion Ursu — va 
conduce la dezvoltarea rolului și con
tribuției fizicii și energiei nucleare 
in dezvoltarea economiei naționale, la 
crearea de noi tehnici și tehnologii, 
la reducerea importului de aparate, 
instalații și licențe, la creșterea pres
tigiului științei și tehnologiei rotnâ- 
•nești. •

La plecare, secretarul general al 
partidului a felicitat pe oamenii de 
știință, cercetătorii. specialiștii și 
cadrele didactice din acest puternic 
centru al științei și tehnicii româ
nești. urindu-le noi înfăptuiri pe ca
lea afirmării spiritului creator al po
porului nostru, în slujba dezvoltării 
economiei naționale, a înfloririi pa
triei noastre socialiste.

(Agerpres)

Concret, eficient, la 
obiect. Recent» sectia de 
propagandă a Comitetului 
județean de partid Brăila al 
P.C.R. a organizat o intere- 
sanită consfătuire la care au 
participat locțiitori cu pro
paganda ai secretarilor de 
partid, cadre cu munci de 
răspundere din acest impor
tant domeniu al activității 
politico-educative. Desfășu
rată pe secțiuni, consfătuirea 
a urmărit îmbunătățirea agi
tației vizuale și realizarea 
acesteia in funcție de speci
ficul diferitelor sectoare de 
activitate. Au fost expuse 
și studiate experiențele unor 
unități industriale (între
prinderea de utilaj greu 
..Progresul"), de invățămint 
(școala generală nr. 6) și co
munale (Movila Miresii). Au 
fost vizitate cabinetele de 
științe sociale din unitățile 
respective și s-au dezbătut 
probleme referitoare Ia mo
dul de realizare a unei agi
tații vizuale corespunzătoare, 
în cadrul consfătuirii, locții
torii cu problemele de pro
pagandă ai secretarilor comi
tetelor și organizațiilor de 
partid și-au împărtășit din 
experiența muncii lor. Parti- 
cipanțilOr la consfătuire 
le-au fost puse la dispoziție 
mape ou materiale utile ac
țiunii de îmbunătățire a con
ținutului agitației vizuale. 
De asemenea, a fost prezen
tat filmul „Concret, la obiect, 
eficient", realizat de către 
un colectiv al secției de pro
pagandă, despre agitația vi
zuală in județul Brăila. Cu 
același prilej au fost decer
nate și premiile pe anul 1975 
ale concursului „Agitație vi
zuală mobilizatoare, concre
tă. eficientă". (Mircea Bu- 
nea).

Din activitatea ca
binetelor de știin
țe sociale. La cele 6 
cabinete de științe sociale de 
pe platforma Combinatului 
siderurgic Galati au fost or
ganizate in ultima vreme nu
meroase acțiuni pentru edu

carea membrilor de partid, 
a celorlalți angajați. In spi
ritul Însușirii și respectării 
principiilor înscrise în Co
dul etic comunist întărirea 
disciplinei, atitudinea înain
tată față de muncă, răspun
derea personală a fiecărui 
comunist In Înfăptuirea ho- 
tăririlor, comportarea mora
lă au făcut obiectul multor 
dezbateri cu oțelarii, furna- 
liștit cocsarii. Colectivele de 
la uzina de piese de schimb 
și reparații siderurgice, ca și 
cele de la uzina de producere 
și distribuire a energiei în 
siderurgie, au participat la 
discuții despre „Aplicarea in

i 
activitatea zilnică a norme
lor muncii și vieții comuniș
tilor, ale eticii și echității 
socialiste", iar organizațiile 
de partid d« la direcția co
mercială a combinatului și 
uzina de exploatare a trans
porturilor uzinale au folosit 
cabinetele de științe sociale 
pentru a realiza o amplă 
dezbatere pe tema : „Apăra
rea avutului obștesc, cheză
șie a întăririi proprietății 
socialiste".

Cabinetele de științe so
ciale din combinat au contri
buit și la reactualizarea unor 
inițiative valoroase pentru 
realizarea de economii la di
ferite materii prime. Două 
mese rotunde, organizate cu 
specialiștii de la uzina fur- 
nale-âglomerare și uzina da 
producere și distribuire a e- 
nergiei in siderurgie, de e- 
xemplu. au dus la extinde
rea inițiativelor : „La fiecare 
tonă de fontă — un kilogram 
de cocs economisit" și „Fie
care angajat, participant ac
tiv Ia reducerea consumului 
de energie și fluide energe
tice". Pentru educația nave
tiștilor, în numeroase comu
ne de reședință ale acestora 
s-au deplasat lectori ai cabi
netelor de științe sociale

care, în cadrul unor progra
me cultural-educative mai 
ample, au prezentat expu
neri, au condus dezbateri, au 
răspuns la Întrebările parti- 
ciipanților. (Dan Plăeșu).

Schimbul de expe
riența - metoda cu
renta de munca. Fo_ 
losind schimbul de experien
ță ca formă curentă de mun
că, Comitetul județean Ba
cău al P.C.R. organizează 
numeroase întilniri ale unor 
colective cu activiști de par
tid. cu specialiști din dife

-----------INFORMAȚII------------  
din activitatea organizațiilor de partid

rit'e domenii, cu reprezen
tanți âi organizațiilor de 
masă și obștești — prilej de 
împărtășire și răspindire a 
tot ceea ce este mai bun in 
munca politică de masă. La 
Comănești. bunăoară. la 
schimbul de experiență or
ganizat în cadrul combina
tului. de prelucrare a lem
nului, secretari ai comitete
lor de partid, specialiști de 
la Combinatul de celuloză și 
hîrtie Letea, întreprinderea 
de postav Buhuși, C.P.L.- 
Bacău au vorbit despre for
mele și metodele muncii po
litice de masă /în sprijinul 
reducerii cheltuielilor mate
riale de producție, iar la cel 
organizat în cadrul între
prinderii de confecții Bacău 
au fost discutate problemele 
muncii politice de .masă și 
creșterii-productivității mun
cii. De subliniat că atit lâ 
Comănești, cit și la Bacău ex
punerile au fost însoțite de 
ilustrații, diapozitive, filme 
documentare, grafice și pa
nouri. programe susținute de 
brigăzi artistice de agitație 
și prin alte forme și mijloa
ce ale muncii politice de 
masă, folosite în mod obiș
nuit de organizațiile de par
tid din unitățile respective. 

Este in pregătire un alt 
schimb de experiență, care 
vizează munca politică de 
masă desfășurată în unitățile 
cooperației de consum ei 
meșteșugărești, în Industria 
locală și întreprinderea de 
gospodărie comunală pentru 
lărgirea și diversificarea ga
mei produselor și serviciilor 
pentru populație, a îmbună
tățirii calității lor. (Gheorghe 
Baltă).

Centrul de docu
mentare și informare, 
organizat din inițiativa sec
ției de propagandă a Comite-

tulul județean Neamț al 
P.C.R.. a devenit, în această 
perioadă premergătoare Con
gresului educației politice și 
al culturii, locul de desfășu
rare al unor ample și ins
tructive acțiuni educative cu 
caracter de masă. Aici a 
fost organizat un. rodnic 
schimb de experiență despre 
rolul și activitatea ca
binetelor de științe sociale 
din unitățile economice, din 
școlile și instituțiile munici
piului Piatra Neamț, iar în 
ultimele zile, centrul jude
țean a fost gazda unor în
tâlniri ale activiștilor de 
partid cu tineri de la Săvi- 
nești și cu elevi ai liceului 
„Petru Raitieș". Tot aici s-au 
organizat lecții și dezbateri 
cu propagandiștii, pe teme 
ale invățămintului politico- 
ideologic. Existența unui bo
gat material documentar face 
ca centrul să fie de mare ă- 
jutor și studenților Univer
sității de marxism-leninism 
pentru completarea informă
rii și pregătirii lor. (Ion Ma
nea).

Pentru sporirea e- 
ficienței economice. 
Sub acest generic se des

fășoară, de la începutul 
nului, un sir de susținu
te și diversificate acțiuni or
ganizate de Comitetul oră
șenesc de partid Tășnad, 
județul Satu-Mare, al căror 
obiectiv este stimularea ac
tivității productive și a efi
cienței în toate unitățile e-- 
conomice din localitate. 
Foarte interesant sub aspec
tul rezultatelor s-a dovedit 
schimbul de experiență care 
a avut loc între citeva orga
nizații de partid din între
prinderi și unități meșteșu
gărești. a cărui temă a fost 
accentuarea caracterului con
cret al muncii politico-edu- 
oative în rîndul unor unități 
cu rezultate economice mai 
slabe anul trecut. In cadrul 
schimbului de experiență au 
fost împărtășite rezultatele 
obținute de organizațiile de 
partid de la întreprinderea 
„Victoria" și cooperativa de 
consum Tășnad, unde a de
venit un fapt obișnuit discu
tarea cu fiecare formație de 
lucru, cu fiecare muncitor a 
sarcinilor concrete de plan, 
pe fondul unor analize ope
rative ale rezultatelor obți
nute în gospodărirea mate
riilor prime, combustibilului 
și energiei. Asemenea expe
riențe au fost de un real a- 
jutor. de pildă, pentru coo
perativa meșteșugărească 
„Voința", unde prețul de 
cost a fost depășit anul tre
cut la 11 produse. învățînd 
din rezultatele fruntașilor, 
biroul organizației de bază, 
întreaga organizație de par
tid din această cooperativă 
au imprimat un suflu nou 
activității. politico-educative 
în rîndul meșteșugarilor. Ca 
urmare, concepția acreditată 
aici că unele produse nu pot 
fi rentabilizate a fost infir
mată de rezultate promiță
toare : în primele 45 de zile 
din acest an, cinci produse 
de încălțăminte, ia care se 
înregistrau pierderi, au tre
cut în rîndul celor care aduc 
beneficii. urmînd ca în 
cursul acestui trimestru să 
se finalizeze acțiunea de 
rentabilizare la toate cele
lalte produse. (O. Grumeza).

Secvențe edilitare pe ecran, 
în fața deputaților

în semiîntunericul sălii, pe ecran, 
au început să apară imagini re
prezentând locuri, clădiri, parcuri 
și cartiere — bine gospodărite sau 
care ar putea fi mai bine gospodă
rite. Un comentariu (imprimat pe 
bandă) concis, competent, convingă
tor însoțește imaginile proiectate.

• „Nu așa trebuie să arate acest mic 
părculeț. Priviți imaginea nr. 1 ! Evi
dent. nu face cinste nici primăriei, 
nici cetățenilor din cartier. Prin 
munca patriotică a cetățenilor din 
cartier, a elevilor din municipiul 
nostru și — subliniem — fără alocări 
de fonduri în acest scop, el ar putea 
să devină o mîndrie a cartierului. 
Priviți fotografia nr. 2 ! Vă place ? 
Așa ar putea arăta părculetul la care 
ne-am referit".

Timp de o jumătate de oră, celor 
prezenți li s-au înfățișat mai multe 
asemenea imagini care pledau pentru 
mai buna gospodărire și înfrumuse
țare a orașului. Deputății ploieșteni 
(căci acest film s-a prezentat îna
intea unei recente sesiuni a lor) au 
aplaudat îdeea celor din comisia 
permanentă de construcții, arhitect 
tură și sistematizare, cară și-au pre
zentat în acest mod ingenios cora- 
portul la problema supusă dezba
terii. „Am însoțit coraportul de ima
gini filmate — ne spune ing. Adrian 
Georgescu, președintele respectivei 
comisii — cu scopul de a convinge 
și mai mult atit pe denutati cit și 
factorii de decizie ce necesar este 
să se conlucreze tot mai strîns cu 
cetățenii in rezolvarea problemelor 
privind gospodărirea orașului".

Pentru a convinge, știut este, ai 
nevoie de argumente. Iar. în locul 
vorbelor, imaginile sînt mai convin
gătoare. De aceea, du teancul de fo
tografii în mină, deputatul Adrian 
Georgescu, arhitectul-șef al munici
piului, Ion Manole. sau alți membri

Valea în care este așezat orașul 
Zalău, tiu departe de fosta capitală a 
Daciei de nord-vest. Porolissum, de
vine din ce in ce mai strimtă pentru 
numărul și proporțiile noilor con
strucții pe care le ridică oamenii a- 
cestor locuri. Și e impresionant să 
constat! că în rîndul întîi al gri
jilor, edilii reședinței județului Să
laj au înscris-o pe cea a ridicării 
unei spațioase și moderne case a ar
telor. Scena excelentă de aci a găz
duit spre sfîrșitul lui februarie 
una din fazele zonale finale ale ma
nifestării „Zilele teatrului de ama
tori", în care s-au întîlnit formațiile 
selecționate din opt județe : Arad, 
Bihor, Bistrița-Năsăud, Caraș-Seve- 
rin, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și 
Sălaj.

A fost o elocventă manifestare a 
unei acute conștiințe a valorilor ce 
se cer cultivate. Și. in ciuda unei 
•țări generale de competiție, izvorită 
din aspirația firească a fiecărui 
participant de a fi cel mai bun, o 
solidaritate se instala în sufletele 
reprezentanților celor opt județe și al 
publicului zalăuan, ori de cite ori pe 
scenă evoluau cu adevărat cei mai 
buni. Se dovedea și de astă dată că 
ideile mari, idealurile Înălțătoare, 
sentimentele alese pot, prin prezența 
catalizatoare a talentului, îndepărta 
pe om de interesele lui imediate, re- 
modelind Întregul său sistem de va
lori. Exemplele cele mai evidente au 
fost oferite de echipa casei de cul
tură din Tirgu-Lăipuș, județul Mara
mureș. cu piesa „La o piatră de ho
tar" de I. D. Sirbu (instructor Paul 
Antoniu) și de cea a căminului cul
tural din comuna Șanț cu „piesa 
nescrisă" a instructorului țăran Con
stantin Jugan.
șDin păcate însă n-au lipsit și cîte- 

ya aspecte mai puțin lăudabile. Nu 
ăoate «ele 24 de formații și-au jus

ai comisiei s-au consultat nu o dată, 
in cartiere, cu președinții asociațiilor 
de locatari, cu comitetele de cetățeni 
asupra felului cum ar trebui să se 
acționeze pentru mai buna amplasare 
a unei construcții.. pentru introduce
rea apei potabile sau amenajarea ma
lurilor piriului Dimbu s.a. Efectuind 
documentări ne teren, consultîndu-se 
cu cetățenii, membrii comisiei per
manente nu s-au mulțumit să pre
zinte consiliului popular numai idei, 
ci și propuneri și soluții pentru apii-

Din experiența comisiei 
permanente de construcții, 
arhitectura și sistematizare 

a Consiliului popular 
municipal Ploiești

carea lor. „De un real folos ne-au 
fost —.ne spune primarul municipiu
lui — propunerile și recomandările 
comisiei în definitivarea planului de 
gospodărire și înfrumusețare a ora
lului. Pe baza lor, aplicăm un vast 
program de lărgire a spatiilor verzi, 
de plantare a pomilor, de ozonare a 
aerului urbei etc. Comisia ne-a dat 
sugestii concrete și pentru a planta, 
intr-un termen scurt și în mod eco
nomicos, peste 50 000 de arbori, ar
buști ornamentali și plante agățătoa
re, precum și peste două milioane de 
flori".

Preocupările comisiei permanente 
de construcții, arhitectură și sistema
tizare au vizat și alte probleme. Cu 
aceeași seriozitate s-a studiat și am
plasarea comerțului strâdal. astfel în- 
cît acesta să se integreze armonios 
în estetica orașului. Alte propuneri 
au avut în vedere realizarea unor ex
poziții de sculptură în parcuri și gră
dini, pentru a spori frumusețea lo

tificat prezenta în finală. O lipsă de 
discernămint sau judecăți extraartis- 
tice, de tip cantitativ — ori ținind de 
un patriotism local sau instituțional 
rău înțeles — dereglează criteriile a- 
ducînd un rău serviciu și artiștilor a- 
matori implioați, și mișcării amatoa
re, în ultimă instanță. Fie din lipsă 
de experiență, fie din lipsă de exi
gență, unele formații au ales piese 
câre s-au dovedit, și în alte dăți. in
consistente. cu o problematică con

La izvoarele vii ale teatrului popular
----------------------------------------------------------------- --------- însemnări de Ion COJAR -----------------------------------------------------------------------------

fuză, depășită : piese hibride, sche
matice sau altele care, in ciuda unor 
teme interesante, pornind de la rea
lități mai noi, sint scrise însă într-un 
stil livresc, discursiv, așa incit lip
sesc pe artistul amator de prilejul 
acțiunii și duc inevitabil la interpre
tări și spectacole amorfe, lipsite de 
dinamismul necesar unui act teatral 
(de exemplu : „Porumb crud" de 
Dan Tărchilă, „Casa părintească" de 
A. Gh. Ardeleanu).

Cea de-a doua problemă ține de 
modul cum gindesc și lucrează unii 
instructori sau metodiști. Personal, 
cred că teatrul de amatori, chiar și 
in forma sa cea mai evoluată, e bine 
să rămină fidel rosturilor lui și să-și 
păstreze propria sa individualitate. 
Tentativele imitării teatrului profe
sionist, prin prelucrarea de soluții și 
tehnici (de care, între noi fie spus, 
și acesta nu știe cum să se debarase
ze pentru a-și recîștiga specificul 
trădat), nu sînt de natură — ba dim- 

calității. în aceeași ordine de idei, 
in atenția comisiei s-a situat 
păstrarea și îngrijirea monumentelor 
orașului; recent s-a purtat un dialog 
direct cu conducerile școlilor, pentru 
ca decizia Comitetului executiv potri
vit căreia monumentele orașului să 
fie preluate și îngrijite de pionieri 
și școlari să fie peste tot aplicată. 
De asemenea, comisia a înaintat co
mitetului municipal de cultură și e- 
ducație socialistă un proiect, cu schi
te și fotografii, pentru ca unele sta
tui și monumente să fie puse mal 
bine in valoare.

Tot în dorința de a convinge, de 
a ține trează permanent ideea de fru
mos. de oraș bine gospodărit, comi
sia permanentă a editat o serie de 
pliante cu fotografii care înfățișează 
lucrările de artă expuse în „Parcul 
nord". Acestea au fost difuzate mai 
ales tinerilor care s-au evidențiat In 
munca voluntar-patriotică pentru 
buna gospodărire și înfrumusețare a 
municipiului. Membrii comisiei au 
întocmit recent și un plan de acțiune 
pentru ca întreprinderile din oraș și 
cetățenii să participe Ia repararea 
gardurilor părăsite ori distruse in 
decursul timpului.

...Am înfățișat mai pe larg cîteva 
din preocupările comisiei permanente 
de construcții, sistematizare și arhi
tectură a Consiliului popular al mu
nicipiului Ploiești pentru că — prin 
modul în care analizează diverse pro
bleme, prin modul în care acționează 
— demonstrează cit de eficiente pot 
fi aceste organisme democratice în 
soluționarea multiplelor sarcini ce 
stau în fața consiliilor populare, a 
multiplelor probleme de larg interes 
cetățenesc.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

potrivă — să sporească autenticitatea 
indispensabilă actului creator al ar
tiștilor amatori.

Valorile specifice fiecărei zone se 
manifestă și în forme teatrale, ca și 
în arhitectură sau in obiceiuri. Tea
trul de amatori le poate păstra. In 
expresia lor eea mai exactă, așa cum 
in domeniul dansului popular amato
rii au adoptat această practică. E 
adevărat că teatrul de amatori nu se 
poate limita doar la acest tip de ae- 

tivitate „muzeistică" și eă e esen
țială pentru cultura de mase o ra
cordare la întreaga tematică și la for
mele variate ale culturii contempora
ne. Dar, și in acest caz, această for
mă de activitate poate fi in mult mai 
mare măsură expresia specifică a na
turii oamenilor și a structurii locu
rilor din care provin. Nu numai 
graiul și portul, ci și felul de a fi, a 
gîndi și a se manifesta al oamenilor 
este foarte divers de la județ la județ 
și uneori de la o comună la alta. Un 
loc distinct in cultură poate dobindi 
tocmai acel fenomen care, prin 
particularitatea, prin unicitatea indi
vidualității, iși impune personalitatea 
specifică".

Cu o extraordinară originalitate au 
depășit toate problemele de alegere 
a piesei sau a mijloacelor — lucru 
de la care se pare că pornesc dificul
tățile cu care se confruntă mulți in
structori, și multe formații — două 
din echipele cu cea mai pregnantă

t V
PROGRAMUL I

16.30 Curs de limba engleză.
17.00 Emisiune în limba german*.
18.45 Tragerea Loto.
18.55' Din lumea plantelor și animalelor.
19.20 1001'de seri;
19.30 Telejurnal.
20.00 Reflector.
20.20 Cibinule, mîndru nume. Cintece 

populare din Mărginimea Sibiului, 
interpretate de Maria Lepindea.

20.40 Film artistic : „Frații", premieră 
pe țară, producție a studiourilor 
sovietice.

22.10 24 de ore.
PROGRAMUL II

17.00 Telex.
17.05 „caid»ț, rece, .fierbinte'1. Anchetă 

socială.
17.45 Un disc pe 625 de linii.
18.05 Virstele peliculei.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Treptele afirmărțl.
20.30 Viața economică’ a capitalei.
20,50 Meridiane melodii.
21.10 Telex.
21,15 Teatru TV : „La Colorado, a- 

proape de stele" de Doru Moțoe.

Complexul comercial din cartierul „Hipodrom" — Sibiu Foto : Fred Num

personalitate din țară — a căminului 
cultural din Șanț, județul Bistrița- 
Năsăud, și a căminului cultural din 
Holod, județul Bjhor. Prezentind 
creații originale de tipul „teatrului 
nescris" în care „interpreții", nedis- 
punînd de replici scrise, sînt datori 
să le creeze in funcție de repli
cile celorlalți și în funcție de scopul 
pentru care se află în scenă, talenta- 
ții actori amatori despre care vor
besc au dezlănțuit fluxul unei c<jmu- 

nicări în ambele sensuri — scenă- 
public — impresionant.

Constantin Jugan, un moșneag, din 
comuna Șanț, de curînd octogenar, 
vioi și jovial, cu privirea senină, al
bastră, imaginează piese de teatru pe 
baza unor intimplări din comună, 
apoi merge pe la casele celor pe ca- 
re-i consideră potriviți cu personaje
le piesei, stă de vorbă cu ei, Ie po
vestește ce are de gind să facă și, 
dacă se înțeleg, se adună la repetiții, 
pe care tot el le conduce și apoi 
prezintă „piesa" consătenilor. Joacă 
de multe ori aceeași „piesă", iar 
succesul pe care-1 culeg e enorm și e 
ușor de înțeles de ce. Ceea ce se pe
trece pe scenă e o reacție spontană 
față de aspecte directe ale realită
ții imediate, o atitudine etică, mo
rală sau politică ce se cere adoptată 
de toți. E un fenomen viu, amplu în 
semnificații. Nu se limitează Ia in
formații. Animatorul din comuna 
Șanț face în același timp analiză, o-

îmbunătățiri funciare in județul lași
în actualul cincinal, în județul 

Iași sint prevăzute a se efectua 
ample lucrări de îmbunătățiri 
funciare. Specialiștii au realizat 
aproape în întregirne documen
tațiile necesare și. constituiți 
în 15 echipe, ajută la amplasa
rea lucrărilor și la executarea 
lor. în prezent, spre exemplu, 
se execută aducțiunea zonală a 
sistemului' Tansa-Belcești. lu
crare ce va fi dată în funcțiune 
parțial in luna iunie a.c. AdUc- 
tiunea respectivă va contribui 
la irigarea unor însemnate su
prafețe de terenuri, pe linsă 
înlăturarea pericolului inunda- 
ții’o- pricinuite de revărsarea 
Behluiului. Pentru realizarea 
celor peste 600 hectare desecări, 
ce urmează a fi executate în a- 
nul in curs, specialiștii, ajutați 
de cetățenii din zonele, respec
tive. au amplasat multe din lu
crări și cu tot frigul iernii in

perează critic asupra propriei sale 
munci, se referă la natură, la viață. 
Ia oameni, necontenind să iscodească, 
să afle și mai cu seamă să se mire. 
Dezvăluie treptat în noțiunile și gra
iul lui de filozof țăran elementele 
unui univers inepuizabil, rezervor al 
cunoașterii nemijlocite a vieții și na
turii, sumă a înțelegerii pe care oa
menii, acelor locuri ale pămîntulul 
românesc le-au adunat în trăirea is
toriei lor și care, toate, se manifestă 

și in acest caz In chipul cel mai fi
resc într-un raport simplu (dar nu 
și simplificator), neforțat, nesofisti
cat, dintre realitatea lor și arta lor. 
Finețea observației psihologice, per
sistența unui umanism profund, îm
binarea organică, nedemonstrativă a 
metaforelor și a detaliilor caracteri- 
zante, sînt cîteva din valorile unei 
dramaturgii „nescrise" și care cresc, 
sau scad, in funcție de puterea ta
lentului celor ce-și asumă curajul de 
a fi personajele.

Este cuceritoare simplitatea, este 
convingător firescul, e surprinzătoare 
spontaneitatea, e emoționantă sensi
bilitatea. e tulburătoare convenția 
parabolică a jocului artiștilor ama
tori. Modul în care Jugan mînuiește 
simbolul, cu subtilitatea unui rafina
ment artistic desăvîrșit. dovedește o 
vocație de excepție. Cum am putea 
explica asemănarea atit de izbitoare 
dintre „Regele Lear" și „Bătrinul 
care și-a împărțit averea", • altă 

tr-o serie de localități s-a în
ceput săparea canalelor. Se fac 
lucrări de regularizare a pîraie- 
lor Moțea și Boura din comuna 
Moțca. care in 1975 au inundat 
mari suprafețe. Acum, locuito
rii comunei sapă un canal pen
tru devierea apelor in matcă a 
acestor pîraie. Si locuitorii co
munei Citirea au început, săpa
rea a două canale principale de 
3 kilometri lungime și trei ca
nale transversale de cite 1 kilo
metru in Valea Tinoasa. hotă- 
riți fiind să realizeze cel puțin 
10 metri cubi săpături de fie
care cetățean, așa cum este de 
fapt chemarea conferinței ju
dețene a deputaților. în „fe
restrele" bune de lucru acțio
nează cu forțe sporite la săpa
rea canalelor și locuitorii co
munelor Țuțora, Lețcani și al
tele. (Manole Corcaci).

La I.R.A. Suceava 

însemnate economii 
de metal

Paralel cu strădaniile depuse 
in direcția modernizării produc
ției, a diversificării gamei in
stalațiilor de ridicat și transport 
care se fabrică aici, colectivul 
de la întreprinderea de repa
rații auto din Suceava și-a pro
pus, pentru acest an, să realize
ze o economie de metal de a- 
proape 100 tone. Ca urmare a 
aplicării in producție a unor so
luții tehnice superioare, pină la 
jumătatea lunii martie, in uni
tatea suceveană s-au înregistrat 
economii insumînd peste 25 tone 
metal, ceea ce dă garanția că 
angajamentele vor fi realizate 
și chiar depășite. Despre căile 
principale de reducere a consu
murilor specifice, ne-a vorbit 
ing. Gheorghe Toma, directorul 
întreprinderii.

— In această privință urmă
rim, mai întîi,. valorificarea de
plină a metalului rezultat din 
piesele auto uzate, cum ar fi : 
arbori planetari și cardanici, 
bride, pivoți ș.a. Avem apoi in 
vedere refolosirea tuturor cape
telor și marginilor rezultate din 
debitări, precum și reutilizare» 
in cadrul turnătoriei de nefe
roase a metalelor obținute în 
urma reparațiilor capitale. (Gh. 
Parascan),

piesă a moșneagului nostru?! Bătrinul 
și-a împărțit averea ca și Lear re
gatul celor trei fete și prin nerecu
noștința și egoismul lor a ajuns pe 
drumuri. Și, ca și Lear, cade in ge
nunchi, implorind pămîntul să se 
deschidă spre a-1 primi. După cite 
cunosc, Const. Jugan nu cunoștea pie
sa lui Shakespeare, dar intr-același 
fel, ca și al lui Moliere, el compune 
piesele și apoi Ie joacă perfecționîn- 
du-Ie, ca nimeni altul. Mă simt jenat 
să mărturisesc că prea tîrziu m-am 
învrednicit să iau cunoștință directă 
cu acest fenomen, a cărui valoare 
pentru cultura noastră nu a fost încă 
total descifrată și îndestul adusă la 
cunoștința generală.

Puterea de exemplu a modelului 
născut In satul dintre dealurile Nă- 
săudului și care ni se oferă prin a- 
cest artist popular ne readuce la 
punctul din care se poate înțelege 
mai profund ecuația complexă a În
tregului mecanism al artei teatrale.

în 1934, prof. Guști s-a deplasat în 
comuna Șanț cu scopul de a studia 
acest fenomen și i-a făcut, bineînțe
les, o vizită lui Const. Jugan. „Am 
luat o lingură ascuțită și am crestat 
pe ușă două linii să rămină semn că 
aceea a fost o zi mare. Liniile alea 
sint și acum acolo la locul lor" mi-a 
mărturisit după spectacol moșul.

Două linii pot să cuprindă atitea 
semnificații ? Cred că da, dar nu le 
pot comunica. După un timp, pentru 
cine nu cunoaște fenomenul sau nu 
află prin intermediul cuiva istoria și 
semnificația lui, ele nu vor fi altceva 
decit două linii și atît.

Dar, in sinea mea, liniile astea, eu 
fenomenul care le-a produs, valorea
ză „cit un monument, cit o pira
midă !“.

Șă cunoaștem, să comentăm, să fa
cem ca aceste „monumente" să se 
transmită urmașilor.

La I.P.L. Cluj-Napoca 

Mobilă modernă, 
de calitate

De clțiva ani încoace, mobila 
întreprinderii de prelucrare a 
lemnului din Cluj-Napoca este 
tot mai solicitată la export. In 
acest an, planul la export pe 
primele două luni și jumătate a 
fost îndeplinit si depășit. Uni
tățile combinatului s-au specia
lizat pe diferite sortimente de 
mobilă. De pildă, fabrica de mo
bilă „Libertatea" din Cluj-Na
poca produce mobilier de artă. 
Capacitatea de producție pentru 
mobilierul stil, intrată în func
țiune în anul trecut, și-a depășit 
înainte de termen parametrii 
proiectați. Fabrica de mobilă din 
Dej s-a specializat în mobilier 
cu folii de P.V.C. care Înlocuiesc 
furnirele. La unitatea din Bucea 
se fabrică scaune curbate. (Al. 
Mureșan).

Realizări 
ale întreprinderii 

de geamuri din Tirnăveni
Și in perioada scursă din acest 

an, sporul însemnat care a fost 
Înregistrat la indicatorul pro
ductivitatea muncii este semni
ficativ pentru a defini hărnicia 
colectivului de la întreprinderea 
de geamuri Tirnăveni. Odată 
cu creșterea producției s-a îm
bunătățit continuu și calitatea 
acesteia. Cu alte cuvinte, la în
treprinderea din Tirnăveni nu 
se precupețește nici un efort 
pentru ca toate sortimentele în 
care se produc geamul tras si 
geamul laminat să poată satis
face cantitativ și calitativ cerin
țele tot mai numeroșilor săi be
neficiari. (C. Pogăceanu).
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COMITETULUI CENTRAU
rAU PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși.
Comitetul Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol exprimă 

Comitetului Central al Partidului Comunist Român sincere mulțumiri pentru 
felicitările cordiale și căldurosul salut frățesc transmise cu prilejul celei 
de-a 55-a aniversări a creării Partidului Popular Revoluționar Mongol.

Ne exprimăm Încrederea că relațiile frățești dintre partidele și țările 
noastre, bazate pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului 
socialist, se vor dezvolta și Întări și In viitor, in interesul unității și coeziunii 
comunității socialiste, tn numele triumfului măreței cauze a păcii și so
cialismului.

Vă urăm din toată inima noi succese In construirea societății socialiste 
in Republica Socialistă România, în lupta pentru asigurarea păcii și secu
rității în Europa și tn întreaga lume.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI POPULAR
REVOLUȚIONAR MONGOL

Primire la Consiliul de Miniștri
Joi dimineață, tovarășul Gheorghe 

Rădulescu, viceprim-ministru al gu
vernului, a primit pe Nicolai Talîzin, 
ministrul poștelor și telecomunica
țiilor al U.R.S.S., care face o vizită 
in țara noastră.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost discutate, 
Intr-o atmosferă prietenească, pro
bleme referitoare la dezvoltarea In 
continuare a colaborării româno-so- 
vietice în domeniul serviciilor de 
postă șî telecomunicații.

La Întrevedere a participat Traian 
Dudaș, ministrul transporturilor șl 
telecomunicațiilor. A fost prezent 
N. V. Maslennikov, însărcinat cu

Adunarea de constituire a Asociației 
de prietenie româno-tunisiană

Joi după-amiază a avut loc în Ca
pitală adunarea de constituire a Aso
ciației de prietenie româno-tunisiană. 
organizată sub egida Frontului Uni
tății Socialiste și a Institutului ro
mân pentru relațiile culturale eu 
străinătatea.

La adunare au luat parte Gheorghe 
Petrescu, membru al C.C. al P.C.R., 
membru al Consiliului de Stat, vice
președinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Tamara Dobrin. vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste. Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului aface
rilor externe, reprezentanți ai Consi
liului Culturii și Educației Socialiste. 
Consiliului Național al Femeilor. Co
mitetului Central al U.T.C., U.N.C.A.P., 
ai unor organizații de masă, persona
lități ale vieții noastre artistice șl 
culturale, oameni al muncii din insti
tuții și întreprinderi bucureștene.

Au fost, de asemenea, prezenți Ah
med Zouaoui, însărcinat cu afaceri 
a.i. al Republicii Tunisiene în Româ
nia, precum și studenți tunisieni care 
urmează cursurile unor instituții de 
învățămînt superior în tara noastră.

în deschiderea adunării a luat cu- 
vtntul loan Botar. secretar al Insti
tutului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, care a subliniat 
importanta creării Asociației de prie
tenie româno-tunisiană.

A fost constituit apoi comitetul de 
conducere al Asociației de prietenie 
româno-tunisiană, al cărui președinte 
este tovarășul Gheorghe Petrescu. în 
funcția de vicepreședinți ai asocia
ției au fost desemnați Ion Bogdan, 
adjunct al ministrului minelor, pe
trolului și geologiei, academicianul 
Emil Condurachi. Suzana Galpal. 

„ROMANIA-FILM" prezintă: 

„CERUL E CU NOU

afaceri ad-interim al Uniunii Sovie
tice la București.

Ministrul poștelor și telecomunica
țiilor din Uniunea Sovietică. Nicolai 
Talîzin. care, la invitația Ministeru
lui Transporturilor și Telecomunica
țiilor. a făcut o vizită In tara noas
tră. a părăsit joi Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost condus de Traian 
Dudaș, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor. membri ai con
ducerii ministerului și Direcției ge
nerale a poștelor și telecomunicații
lor. precum și de N. V. Maslenni
kov. însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

membră a Biroului Consiliului Națio
nal al Femeilor.

Mulțumind călduros pentru onoarea 
de a fi fost desemnat președinte al 
asociației, tovarășul Gheorghe Petres
cu a arătat că asociației, constituită 
în preajma celei de-a 20-a aniversări 
a independentei Tunisiei. îi revine 
sarcina de a contribui la adîncitea 
relațiilor bazate pe prietenie, stimă și 
prețuire reciproc^ dintre poporul ro
mân și poporul tunisian și că există 
toate condițiile ca asociația să-și în
deplinească1 acest obiectiv nobil. O 
garanție în acest sens o constituie e- 
volutia pozitivă pe multiple planuri 
a raporturilor româno-tunisiene. in- 
tîlnirile la cel mai înalt nivel, dis
cuțiile purtate de șefii celor două 
state, președintele Nicolae Ceausescu 
și președintele Habib Bourguiba.

A luat apoi cuvîntul Ahmed 
Zouaoui, care a arătat. între altele, că 
asociația răspunde într-un mod cu 
totul natural unei situații de fapt, 
marcată de dezvoltarea și întărirea 
cooperării dintre cele două tari. Vor
bitorul s-a referit apoi la importanta 
convorbirilor dintre președintele 
Nicolae Ceausescu și președintele 
Habib Bourguiba. care au exprimat 
hotărirea de a dezvolta în continuare 
cooperarea româno-tunisiană pe baza 
prieteniei, a stimei reciproce si a 
principiilor dreptului international.

Participant!! la adunare au adre
sat, în încheiere, o telegramă Asociației 
de prietenie tunisiano-română. în 
care îi urează succes în activitatea sa 
consacrată întăririi relațiilor de cola
borare și prietenie dintre popoarele 
noastre. în folosul reciproc, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

(Agerpres)

care au prezentat numeroase comu
nicări privind istoria Banatului și 
continuitatea elementului daco
român în această parte a țării. 
• EXPOZIȚII. La Muzeul de etno
grafie din comuna Lupșa, județul 
Alba, a fost deschisă o expoziție de 
artă populară moțească. Sînt ex
puse 10 albume cu peste 1 200 mo
dele de țesături și împletituri din 
in, clnepă și lină, specifice zonei 
munților Apuseni ; portul local mo
țesc, în special cel lupșenesc, este

reprezentat de o seamă de obiecte 
de îmbrăcăminte și casnice, cerami
că smălțuită și nesmălțuită. La 
Deva a avut loc vernisajul expo
ziției de artă plastică „Trecutul și 
prezentul socialist in arta plastică", 
organizată de Comitetul județean 
de cultură și educație socialistă îm
preună cu cenaclul Deva și filiala 
Petroșani ale Uniunii artiștilor 
plastici. Sînt expuse lucrări de pic
tură, grafică și sculptură ale plasti- 
cienilor hunedoreni. a căror temati
că evidențiază momente semnifica
tive din trecutul istoric atît de bo
gat al județului Hunedoara, cît și 
mărețele realizări din anii socialis
mului ale oamenilor muncii de pe 
aceste meleaguri. Muzeul județean 
din Tg. Jiu găzduiește expoziția 
pictorului gorjean Grigore Lungu, 
cu imagini ale omului contempo
ran, ale realizărilor și împlinirilor 
sale. • O „SCOALĂ A BRIGADIE

Cronica zilei
Georgs Macovescu, ministrul afa

cerilor externe, a primit joi pe Luke 
Salisu Momodu Osobase, ambasado
rul Republicii Federale Nigeria, In 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor sale de acreditare.

*
Cu prilejul celei de-a 20-a aniver

sări a stabilirii relațiilor diplomatice 
între Republica Socialistă România 
Si Republica Socialistă a Uniunii 
Birmane a avut loc un schimb de 
mesaje de felicitare Intre miniștrii 
afacerilor externe din cele două țări, 
George Macovescu si U Hla Phone.★

O delegație guvernamentală ro
mână, condusă de Emil Nicolcioiu, 
ministrul justiției, a plecat, joi di
mineața, la Tunis, unde va participa 
la festivitățile prilejuite de cea de-a 
20-a aniversare a independentei na
ționale a Republicii Tunisiene.

★
în continuarea vizitei pe care o în

treprinde In tara noastră la invitația 
Ministerului Muncii, Svetozar Pe- 
povschi, președintele Comitetului fe
deral pentru muncă și angajare din 
R.S.F. Iugoslavia, a luat cunoștință 
în cursul zilei de joi de activitatea 
unor unități social-culturale din ju
dețele Vîlcea și Sibiu.

în aceeași zi, oaspetele iugoslav s-a 
lntîlnit cu Richard Winter, președin
tele Consiliului popular al județului 
Sibiu.

★ '
Joi seara, Sayed Abbas Chedid, di

rectorul Centrului de informare al 
Organizației Națiunilor Unite la 
București, a oferit o recepție cu pri
lejul încheierii misiunii sale tn 
România.

Au participat Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, reprezentanți ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, oa
meni de cultură, ziariști.

Au luat, de asemenea, parte șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați în țara noastră și alți membri ai 
corpului diplomatic, reprezentantul 
P.N.U.D. In România, precum și ai 
altor centre ale O.N.U. la București.★

La 18 martie, cu prilejul Împlinirii 
a 70 de ani de la istoricul zbor el 
lui Vuia (primul zbor din lume cu 
un aparat mai greu decit aerul pro
pulsat prin mijloace proprii la bord). 
Muzeul tehnic „prof. ing. Dimitrie 
Leonida" în colaborare cu Muzeul 
Militar Central au organizat joi In 
București o manifestare comemora
tivă la care au luat parte academi
cieni, profesori, alti oameni de știin
ță. ofițeri, precum și un numeros 
public. A fost prezentat filmul ..Via
ta și opera lui Traian Vuia". Cu a- 
ceeași ocazie, la Muzeul tehnic a fost 
deschisă o expoziție omagială de 
imagini si documente care ilustrează 
activitatea strălucitului pionier al a- 
viatied mondiale.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de M, 

21 și 22 martie. în țară : Vremea va 
continua să se răcească ușor la începu
tul intervalului, mai ales în nord-estul 
țării. Cerul va fi temporar noros. Pe 
alocuri vor cădea precipitații slabe, sub 
formă de ploaie, lapoviță și ninsoare 
în Maramureș, Transilvania șl Moldova 
și sub formă de ploaie în rest. Vîntul 
va sufla slab pînă la potrivit. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 7 și 
plus 3 grade, mai coborîte în nordul 
țării, iar maximele între zero și 10 gra
de. local mai ridicate. Dimineața ceață 
slabă. în București : Cerul va fi tem
porar noros. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura va înregistra o scădere.

Producție „Mosfilm". Re
gia : Valeri Lonskoi. Cu : 
Igor Ledogorov, Larisa Lu- 
jina, Vladimir Zamanski, 
Natalia Bondarciuk, Zinai

da Kirienko

RULUI" a fost inițiată în Valea 
Jiului de Consiliul municipal 
al sindicatelor Petroșani. Ea își 
propune să contribuie la ridicarea 
nivelului de cunoștințe al minerilor 
șefi de brigăzi, tn conducerea for
mațiilor de lucru. Acțiunea constă 
într-un curs — la care participă 
mineri șefi de brigadă din abataje
le Văii Jiului și in cadrul căruia 
sint predate cunoștințe de psiholo
gie a muncii, ergonomie, normare și 
retribuție, de legislație a muncii
• PREMIERĂ TEATRALA. Teatrul 
de Nord — secția română — din 
Satu-Mare a prezentat în premieră 
pe țară piesa „Martin Luther și 
Thomas Munzer sau Introducerea 
contabilității" de Dieter Forte, în 
regia lui Mircea Marin și sceno
grafia lui Teodor Constantinescu.
• „GORJUL — STRĂVECHE TA
RĂ NOUĂ" este titlul filmului do- 
cumentar-artistic prezentat pe ecra
nele cinematografelor din județul 
Gorj. Filmul reunește imagini re
velatoare ale frumuseților acestor 
plaiuri, ale bogatelor tradiții și obi
ceiuri gorjenești, ale unor inesti
mabile lucrări de artă populară. Cu 
o deosebită forță de expresie sînt 
înfățișate realitățile materiale și 
spirituale din anii devenirii socia
liste a județului Gorj. Pe tema 
„Contribuția cadrelor inginerești la 
afirmarea progresului tehnic". Ia 
Casa de cultură a sindicatelor din 
municipiul Tg. Jiu au fost dezbătu
te. în cadrul unei mese rotunde, as
pecte concrete ale contribuției ca
drelor tehnico-inginerești din uni
tățile economice ale Gorjului la 
perfecționarea tehnologiilor de pro
ducție.

Corespondenții „Scînteii"

Plecarea delegației Partidului Comunist Român 
la Congresul Partidului Comunist German
Joi dimineața a plecat în R. F. 

Germania delegația Partidului Comu
nist Român, formată din tovarășii 
Virgil Trofin, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Brasov al P.C.R., și Ghizele 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., care 
va participa la lucrările Congresului 
Partidului Comunist German.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

DUMINICĂ DIMINEAȚA

Cuplaj rugbistic in Capitală
în campionatul national de rugbi. 

duminică va avea loc în Capitală un 
interesant cuplaj pe terenul din Par
cul Copilului. Da la ora 10 se întll- 
nesc echipele Grivita roșie si Dina
mo, iar de la ora 11,30 Steaua si Mi
nerul Gura Humorului. Tot în Capi
tală, duminică este programată (pe

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Pe MICUL ECRAN, la sfîrsitul a- 

cestei săptămîni, două emisiuni spor
tive : sîmbătă, de la ora 16. meciul 
de rugbi Franța — Anglia, ce are loc 
la Paris. în cadrul „Turneului celor 
cinci națiuni", iar • duminică, de la 
ora 16.10, un reportaj despre activi
tatea antrenorului, selectiuni din me
ciurile tur-retur din sferturile de fi
nală ale cupelor europene intenclu- 
buri la fotbal și un documentar ar
tistic T.V. despre apreciata noastră 
gimnastă Nadia Comănecl.

TENIS
Turneul internațional de tenis car» 

se desfășoară în orașul american La 
Costa (California) a programat alte 
meciuri contînd pentru primul tur. 
Jimmy Connors l-a învins cu 6—0,
6— 4 pe Ion Tiriac. Alte rezultate ;
Erik Van Dillen (S.U.A.) — Marty 
Riessen (S.U.A.) 6—3, 4—6. 6—4 ;
Roscoe Tanner (S.U.A.) — Buth Walts 
(S.U.A.) 7—6, 6—3 ; Sandy Mayer 
(S.U.A.) — Haroon- Rahim (Pakistan)
7— 6, 3—6, 6—2.

ȘAH
Turneul internațional feminin d« 

sah de la Belgrad a continuat cu run
da a 10-a, în care șahista româncă 
Margareta Mureșan' (cu piesele albe) 
a invins-o în 54 de mutări pe jucă- 
toarea iugoslavă Boskovici. Lideră a 
clasamentului se menține Nona Ga- 
prindașvili (U.R.S.S.). cu 9 puncte, 
urmată de Suzana Veroczy (Ungaria) 
— 8,5 puncte. Margareta Mureșan 
ocupă locul șapte, cu 5 puncte.

FOTBAL
Pe stadionul din Oradea s-a dis

putat ieri meciul amical de fotbal 
dintre cunoscuta formație suedeză 
F. C. Malmd și echipa F. C. Bihor. 
Partida s-a încheiat cu scorul de
1—0 (0—0) în favoarea fotbaliștilor 
români. Autorul golului : Georgescu 
(min. 60).

DE LA
Administrația Asigurărilor de 

Stat, reamintește celor care nu 
au achitat prima de asigurare 
Ia clădirile (apartamentele) 
proprietate personală, că la 
data de 31 martie 1976 expiră 
termenul de plată a 50 la sută 
din primele de asigurare dato
rate pe anul 1976. După această 
dată, se plătesc majorări de în- 
tirziere.

Pentru restul de 50 la sută 
din primele de asigurare dato-

PROCESE ÎNNOITOARE PE MERIDIANELE LATINO-AMERICANE 

zzSe sparge gheața" marilor latifundii...
Cîteva file de calendar :
LIMA 28 decembrie (A.F.P.). Au

toritățile peruane au decis reincor- 
porarea in patrimoniul național a 
moșiei Putumayo, cu o suprafață de 
2 220 440 ha. cea mai mare proprie
tate funciară particulară din Peru, 
fi una dintre cele mai mari din 
lume.

QUITO 1 ianuarie (U.P.I.). Guver
nul ecuadorian a inceput preluarea 
controlului asupra marilor proprie
tăți funciare, insuficient exploatate. 
Pămintul expropriat va fi distribuit 
țăranilor, incepindu-se, astfel, o eta
pă nouă de transformări structurale 
in agricultura ecuadoriană.

CIUDÂD DE MEXICO 9 ianuarie 
(Prensa Latina). Președintele Mexi
cului, Luis Echeverria Alvarez, a in- 
minat actele de improprietărire unui 
număr de 22 000 familii de țărani, 
care au primit peste un milion hec
tare de pămint.

Aceste știri, ca și numeroase altele 
sosite din America Latină ilustrează 
amploarea crescindă pe care o ca
pătă in ultima vreme problema re- 
formulării rînduielilor agrare, in. di
recția adaptării lor la necesitățile 
actuale de dezvoltare economică și 
socială.

Condițiile naturale din America La
tină permit obținerea unei producții 
agricole care ar ajunge pentru popu
lația întregii lumi — asigură specia
liștii F.A.O., apreciere care are da
rul de a atrage atenția asupra unei 
realități incontestabile : anume că 
varietatea formelor de relief si con
dițiile pedoclimatice fac din conti
nentul latino-american un spațiu 
prin excelentă dotat pentru cultiva
rea tuturor principalelor produse a- 
grare. Doar nu tntîmplător continen
tului latino-american Ii revine peste 
80 la sută din exportul mondial de 
cafea, două treimi din cel de banane, 
mai bine de o treime din producția 
de cacao, Argentina, Brazilia și U- 
ruguay numârîndu-se printre cei mai 
mari producători si exportatori de 
carne, piei. lină. orez, porumb, zahăr 
etc.

Cu toate acestea, agricultura lati- 
no-americană este încă departe de a 

P.C.R., și Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție Ia C.C. al P.C.R.

a
La sosirea la Frankfurt P« Main, 

delegația a fost salutată, la aero
port, de Max Schaeffer, membru al 
Prezidiului P.C.G., Sepp Meier, 
membru al Comitetului Director al 
P.C.G., si Stefan Voetz, șef de sec
ție tn cadrul Comitetului Director al 
P.C.G. *

• AGENDA ARGEȘEANÂ. Sub 
genericul „Codul eticii și echității 
socialiste in viața noastră", în 29 de 
comune din județul Argeș au fost 
organizate „săptămîni ale culturii", 
dedicate celei de-a 55-a aniversări 
a creării partidului și Congresului 
educației politice și al culturii so
cialiste. Sînt programate ample ma
nifestări cultural-educative — sim
pozioane, mese rotunde și expuneri 
pe teme ale politicii interne și ex
terne a partidului, recitaluri de 
poezie și muzică patriotică și popu
lară, seri de întrebări și răspunsuri, 
întreceri ale formațiilor artistice 
locale. La clubul tehnic din Pitești, 
in ciclul de manifestări „Să trăim 
și să muncim in chip comunist", ti
neri din întreprinderile și institu
țiile municipiului au audiat ieri ex
punerea cu tema ..P.C.R. — forța 
conducătoare a societății noastre". 
De asemenea, la Casa de cultură 
din Cimpulung Muscel, în cadrul 
,,Clubului ateiștilor", s-a organizat o 
dezbatere științifică intitulată : 
„Facerea lumii — premisă și ade
văr". • „VORBEȘTE ISTORIA- 
— este genericul unui interesant 
concurs care a avut loc la Școala 
generală nr. 3 din Moldova Nouă, 
județul Caraș-Severin, pe tem» 
războiului de independentă din 
1877. Au participat, alături de cadre 
didactice și elevi, numeroși alți oa
meni ai muncii din acest frumos 
oraș de la Dunăre. La Caransebeș 
s-a desfășurat, timp de două zile, 
un simpozion tot pe teme de istorie. 
Organizat ca moment de evocare a 
memoriei lui Constantin Daicoviciu, 
simpozionul a reunit un mare nu
măr de istorici, cercetători și mu
zeografi din București, Cluj-Napo- 
ca, Timișoara, Reșița, Caransebeș,

Au fost prezenți. de asemenea, Ion 
Morega. ambasadorul României 1a 
Bonn, și membri al ambasadei.

(Agerpres)

•tadionul Vulcan, de la ora 10) st 
partida Vulcan — Stiinta Petroșani. 

, Celelalte meciuri ale etapei se 
dispută în tară : 1a Constanta. Farul 
— Gloria și T.I.C. — Sportul studen
țesc, la Sibiu. C.S.M. — Rulmentul 
Bîrlad. la Cluj-Napoca, Agronomia — 
Universitatea Timișoara, iar la Iași, 
Politehnica — Olimpia București.

La Tokio, într-un meci contînd 
pentru preliminariile turneului olim
pic de fotbal, selecționata Japoniei a 
Întrecut cu scorul de 3—0 (2—0) for
mația Filipinelor.

Meciurile retur din sferturile de fi
nală ale competițiilor europene 
intercluburi de fotbal, desfășurate 
miercuri seara, au fost favorabile 
echipelor-gazdă, care au terminat în
vingătoare în nouă din cele 12 întîl- 
niri disputate. Iată rezultatele : In 
„Cupa campionilor europeni". Bayern 
Miinchen — Benfica Lisabona 5—1, 
Real Madrid — Borussia Moenchen
gladbach 1—1 (Echipa spaniolă s-a 
calificat datorită faptului că a mar
cat mai multe goluri în primul joc, 
încheiat, de asemenea, la egalitate :
2— 2), St. Etienne — Dinamo Kiev
3- M) (după prelungiri), P.S.V. Eindho
ven — Hajduk Split 3—0 (după pre
lungiri). Pentru semifinalele „Cupei 
cupelor" s-au calificat formațiile 
Eintracht Frankfurt pe Main. Ander- 
lecht. Vest Ham United și Sachsen
ring Zwickau (R.D. Germană). Ultima 
echipă a cîștigat pe teren propriu cu 
1—0, reușind astfel să elimine cunos
cuta formație scoțiană Celtic Glas
gow. Performera „Cupei U.E.F.A." a 
fost formația vest-germană S.V. Ham
burg, care a cîștigat cu 1—0 meciul 
susținut în orașul polonez Mielec cu 
formația locală Stal, după ce in pri
mul joc rezultatul fusese egal (1—1). 
Vor mai juca in semifinale echipele 
F.C. Bruges (care a eliminat surprin
zător pe A.C. Milan), Liverpool și 
F.C. Barcelona.

VOLEI
în cei de-al treilea meci din cadrul 

turneului pe care-1 întreprinde în îJa*  
ponia, echipa masculină de volei a 
U.R.S.S. a evoluat în orașul Sendai 
în compania reprezentativei nipone. 
Voleibaliștii sovietici au terminat în
vingători cu scorul de 3—2 (15—10, 
7—15, 6—15, 15—11, 15—12).

A D A S
rat? pe anul 1976. termenul de 
plată este de 30 septembrie 
1976. Dacă aceste prime se a- 
chită anticipat; pînă la data de 
15 mai 1976, se acordă o redu
cere de 3 la sută.

Pentru a evita plata majoră
rilor de întirziere și pentru a 
beneficia de reducerea ce se a- 
cordă este de dorit ca cetă
țenii să-și achite din timp pri
mele de asigurare datorate.

constitui un veritabil factor de bu
năstare. Aproape jumătate din locui
torii continentului suferă de subnu
triție, fără a mai vorbi de anumite 
zone unde periodic face ravagii așa- 
numita „foame violentă". Tocmai in 
mediul rural mortalitatea infantilă, 
analfabetismul, bolile și alte tare so
ciale ating indicii cei mai înalti. Pe 
de altă parte, datele statistice atribuie 
agriculturii între 20 și 25 la sută din 
valoarea producției globale. în timp 
ce jumătate din cei peste 300 milioa
ne de locuitori care alcătuiesc popu
lația actuală a Americii Latine sînt 
ocupați în agricultură.

Două extreme caracterizează situa
ția agriculturii în America Latină : 

• Paradoxul subnutriției în zone din cele mai fertile de pe 
glob • Crește combativitatea maselor țărănimii 

• La ordinea zilei, reforme agrare

ori proprietățile sînt așa de mari In
cit latifundiarii nu au interes să le 
cultive integral, ori sint așa de mici 
incit nu pot asigura țăranului nece
sarul pentru existență.

Polarizarea proprietății în agricul
tură ajunge uneori la niveluri incre
dibile : tn Brazilia, Argentina, Colum
bia, Paraguay, Guatemala, Honduras. 
Nicaragua proprietățile de zeci și chiar 
sute de mii de hectare sint o con
stantă a peisajului rural, alături de 
existenta a sute de mii sau milioane 
de oameni lipsiți de pămint sau a- 
vind suprafețe insuficiente asigurării 
traiului, tn linii mari, arată datele 
statistice, trei sferturi din cultivato
rii independenți posedă sub 7 Ia sută 
din suprafața arabilă a continentului, 
in timp ce un număr restrins de mari 
moșieri, reprezentind cam 2 la sută 
din totalul populației, stăpinesc mai 
mult de 60 la sută din terenurile fer
tile.

Cu excepția marilor plantații și ■ 
fermelor zootehnice care produc pen
tru export, nivelul producției agrare 
rămine, în ansamblu, foarte scăzut, 
căci destui moșieri preferă să exploa
teze mîna de lucru extrem de iefti
nă a maselor de țărani dezmoșteniți 
— se practică o variată gamă de

MOSCOVA Succesele petrochimiștilor siberienî
Prima parte a unui Impunător 

combinat industrial pentru fabri
carea de mase plastice a fost dată 
în folosință în vestul Siberiei, de 
curînd, cu puține zile înaintea 
deschiderii celui de-al XXV-lea 
Congres al P.C.U.S. Amplasat lin
gă rafinăria de petrol și combina
tul de cauciuc din nord-vestul 
orașului Omsk, noul obiectiv in; 
dustrial își va procura materia 
primă necesară direct din instala
țiile rafinăriei. De fapt, combina
tul de mase plastice constituie Încă 
o ramură din trunchiul complexu
lui petrochimic al Omskulul, cel 
mai mare obiectiv cu acest profil 
din întreaga Uniune Sovietică. La 
producția sa tradițională — care 
cuprinde combustibili și lubrifianți, 
cauciuc și produse din cauciuc, 
carbon tehnic și altele — se adau

HANOI Eforturi rodnice pentru mecanizarea 

agriculturii
Extinderea utilizării mijloacelor 

moderne In agricultură, înzestrarea 
acestui sector cu tot mai multe 
mașini constituie o preocupare de 
seamă In R.D. Vietnam. în prezent, 
utilizarea pe scară tot mai largă 
de către cooperativele agricole a 
unui tip de tractor proiectat de In
stitutul vietnamez pentru mecani
zarea agriculturii si aflat în produc
ția de serie Ia uzina constructoare 
de mașini agricole dă rezultate 
foarte bune. Acest tractor de mică 
dimensiune (12 CP) si purtînd mar
ca „Lotus" este folosit , atît la 
munca cîmpului, cît și la pompa
rea apei în rețeaua de irigații sau 
ca mijloc de transport. Pină la 
sfirșitul anului trecut, peste 2 700 
de tractoare „Lotus" au intrat în 
dotatia cooperativelor agricole.

Potrivit datelor statistice, tn 
R.D. Vietnam există în prezent 
119 stațiuni de tractoare, 90 brigăzi 
mecanizate In cadrul fermelor de 
stat, 28 brigăzi mecanizate pentru 
recuperarea terenurilor agricole și

BERLIN Noi sisteme hidrotehnice
Potrivit datelor existente, în pe

rioada 1971—1975 în R. D. Germa
nă au fost desecate 400 000 hectare 
de teren — realizare ce a înnoit 
fata unor întregi zone ale țării. în 
mai multe regiuni mlăștinoase, în 
care nu de mult cu greu se putea 
practica agricultura, prin diverse 
lucrări hidrotehnice au fost create 
condiții pentru culturi agricole 
normale, desfășurate pe mari în
tinderi.

Ample acțiuni de hidroameliorații 
se desfășoară în prezent în zona 
mlăștinoasă Randow-Welse din 
nord-estul tării, pe o suprafață de 
6 600 hectare. După desțelenirea 
terenurilor, pe un spațiu de 2 400 
hectare au fost săpate puțuri de 
absorbție a apelor, s-au construit 
stăvilare și diguri și au fost insta
late drenuri din material plastic

HAVANA Progresele electrificării
între sectoarele economice căro

ra li se acordă o atenție deosebită 
In cadrul primului plan cincinal 
a] Cubei socialiste (1976—1980) se 
află și producția de energie elec
trică : in perioada respectivă, a- 
ceasta va marca o creștere de 35 
la sută în raport cu producția ac
tuală.

Potrivit datelor publicate de Mi
nisterul Industriei Electrice, capa
citatea instalată va spori in ur
mătorii cinci ani de circa trei ori 
fată de ahul 1959. această sarcină 
urmînd a fi realizată atît prin 
construirea de noi uzine, cît și 
prin lărgirea și modernizarea celor 
existente. Trebuie spus că, în pe
rioada 1959—1975. ca urmare a mă
surilor adoptate de guvernul revo
luționar pe linia sporirii capacită
ții instalate, aceasta a marcat o 
creștere de 700 MW. In următorii 
cinci ani creșterea respectivă va fi

forme de exploatare de tip semifeu
dal — decit să investească in tehni
ca agricolă, care, pe de altă parte, 
rămine inaccesibilă pentru majorita
tea țăranilor.

Frînarea dezvoltării economice, 
menținerea unei piețe intern^ îngus
te. agravarea problemei alimentației 
— iată citeva din implicațiile siste
mului latifundiar, care joacă, totoda
tă, rolul de forță principală a regi
murilor reacționare.

Pentru schimbarea acestor stări 
de lucruri, țărănimea a dus o luptă 
Îndelungată, care în ultimii ani a 
atins un grad de combativitate fără 
precedent, devenind o componentă 
puternică a curentului înnoitor.

a mișcării antioligarbice și antiimpe- 
rialiste din America Latină. în mai 
multe țări s-au creat puternice fe
derații țărănești, care desfășoară ac
țiuni de anvergură — greve, demon
strații, marșuri — contra dominației 
moșierești și monopoliste, pentru în
făptuirea reformei agrare în folosul 
celor ce muncesc. în unele țări, gru
puri țărănești iau arma în mină 
pentru a prelua pămintul acaparat de 
moșieri. Din ce în ce mai des. ac
țiunile țărănești sînt sprijinite de 
muncitorii de la orașe. în lupta co
mună creîndu-se bazele unor relații 
de alianță tot mai trainică. Cronica 
mișcării țărănești înregistrează și 
acțiuni comune pe plan interregio
nal, în sprijinul unor măsuri hotări- 
te, menite să ducă la schimbări 
structurale în sectorul rural.

Creșterea continuă a luptei țărani
lor, faptul că înapoierea agriculturii 
stăvilește progresul economiei in an
samblu au făcut ca o parte a bur
gheziei. multe personalități politice 
să accepte ca inevitabilă înfăptuirea 
reformei agrare, de unde și numeroa
sele proiecte și legi — marcate, ce-i 
drept, de sensibile diferențieri — 
care au fost elaborate de cîțiva ani 
încoace în această direcție. 

gă acum o gamă diversificată de 
mase plastice cu largi utilizări in 
industriile constructoare de mașini, 
chimică, ușoară și in alte ramuri.

Așa cum s-a subliniat la con
gres, Siberia apuseană va furniza 
în viitor aproape jumătate din 
cantitatea de petrol și gaze, o bună 
parte din cauciucul sintetic și ma
sele plastice necesare întregii eco
nomii naționale a U.R.S.S. In acest 
context, noului combinat dat par
tial în funcțiune ii revine un rol 
preponderent, întrucît, atunci cînd 
va produce cu întreaga capacitate, 
el va determina triplarea produc
ției de mase plastice a tării.

Combinatul din Omsk este dotat 
eu utilaje moderne, de înaltă teh
nicitate, majoritatea proceselor de 
producție fiind automatizate. (L. 
Duță).

10 brigăzi specializate în diferite 
alte lucrări de îmbunătățiri fun
ciare — unități care dispun, în an
samblu, de aproape 40 000 de ma
șini agricole de diferite tipuri. în 
comparație cu 1965, cifrele men
ționate marchează o creștere de 
aproape trei ori și jumătate a ni
velului mecanizării agriculturii. De 
asemenea, circa 10 000 de coopera
tive agricole au fost dotate și cu 
diferite alte mașini, între care 
23 000 de motoare diesel.

Acțiunea de mecanizare a agri
culturii continuă într-un ritm tot 
mai susținut. Astfel, Uzina meca
nică din orașul Vinh, care a rea
lizat în ultimul timp noi 'tipuri de 
mașini — cultivatoare, batoze, ma
șini pentru decorticat etc — își va 
spori în acest an producția des
tinată agriculturii cu 30 la sută 
față de anul 1975. în vederea rea
lizării acestui obiectiv, la uzina 
respectivă au fost puse In funcțiu
ne noi ateliere pe o suprafață de 
4 700 metri pătrați. (G. Bondoc).

de mari dimensiuni. Aceste dre
nuri permit, potrivit necesităților, 
atît irigarea terenurilor cit și eva
cuarea apelor. De asemenea, au 
fost săpate canale colectoare pe o 
lungime de 100 km.

Cea mai mare lucrare de hidro
ameliorații are loc în regiunea 
Erfurt, pe o suprafață de 40 000 
hectare.

Alte lucrări au loc in raionul 
Soemmerda, unde terenurile ara
bile și pășunile erau adesea pradă 
inundațiilor. Acum, prin construi
rea unor mari rezervoare de reți
nere a apelor, rîurile din această 
zonă au fost puse definitiv sub 
control. Totodată, în perioadele 
secetoase aceste rezervoare pot 
pune la dispoziția agriculturii, 
pentru irigații. 50 000 metri cubî 
de apă. (C. Varvara).

de 1 500 MW. In acest sens se pre
vede edificarea unei termocentrale 
în provincia Havana, cu o capaci
tate de 1 200 MW. lărgirea termo
centralelor de la Măriei, Cienfue- 
gos. Las Villas și Santiago de Cuba, 
precum și construcția tutei termo
centrale în Insula Pinilor. Totodată, 
în acest cincinal vor începe lucră
rile de edificare a primei centrale 
atomoelectrice cubaneze.

în prezent, Cuba dispune de pa,- 
tru mari termocentrale și de o am
plă rețea de distribuție a energiei 
electrice, care asigură alimentarea 
centrelor industriale, unităților 
comerciale, locuințelor etc. Peste 
70 la sută din totalul locuințelor 
cubaneze sînt racordate la rețelele 
electrice, ceea ce plasează Cuba, 
pe acest plan, printre primele țări 
de pe continentul latino-american. 
(M. Fabian).

Unele au lăsat urme cu totul negli
jabile în panorama agricolă, avînd 
uneori ca efect chiar o întărire a po
zițiilor moșierilor, cum a fost cazul 
In Nicaragua. Paraguay și Honduras. 
Altele, reflectînd un context national 
unde presiunea forțelor populare si 
chiar interesele unei părți a burghe
ziei s-au făcut mai simțite, au fost 
concretizate în exproprieri de tere
nuri moșierești, in genere plătite 
din fondurile statului, amortizate 
apoi de țăranii improprietăriți In
tr-un anumit termen.

Exceptînd Cuba, unde problema a- 
grară a căpătat o rezolvare oe baze 
socialiste, reforme agrare de am
ploare au fost legiferate în Mexic 
(încă de mai multă vreme), în Peru 
(în ultimii șapte ani), în Panama, 
in Costa Rica și, intr-o oarecare 
măsură, in Ecuador, ca și în alte ei- 
teva țări. In Peru a fost desființată 
proprietatea moșierească de pe o su
prafață de peste 5 milioane de hec
tare ; circa 216 000 de familii țără
nești au pășit pe calea unei vieți noi. 
formele de organizare instituite — 
cooperative agricole de producție, so
cietăți de interes social si comunită
țile țărănești — deschizindu-le per
spectiva participării directe la efortu
rile generale pentru progresul econo
mic și social al tării. Prefaceri simi
lare au loc și în Panama, unde actua
lul guvern a inițiat organizarea de 
„asentamientos", formă de cooperati
ve țărănești. în cadrul cărora în ma
rea majoritate a cazurilor veniturile 
se repartizează după muncă. Ca și in 
Peru, cooperativele beneficiază de 
credite și de asistentă tehnică.

Deziderat secular și lozincă de lup
tă a țărănimii latino-americane. re
forma agrară a devenit astăzi mai 
mult ca oricînd un imperativ al pro
gresului economic și social. în pro
cesul făuririi alianței cu clasa mun
citoare și cu sprijinul celorlalte for
te progresiste, țărănimea muncitoare 
latino-âmericană. toate forțele pro
gresiste. luptă pentru înfăptuirea 
unor schimbări radicale ale structu
rilor agrare, care să dea pămîntul ce
lor ce-1 muncesc, în interesul ridică
rii nivelului lor de trai, al dezvoltă
rii economice și sociale a tarilor res
pective.

V. ORO»
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în Consiliul de Securitate LONDRA

Convorbiri româno-britanice

Proiectul de rezoluție prezentat de 11 state — între care 
și România — a fost adoptat în unanimitate
NAȚIUNILE UNITE 18 — Corespondentul nostru transmite : Con

siliul de Securitate și-a încheiat, miercuri după-amiază, dezbaterile asu
pra situației create in sudul Africii ca urmare a actelor de agresiune 
comise de Rhodesia împotriva Republicii Populare Mozambic, precum 
Și asupra implicațiilor pentru economia Mozambicului ale aplicării sanc
țiunilor cerute de rezoluțiile O.N.U. față de Rhodesia.

LONDRA 18 — Corespondentul
Agerpres transmite : în continuarea 
Vizitei pe care o efectuează in Ma
rea Britanic, tovarășuj Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, ș-a 
întîlnit joi cu liderul Partidului con
servator, Margaret Thatcher.

Liderul Partidului conservator • 
evocat cu plăcere vizita pe care a fă
cut-o anul trecut la București și con
vorbirile purtate eu președintei® 
Nioolae Ceaușescu și a rugat să 
se transmită tovarășului Nicola® 
Ceaușescu și tovarășei Elen® 
Ceaușescu cele mai calde salutări 
și urări de sănătate și fericire.

In cadrul convorbirii care ■ avut 
loc a fost exprimată dorința comună 
de a se lărgi și diversifica cooperarea 
și conlucrarea româno-britanică in 
toate domeniile de activitate.

La intîlnire a luat parte William 
Whitelaw, lider adjunct al Partidu
lui conservator. Au fost prezenți am
basadorul României la Londra, Pretor 
Popa, și ambasadorul Marii Britanii 
la București, Jeffrey Petersen.

In aceeași zi, tovarășul Ion Pățan 
«-a întîlnit și a avut convorbiri de 
lucru cu Ralph Bateman, președin
tele Confederației 
ee, cu conducători 
me britanice.

Seara, guvernul 
recepție în cinstea oaspetelui român.

Industriei Britani- 
de companii si fir-
britanic a oferit o

Tovarășul Erich Honecker a primit 
pe ambasadorul

BERLIN 18 — Corespondentul nos
tru transmite : Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., l-a 
primit, joi. pe ambasadorul tării 
noastre la Berlin, Constantin Nită. 1» 
vizită d® prezentare.

Cu acest prilej, ambasadorul român 
a transmis din partea tovarâșului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
tovarâșului Erich Honecker un cald 
mesaj de prietenie și cele mai bune 
urări d« succes. Mulțumind, tovarâ-

român in R.D.G.
sul Erich Honecker a transmis, la 
rândul său, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial șalut de prie
tenie, împreună cu urări de noi 
succese.

în cursul convorbirii, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, tovă
rășească. au fost evidențiate evoluția 
asoendentă a relațiilor de prietenie 
și. colaborare dintre cele două țări, 
partide șa popoare, posibilitățile a- 
dincirid și diversificării cooperării, 
ne multiple planuri, intra România 
si R.D. Germană.

BERLIN

M PRETUTINDENI

. luările de cuvînt care au prece
dat supunerea la vot a rezoluției, nu
meroși vorbitori au subliniat necesi
tatea de, a se respecta hotărîrile 
adoptate de Națiunile Unite în pri
vința sancțiunilor impuse împotriva 
guvernului rasist de la Salisbury. Re
prezentantul Pakistanului a apreciat 
hotărirea Mozambicului drept „un 
moment crucial in cadrul unei lupte 
care a ajuns în faza sa decisivă". La 
rîndul său, reprezentantul Japoniei, 
sprijinind apelul de a se acorda asis
tență economică Mozambicului, a 
subliniat că „acest ajutor are, de fapt, 
semnificația sprijinirii poporului 
Zimbabwe în lupta sa justă". Repre
zentantul Suediei, subscriind Ia rezo
luție. a anunțat că guvernul tării sala 
a hotărit să sporească ajutorul mate
rial și financiar acordat Mozambi
cului.

Luind cuvîntul, ambasadorul țării 
noastre la Națiunile Unite. Ion Datcu, 
a salutat hotărirea tînărului stat 
african de a-și închide granița cu 
Rhodesia și de a aplica sancțiunile 
hotărite de O.N.U., ajutind în acest 
fel lupta de eliberare a poporului 
Zimbabwe. In context, vorbitorul a 
condamnat*  actele de agresiune ale 
Rhodesiei împotriva Mozambicului, 
Totodată, el a subliniat că există ra
țiuni suficiente pentru adoptarea unor 
măsuri în direcția acordării de urgen
tă a unor ajutoare Mozambicului, 
precum și pentru stabilirea în acest 
scop a unui mecanism adecvat, cu 
sprijinul organismelor economice In
ternaționale și al instituțiilor specia
lizate. In acest sens, ministrul afa
cerilor externe al Mozambicului a 
prezentat evaluări rezonabile și jus
tificate, precum și sugestii care tre
buie luate în considerare de secreta
rul general și de organismele vizate.

România, a spus vorbitorul, consi
deră necesar ca secretarul general al 
O.N.U. să fie împuternicit să exami
neze, împreună/ cu instituțiile și orga
nismele O.N.U., măsurile necesare în 
vederea sprijinirii Mozambicului 
acțiunea de 
împotriva 
principiilor 
România se 
nează pentru punerea în aplicare a 
rezoluțiilor O.N.U., inclusiv a celor 
referitoare la instituirea de sancțiuni

in 
aplicare a sancțiunilor 
Rhodesiei. Consecventă 
politicii sale externe, 
pronunță ferm și acțio-

economice destinate să pună capăt 
dominației colonialiste și politicii de 
discriminare rasială în Rhodesia. în 
încheiere, vorbitorul a arătat că 
România susține hotărirea Mozambi
cului de a aplica sancțiuni economice 
împotriva Rhodesiei și iși exprimă 
convingerea că acest act va contribui 
la grăbirea soluționării situației po
litice din acest teritoriu.

După încheierea dezbaterilor. Con
siliul de Securitate a adoptat în una
nimitate un proiect de rezoluție, pre
zentat de 11 state membre ale consi
liului — între care și România — do
cument care „salută hotărirea gu
vernului Republicii Populare Mozam
bic de a rupe toate relațiile econo
mice și comerciale cu Rhodesia" și 
„condamnă toate actele provocatoare 
și agresive, inclusiv incursiunile mi
litare împotriva teritoriului mo- 
zambican, comise de către regimul 
minoritar ilegal de Ia Salisbury".

Luînd notă de nevoile economice 
urgente și speciale ale Mozambicu
lui, create ca urmare a transpunerii 
în viață a hotărîrilor O.N.U. vizînd 
sancționarea Rhodesiei, Consiliul de 
Securitate „lansează un apel tuturor 
statelor să acorde imediat Mozambi
cului asistentă financiară, tehnică și 
materială, astfel incit această țară 
să-și poată continua normal progra
mul de dezvoltare economică și să 
poată aplica integral sistemul do 
sancțiuni" contra Rhodesiei.

în continuarea rezoluției. Consiliu! 
de Securitate cere Națiunilor Unite, 
organizațiilor și programelor intere
sate. în special Consiliului Economic 
și Social, Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare. Programu
lui Alimentar Mondial, Băncii Mon
diale, Fondului Monetar Internațional 
și tuturor agențiilor specializate să 
acorde asistența necesară Mozambi
cului. In încheiere se cere secreta
rului general să coordoneze eforturile 
Internaționale de asistentă.

în intervenția sa. după votul din 
Consiliul de Securitate, ministrul de 
externe al Mozambicului. Joaquim 
Chissano, a afirmat că. în afara ne
voilor urgent® ale tării sale, se im
pune elaborarea unui program p® 
termen lung vizînd reorientarea eco
nomiei Mozambicului și eliminarea 
structurii sale coloniale.

PE CONDUCĂTORUL DELEGAȚIEI ECONOMICE ROMÂNE
LISABONA 18 (Agerpres). - Pri

mul ministru portughez, Pinheiro d® 
Azevedo, l-a primit, la 18 martie, pe 
adjunctul ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, Marin Trăistaru, conducă
torul delegației economice române 
care se află in Portugalia.

In timpul convorbirii au fost abor
date, în spiritul relațiilor de priete
ni® și colaborare existent® lntr®

România și Portugalia, aspect® con
crete ale dezvoltării raporturilor eco
nomice și de cooperare intre cel® 
două țări. A fost subliniată dorința 
reciprocă de a intensifica si lărgi 
schimburile de mărfuri și cooperarea, 
în conformitate cu principiile inde
pendenței și suveranității naționale fi 
avantajului reciproc.

A fost prezent ambasadorul Româ
niei la Lisabona, Marin Iliescu. 
-------- ;------------------- |

Constituirea unui organism unitar al intregii
opoziții din Spania

Un succes în lupta pentru unitatea forțelor democratice
PARIS 18 — Corespondentul nos

tru transmite : După reuniunea car® 
a avut loc, miercuri, la Madrid. Co
mitetul de coordonare al Platformei 
de Convergentă Democratică ei al 
Juntei Democratice din Spania a dat 
publicității la Paris un comunicat în 
care se arată : „Reunit pentru a stu
dia alianța unitară a opoziției si ac
tualul moment politic și social din 
țară, Comitetul de coordonare al Plat
formei da Convergentă Democratică

18 (Agerpres). — La o 
după autoproclamarea sa 

de „guvernator militar 
al Libanului", generalul

și al Juntei Democratice din Spania 
a căzut de acord șă constituie ime
diat un organism unitar al întregii o- 
poziții, la toate nivelurile. In acest 
organism vor intra inițial forțele po
litice și sindicale care fac parte din 
Junta Democratică din Spania și din 
Platforma de Convergență Democra
tică. Acordul urmează a fi ratifieai 
de unele forte politice".

Documentul menționează, de ase
menea, că a fost creată o comisie de 
studiu pentru realizarea și dezvolta
rea acestui acord, pentru legătura cu 
organismele unitare ale naționalită
ților și regiunilor și pentru elaborarea 
unei analize asupra actualei situații 
politice și sociale din Spania.

Sesiunea Adunării
de Stat a R. P. Ungare
. BUDAPESTA 18 — Coresponden
tul Agerpres transmite : Joi s-ă 
deschis sesiunea de primăvară â 
Adunării de Stat a R. P. Un
gare. Au fost prezenți Jânos Kâdâr, 
prim-secretar*  al C.C. al P.M.S.U., Pal 
Losonczi, președintele Consiliului 
Prezidențial, Gyorgy Lazar, președin
tele Consiliului de Miniștri, și altf 
conducători de partid și de stat.

Actuala sesiune dezbate proiectul 
privind noua lege a apărării națio
nale și proiectul de lege cu privire 
la apărarea mediului înconjurător.

In preajma alegerilor 
din R. P.

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — La 18 
martie, la Cracovia a avut loc întîl- 
riirea lui Edward Gierek. prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P.. și a lui Hen
ryk Jablonski, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Polone, care can
didează ca deputat în Seim din par
tea acestui oraș, cu reprezentanți ai 
alegătorilor — muncitori, ingineri, 
tehnicieni, intelectuali. In aceeași zi. 
ia Varșovia a avut loc întîlnirea. lui 
Piotr Jaroszewicz. președintele Con- 
siuuiui de Miniștri al R. P. Polone, 
cu alegătorii din capitala poloneză.

ANGOLA

Eforturi pentru reconstrucția națională
BISSAU 18 (Agerpres). — în ca

drul unei declarații făcute la Bissau, 
unde se află în vizită oficială, pre
ședintele Republicii Populare Angola, 
Agostinho Neto, a reafirmat princi
piile independenței și nealinierii 
promovate de țara sa, ca și dorința 
de a coopera cu toate țările lumii.

Referindu-se la o serie de aspec
te de ordin intern, președintele Neto 
a subliniat că, în prezent, Angola 
trebuie să rezolve importante pro
bleme legate de reconstrucția națio
nală. El a evidențiat că barajul de 
la Cunene aparține țării sale și că

el nu trebuie să servească drept alibi 
regimului sud-african pentru a-și 
perpetua prezența în sudul Angolei. 
Sud-africanii — a spus șeful statu
lui angolez — vor trebui să aban
doneze teritoriul țării noastre.

★
LUANDA 18 (Agerpres). — Conce

siunile petroliere deținute de „Gulf 
Oii Co.“ din Statele Unite în Cabin
da, precum și instalațiile aferente 
acestora au fost, joi, naționalizate de 
Guvernul R. P. Angola, a anunțat 
postul de radio Luanda.

BEIRUT 
săptămină 
în calitate 
provizoriu 
Aziz Al Ahdab a adresat din nou, 
joi. șefului statului. Suleiman Fran- 
gieh, invitația de a-și „prezenta de
misia fără nici o întîrziere". într-un 
comunicat — difuzat de postul de ra
dio Liban controlat de partizanii ge
neralului Ahdab — se afirmă că de
misia președintelui Frangieh ar fi 
necesară ..pentru salvgardarea unită
ții Libanului și a armatei

Pe de altă parte. Agenția 
de Informații (A.N.I.) — 
reluat, joi, activitatea sub 
forțelor conduse de Ahdab, după opt 
zile de întrerupere — relevă că au 
continuat consultările între reprezen
tanții părților aflate în conflict. In 
speranța degajării unei soluții poli
tice pentru actuala criză din Liban. 
Consultările — precizează A.N.I. — 
au intrat, joi, într-o nouă fază, aceea 
destinată fixării unei prime măsuri 
dintr-o serie menite să realizeze 
obiectivele reclamate de majoritatea 
poporului. Aceeași sursă enumeră, de 
asemenea, „etapele succesive" pentru 
soluționarea crizei naționale : într-o 
primă fază, formarea unui guvern de 
tranziție, urmată de reunificarea ar
matei și apoi de demisia președinte
lui republicii și alegerea unui nou șef 
al statului.

Pierre Gemayel, șeful Partidului 
Falangelor Libaneze, care îl sprijină 
pe președintele Frangieh, a declarat, 
joi, presei că 
nu este cea a 
șeful statului 
demisiona".

Agențiile de presă relatează că lup
tele au fost reluate, joi dimineață, in 
anumite cartiere ale Beirutului, în
deosebi în zona marilor hoteluri și în 
sud-estul capitalei. Potrivit datelor 
oficiale, în ultima săptămină au fost 
înregistrate noi ciocniri violente, sol
date cu moartea a 213 persoane și 
rănirea altor 151.

sale".
Națională 
care și-a 
controlul

„problema ce se pune 
demisiei și eu cred că 
are dreptul de a nu

Reuniunea grupului de redactare a proiectului de document 
al Conferinței partidelor comuniste și muncitorești din Europa

BERLIN 18 — Corespondentul nos
tru transmite : In zilele de 16—1*  
martie 1976 a avut loc, la Berlin, 
reuniunea grupului redactional care 
și-a continuat activitatea de redacta
re a proiectului de document al Con
ferinței partidelor comunist® ri mun
citorești din Europa.

La reuniune au participat repre
zentanții a 27 de partide. Din partea 
Partidului Comunist Român a par-

Pa pat o delegație condusă de Ste
fan Voicu. membru «1 C.C. al P.C.R.

Participanții Ia reuniune au con
venit să transmită materialele pri
vind rezultatele activității lor tuturor 
partidelor frățești participant® 1® 
pregătirea conferinței. Ele vor fi exa
minate la viitoarea reuniune a 
Comisiei redacționale. Reuniunea 
grupului redacțional s-a desfășurat 
lntr-o atmosferă de colaborare con
structivă. tovărășească.

• ARSENALELE NU
CLEARE MONDIALE au 
înmagazinat în. 1974 o outer® de 
distrugere de 2 milioane de ori 
mai mare decît bomba atomică 
ce a distrus orașul Hiroșima în 
1945. Aceasta este concluzia ra
portului pregătit în vederea reu
niunii Consiliului directorial al 
Programului O.N.U. pentru me
diul înconjurător, ce urmează 
să se deschidă la 30 martie, la 
Nairobi. Arătînd că in prezent 
cursa înarmărilor continuă în
tr-un ritm accelerat. raportul 
evidențiază pericolele pe care 1® 
reprezintă armele nucleare pen
tru mediul înconjurător și In 
general pentru umanitate.

Colocviu 
româno - sovietic 

consacrat problemelor 
cooperării economice 
MOSCOVA 18 — Corespondentul 

Agerpres transmite : între 16 și 18 
martie s-a desfășurat la Moscova cel 
de-al IV-lea colocviu româno-sovie- 
tic consacrat problemelor cooperării 
economice internaționale și speciali
zării în producție. Colocviul a fost 
organizat în cadrul colaborării dintre 
Academia de știinte sociale și politice 
a Republicii Socialiste România și 
Academia da Știinte a U.R.S.S.

Dezbaterile, la care au participat 
cercetători, cadre didactica din învă- 
tămîntul superior economic și practi
cieni din cela două țări, au relevat 
contribuția pe care cooperarea și spe
cializarea în producție o aduc la dez
voltarea colaborării economice și teh- 
nico-știintifice, la lărgirea schimburi
lor comerciale româno-sovietice.

Un nou lectorat de limbă 
română in Bulgaria

SOFIA 18 — Corespondentul Ager
pres transmite : La 18 martie, la 
Universitatea. „Kiril și Metodiu" din 
Veliko Tîrnovo a avut loc festivita
tea deschiderii lectoratului de limbă 
română.

Au luat parte reprezentanți 
ducerii locale d® partid și de 
Comitetului pentru știință, 
tehnic și învățămînt superior, 
ducerii universității, precum 
meroși studenți.

A participat o 
terului Educației 
din România.

Noul lectorat, . _ ____
toratul ce ființează de mai mulțl 
ani la
Ohridski" din Sofia iși vor aduce 
contribuția la pregătirea a noi serii 
de traducători din literatura română 
și de cercetători ai limbii și literatu
rii române.

• UN NOU TIP DE 
INIMĂ ARTIFICIALA • 
lost realizat de cercetătorii 
la Universitatea din localitatea 
Salt Lake (statul american U- 
tah). Experimentările dau re
zultate încurajatoare. Specia
liștii studiază în prezent posibi
litatea utilizării energiei, nuclea
re, capabilă să asigure noii 
inimi artificiale mai multă au
tonomie. Aceste cercetări au • 
deosebită importantă, deoarece 
ău ca obiectiv rezolvarea pro
blemei pe care o ridică fenome
nul de respingere, frecvent în- 
tîlnit în cazul transplanturilor 
cardiace.

agențiile de presă
Un acord de colaborare 

economică și tehnică ,ntr* 
R. P. Chineză și R. P. D. Laos a fost 
semnat la Pekin. La ceremonia sem
nării au participat Hua Kuo-fen, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P/C. Chinez, premierul interimar al 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
Kaysone Phomvihane, secretar gene
ral al Partidului Popular Revoluțio
nar din Laos, primul ministru si 
R. P. D. Laos, și alți conducători d® 
partid și de stat chinezi și Iaoțieni.

Un protocol Privind colabora
rea economică și tehnico-științifică 
între Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare din România șl 

............ , SilviculturiiMinisterul Agriculturii, _________
și Bunurilor da Consum al R.D. Ger
man® pe anul 1976 și pe perioada 
1976—1980, a fost semnat la Leipzig.
_ ___ *

ai con
stat, ai 
progres 
ai eon
ii nu-

delegație a Minls- 
și Invătămîntului

Împreună cu lec-
universitatea „Kliment

• „SIBIR" - UN NOU 
SPĂRGĂTOR DE GHEA
ȚĂ ATOMIC. La »antierel* 
navale „Baltica" din Lenin
grad a fost lansat spărgătorul 
de gheată atomic ..Sibir", a 
doua navă atomică din seria 
celor construite aici in ultimii 
ani. Spărgătorul de gheată ,,Si
bir" a părăsit șantierul cu 40 de 
zile înainte de termen. El va fi 
•upus probelor de încercare pe 
mare, după care va intra în 
componența flotei maritime a 
Uniunii Sovietice. Noul spărgă
tor de gheată atomic reproduce 
aproape în totalitate caracteris
ticile tehniico-functionale ele 
primei nave „Arktika", reali
zată tot de constructorii lenin- 
grădeni. El .măsoară 100 de me
tri în lungime și 30 de metri 
lățime. Cabine spațioase, saună 
si piscină, sală de cinematograf 
— sînt elemente ale confortului de la bordul vasului.

transmit:
La Viena ■ <vut loe’ J®1- • 

nouă ședință plenară din cadrul ne
gocierilor privind reducerea trupelor 
și armamentelor și măsuri adiacent® 
în Europa occidentală.

TA
• RAVENNA IN ALER-

Autoritățile orașului ita

La Geneva a avut loe> ’oi> • 
nouă ședință a Conferinței Comitetu
lui pentru dezarmare. Au luat cuvîn- 
tul reprezentanții U.R.S.S. și Suediei.

Parlamentul Republicii 
Son Marino 1_a ®Ies pe Cleli° 
Galassi (creștin-democrat) și pe Ma
rio Venturini (socialist) în funcții!® 
de căpitani-regenți pentru următoa
rele șase luni, informează agenția 
United Press International. După 
cum se știe, căpitanii-regenți ai Re
publicii San Marino sînt aleși de 
parlament de două ori pe an.

Deputății Partidului libe
ral din Parlamentul britanic 
l-au confirmat, miercuri seara, pe 
Jftemy Thorpe In funcția de lider 
al acestei formațiuni politice.

%
Standul românesc de la Tîrgul 

internațional al cărții a fost vi
zitat joi de regina Fabiola. Su
verana Belgiei s-a interesat de 
activitatea poligrafică din Româ
nia și a dat o apreciere pozi
tivă calității exponatelor, stan
dului românesc în general.

O expoziție de fotografii „As
pecte din România", organizată 
de Institutul Român pentru Re
lațiile Culturale cu Străinătatea, 
a avut" loc la Palatul Artelor 
din Belo Horizonte (Minas Ge
rais). La vernisaj au participat 
personalități ale vieții publice, 
de cultură, un numeros public, 
ziariști.

La Istanbul a avut loc verni
sajul unei expoziții de pictură 
românească contemporană. Au 
luat parte reprezentanți ai unor 
instituții de cultură, cadre di
dactice universitare, critici de 
artă, artiști plastici, ziariști.

La Milano, Per80an» neidentf- 
ficat® au aruncat miercuri seara 
două grenade artizanale asupra se
diului unei secțiuni a P.C.I., unde s® 
desfășura o reuniune. Nu s-au înre
gistrat victime, ci numai un început 
de incendiu. Automobilul atentatori
lor s-a ciocnit de un zid și a ex
plodat, intrucît la bordul său se mal 
aflau „alte materiale explozive". A- 
tentatorii au reușit să dispară.

Banca națională a Dane
marcei a anuntat majorarea taxei 
sale de scont — de la 7,5 la 8,5 la 
sută. Măsura a fost motivată prin 
agitația survenită la burse în ultima 
perioadă și presiunile la care a fost 
supusă moneda națională — coroana.

Proteste împotriva 
represiunilor 

din Coreea de sud

lian Ravenna, au deschis o tm- 
chetă pentru a stabili responsa
bilitățile în legătură cu prolife
rarea în zona acestui port de la 
Marea Adriatică a algei „Ce- 
rathium" care, prin consumarea 
unor mari cantităti de oxigen 
din apă, a provocat moartea a 
milioane de pești. înmulțirea 
peste măsură a acestei alge s-a 
datorat, potrivit specialiștilor, 
deșeurilor industriala deversat» 
in. mare.

Cel de-al I3-lea 
Congres al Partidu
lui Democrat-Creștin 
(P.D.C.), care și-a 
început lucrările joi 
după-amiază. retine a- 
tentia opiniei publice 
italiene, dat fiind rolul 
pe care acest partid 
l-a jucat și continuă 
să-1 joace pe scena po
litică a Italiei, precum 
și datorită contextului 
situației economice și 
politice deosebit de 
complexe din țară.

Chiar în aceste zile, 
ca un simptom al mul
tiplelor fenomene de 
criză economică prin 
care trece Italia, mo
neda națională, lira, a 
înregistrat cea mai 
înaltă cotă de devalo
rizare, pierzînd. în de
cursul unei singure 
luni. 28 de puncte față 
de dolar. Ca urmare, 
marți noaptea, guver
nul s-a văzut nevoit 
gă anunțe un șir de 
noi măsuri (calificate — 
de „austeritate"), între 
care ridicarea taxei de 
scont de la 8 la 
gută, scumpirea 
rinei și a altor 
duse petroliere, 
terea unor impozite și 
taxe la vinzările de au
tomobile și la alte pro
duse — cu speranța că 
aceste măsuri vor de
termina o oarecare re
dresare a pozițiilor 
monedei naționale. 
Dar primele reacții la 
aceste măsuri sînt de
favorabile. Numeroase 
asociații sau sindicate 
profesionale au adre
sat telegrame guver
nului, respingînd mă
gurile gale economice.

LucrătorilorFederatia
din Metalurgie (F.L.M.) 
consideră că „1 
le economice 
greu asupra 
muncitorilor 
practic, ele se ' 
da cu o reducere

,măsuri- 
apasă 
masei 

și că, 
vor sol-

a
puterii de cumpărare, 
nu vor rezolva fondul 
problemei, contribuind 
și mai mult la agra
varea șomajului". Pe

nocolor democrat-creș- 
tin, la care s-a ajuns 
ca o ieșire din prelun
gita criză de guvern 

. de la începutul anului.
este privită cu tot mai 
mult scepticism ; pe 
coridoarele palatului 
Montecitorio — sediul 
Camerei deputatilor — 
se vorbește tot mai 
insistent in ultima vre
me despre posibilita-

dent a forțelor de stin
gă. în primul rind a 
partidului comunist.

Sub efectul a ceea 
ce s-a numit aci „cu
tremurul de la 15 iu
nie" în echilibrul in
tern al democrației 
creștine, a intervenit 
o zdruncinare serioa
să. forțele mai lucide 
și mai realiste din 
partid manifestînd o 
tendință spre Înnoire.

vire la evoluțiile ulte
rioare.

în aceste condiții, 
actualul congres va 
trebui, după cum re
levă presa italiană, 
să dea răspuns la în
trebările pe care le ri
dică viitorul economic 
și : politic al tării. 
„Problema principală 
— scrie ziarul „l’Uni- 
tă“. organul Partidu
lui Comunist Italian —

ROMA /

Congresul Partidului Democrat Creștin-pe fundalul 
unor complexe probleme social-economice

fir- 
automobile 
principalul

12 la 
ben- 
pro- 

creș-

de altă parte, 
ma de 
„Fiat", 
grup industrial al Ita
liei, Iși exprimă regre
tul că 
nului 
sector 
criză 
penalizează din 
competitivitatea i 
triei italiene".

Sintetizînd 
reacții, ziarul 
VANTI" publică un 
articol intitulat „Ploa
ie de critici după mă
gurile fiscale guver
namentale", in care 
afirmă, între altele, 
că ele lovesc în mulți 
cetățeni.

Pe plan politic, so
luția cabinetului mo-

măsurile guver- 
„lovesc într-un 
aflat, deja, in 

(automobile) și 
i nou 
indus-

aceste 
„A-

tea reizbucnirii unei 
crize guvernamentale.

După cum observă 
ziarul „LA STAMPA", 
pentru prima oară în 
cei 30 de ani de cind 
se află neîntrerupt la 
putere, P.D.C. se pre
zintă la un congres 
al său confruntat cu 
două condiții noi : 
pierderea poziției he
gemonie® pe eșichierul 
politic și eventualita
tea unei treceri în opo
ziție. Această nouă 
perspectivă s-a contu
rat după ultimele con
sultări electorale 
îndeosebi, după ale
gerile regionale 
15 iunie anul 
care, după cum se știe,, 
au marcat un regres al 
democrat-crestinilor și 
o înaintare fără prece

Ș>.

din 
trecut.

înlocuirea vechii con
duceri a partidului, ca 
și căutările noului se
cretar national. Be
nigno Zaccagnini, in 
direcția reîmprospătă
rii liniei P.D.C.. au 
fost privite în mod 
pozitiv de către ce
lelalte forte politice 
din tară. îndeosebi de 
formațiile de stingă. 
Cu toate acestea, po
ziția adoptată de 
P.D.C. cu ocazia ulti
mei crize de guvern, 
ca și divizările care 
s-au manifestat in ca
drul partidului în ul
tima vreme, sînt un 
indiciu că înfruntarea 
dintre curentele rea
liste din partid si for
țele conservatoare a 
continuat sub semnul 
incertitudinilor cu pri-

este aceea de a se ști 
dacă democrația creș
tină va persista în a 
respinge o înțelegere 
largă, pe deplin posi
bilă, intre toate for
țele democratice ca 
soluție necesară pen
tru ieșirea Italiei din 
situația 
m atică 
află".

După 
ideea 
înțelegeri între toate 
forțele politice demo
cratice și-a croit tot 
mai mult drum în ul
timul timp ; socialiștii, 
la ultimul lor congres, 
republicanii, prin gla
sul președintelui parti
dului, Ugo La Malfa, 
ca și o serie de li
deri social-democrați 
au relevat importan-

tot mai dra
in care se

cum se știe, 
realizării unei

ta deosebită pe care ar 
avea-o în actualei® 
condiții înfăptuirea 
unui acord de colabo
rare intre toate forțe
le democratice, 
siv comuniștii.

încă înainte 
cest congres al 
să dea un răspuns la 
întrebările de mai sus, 
primul 
Italiei, 
inițiat 
«uitări 
cipalelor partide 
opoziție 
socialist, republican și 
socialist-democratic — 
asupra situației politi
ce și economice a ță
rii. La sfirșitul con
vorbirilor de miercuri, 
Enrico ~ 
cretar 
P.C.I.. 
tuația 
precizind 
buie abordată cu chib
zuială și fără pripea
lă, a declarat că P.C.I. 
se pronunță în 
rea propunerii 
lui Partidului 
blican privind 
tuirea unui guvern de 
urgență în Italia.

Revine acum 
greșului P.D.C. 
spună cuvintul ; după 
cum scriu ziarele de 
azi. de poziția sa. în 
favoarea sau în defa
voarea propunerilor 
celorlalte formații po- 

democratice in 
spiritul conjugării e- 

a 
față situației 
depinde depâ- 

sau, 
compli-

inclu-
ca a-
P.D.C.

ministru a!
Aldo Moro, a 

un șir de con- 
cu liderii prin- 

din 
comunist,

Berlinguer, se- 
general 

apreciind si
ca serioasă, dar 

că ea tre-

al

favoa- 
lideru- 

repu- 
consti-

Con- 
să-și

litice

forturilor pentru 
face 
create 
șirea impasului 
dimpotrivă, 
carea acestuia.

Radu BOGDAN

La Varșovia, Laurentiu u-11- 
ga. vicepreședinte al Uniunii scrii
torilor din țara noastră, și Jerzy 
Putrament, vicepreședinte al Uniunii 
oamenilor de litere din Polonia, au 
semnat înțelegerea de colaborare pe 
anii 1976—1977 între cele două uniuni 
de creație.

KUWCitU] a hot^rit să particip® 
la fondul arab pentru ajutorarea ță
rilor africane, al cărui capital se ri
dică la suma de 200 milioane dolari.

SEUL 18 (Agerpres). — Peste 2 000 
de persoane s-au adunat la Myeung, 
în zona Seulului, pentru a protesta 
împotriva represiunilor declanșat® 
în ultimele zile de autoritățile sud- 
coreene contra semnatarilor „Decla
rației in favoarea democrației, pen
tru salvarea națională" și altor cetă
țeni care și-au făcut cunoscută ade
ziunea la conținutul acestui mani
fest al opoziției sud-coreene. în ca
drul adunării de la Myeung ■ fost 
dată publicității o declarație , ear® 
condamnă ferm persecutarea persoa
nelor cu convingeri democratic® din 
Coreea de sud.

• SALVAȚI TIGRII I 
Acest apel a fost făcut de pre
ședintele Organizației pentru 
protecția faunei din Malayezia, 
Tun Tan. Intr-o perioadă de 50 
de ani (1920—1972). a arătat el, 
numărul tigrilor existenți pa 
glob a scăzut de la 100 000 la 
10 000. iar în ultimii patru ani 
au fost vânați alți 5 000 de tigri, 
fondul mondial de protecție a 
animalelor anunță că dacă nu' 
se vor lua măsuri grabnice de 
salvare a tigrilor, aceste animale 
vor dispărea cu totul în.tr-o se
ne de țări.

• ECRAN GIGANT. 
De curind, la Paris a fost pre
zentat cel mai mare ecran de 
televiziune din lume, care oferă 
imagini în culori pe un cadru 
cu o suprafață de 108 mp. Su
pranumit de către creatorii săi 
„Tri-Eidophor", acest ecran re
prezintă o perfecționare a pror 
cedeului Eidophor cu ajutorul 
căruia. încă din 1958, puteau fi 
reproduse și mărite imagini TV, 
dar numai în alb-negru. Noul 
ecran este alcătuit dintr-o oglin
dă concavă, acoperită uniform 
cu o peliculă de ulei, un sistem 
optic alcătuit din mai multe o- 
biective și o sursă puternică d® 
lumină.

MARGINALII
VIOLENTA - PE MICUL ECRAN 

ȘI ÎN VIAȚĂ

• ZAHĂR DIN PO
RUMB. Specialiștii unguri 
apreciază că este posibil să sa 
obțină zahăr din porumb. După 
părerea lor, tehnologia necesară 
procesului de extracție a zahă
rului este în acest caz mai sim
plă și. prin urmare, cu 20—30 la 
sută mai ieftină. Totodată, dacă 
din 100 kg sfeclă de zahăr se 
pot obține cel mult 26 kg zahăr 
rafinat, dintr-o cantitate egală 
de porumb se pot extrage apro
ximativ 60 kg.

Un caz tragic, petre
cut recent in locali
tatea austriacă Gols, 
a readus în atenția 
opiniei publice aus
triece problema influ
enței nefaste pe care 
o are, cu deosebire în 
rîndurile tineretului, 
propagarea violentei 
prin mijloacele de in
formare în masă : e- 
levul Hans Haupt
mann, în vîrstă de 11 
ani, și-a pierdut viața 
încercînd să imite, in 
joacă, o scenă dintr-un 
film „western" văzut 
Ia televizor. Cazul a 
prilejuit unpr ziare 
inițierea de anchete în 
rîndul publicului in le
gătură cu conținutul 
emisiunilor de televi
ziune. O asemenea an
chetă, 
săptămînalul 
Samstag", a 
existența unui 
nic curent de 
împotriva

publicată de 
„Wiener 
relevat 
puter- 
opinie 

numărului 
exagerat de mare de 
emisiuni tnfâtișînd vio
lenta sub diverse for
me. Numeroși cititori 
ai ziarului sînt de pă

locul atitorrere că, în 
programe nocive pen
tru formarea tinerilor, 
ar fi bine să se trans
mită filme despre ex
pediții științifice sau 
despre viata și activi
tatea marilor artiști, in 
genere despre idealuri 
și fapte ale marilor 
personalități umanis
te care ar putea con
stitui exemple de ur
mat pentru tinăra ge
nerație de azi. „în Ioc 
de crime — spune 
Margarete Langauer, 
din Knittefeld. în scri
soarea adresată ziaru
lui — aș dori mai multe 
emisiuni de varietăți, 
operete, filme muzica
le, folclor", iar Hells 
Hersch. din Viena, măr
turisește : „De multe 
ori îmi vine să-mi a- 
runc televizorul pe fe
reastră cînd asist Ia 
emisiunile așa-zis cap
tivante... 
văd mai 
de teatru 
științifice 
pe teme politice".

Preocuparea de a re
duce sau de a elimina

As vrea să 
multe piese 
bune, filme 
și dezbateri

violența de pe micul 
ecran este prezentă și 
in rindurile opiniei pu
blice elvețiene. Astfel, 
ziarul „Tribune de Ge
neve", citind opiniile 
unor sociologi, scrie că 
violenta propagată prin 
cuvînt, imagine sau 
sunet poate înlesni 
multor indivizi trece
rea la acte antisociale. 
Există destule crime 
comise de inși car® 
au „imitat" ceea c® 
văzuseră la televiziu
ne sau la cinemato
graf. în sprijinul pă
rerii că scenele de vio
lență la televiziune 
aduc un serios preju
diciu moral, ziarul a- 
mintit reproduce re
zultatele unui sondaj 
de opinie realizat de 
televiziunea franceză, 
din care rezultă că 81 
Ia sută din persoanele 
chestionate s-au pro
nunțat pentru institui
rea unui „cod al tele
viziunii", care să o- 
prească propagarea vio
lenței.

• „FREGATA ORFA
NĂ". Astfel a fost denumită 
ambarcațiunea descoperită în 
portul New York, deși ea poar
tă numele oficial de „Piramida 
Veteran". Potrivit unor repre
zentanți ai autorităților locale, 
această navă a intrat în port 
sub steagul insulelor Bahama, 
ca vas comercial. Numai că. o- 
dată debarcat pe uscat, echipa
jul nu s-a mai înapoiat. Va
meșii au făcut un control minu
țios al calelor „fregatei orfane" 
și au descoperit în ele mari 
cantități de cocaină. Poliția con
sideră că echipajul de contra
bandiști, temîndu-se că ar fi fost 
descoperit, s-a grăbit să dispară.

C. VLA»

• ÎNCĂLȚĂMINTE SE- 
MIMECANIZATĂ. o firmă 
elvețiană expune la Tîrgul In
ternațional de la Frankfurt pe 
Main o pereche de sandale cu... 
rotile. Pe fiecare talpă sînt mon
tate cite trei roți ; una spre toc 
și alte două spre virf. Un dis
pozitiv — asemănător celui de la 
trenul de aterizare al unui avion 
— permite retragerea roților 
spre interior și deci, folosirea 
sandalei ca o încălțăminte nor
mală, Rămîne de văzut dacă 
această încălțăminte pe roți va 
găsi și amatori.
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