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PLENARA 
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
In ziua de 14 aprilie a avut Ioc Plenara Comite

tului Central al Partidului Comunist Român, pre
zidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român.

La lucrările plenarei — pe lingă membrii și 
membrii supleanți ai Comitetului Central — au 
luat parte membrii Comisiei Centrale de Revizie, 
iar ca invitați șefii și adjuncții secțiilor C.C. al 
P.C.R., unele cadre de conducere din ministere, 
Instituții centrale și organizații de masă.

Plenara a avut următoarea ordine de zi >
•— Programul național de perspectivă pentru 

amenajarea bazinelor hidrografice.
— Propuneri privind efectuarea recensămîntu- 

hji populației și locuințelor.
— Efectuarea recensămîntului animalelor do

mestice.
—- Raportul cu privire la efectivul, compoziția și 

structura organizatorică a partidului.
— Raportul cu privire la activitatea desfășurată 

ide organele de partid, de stat și de organizațiile de 
masă în vederea înfăptuirii politicii de cadre a 
partidului.

— înființarea Camerei legislative a consiliilor 
populare.

— Planul de măsuri privind aniversarea a 100 
de ani de la proclamarea independenței de stat a 
României.

— Planul de măsuri privind evocarea împlinirii 
B 70 de ani de la răscoala țăranilor din 1907.

— Unele probleme ale vieții interne de partid.
Pe marginea problemelor înscrise la ordinea de 

ti au luat cuvîntul tovarășii: Angelo Miculescu, 
Ion Florea, Emil Petrache, Ion Sârbu, Ștefan Mo- 
cuța, Petre Blajovici, Barbu Zaharescu. Iulian 
Ploștinaru, Ion Velișcu, Laurean Tulai, Ștefan Pas- 
cu. Radu Păun, Ilie Verdeț, Vasile Vîlcu.

în încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea se dă publicității.
1. Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat Programul 

național de perspectivă pentru amenajarea bazi
nelor hidrografice din Republica Socialistă Româ
nia. După cum e cunoscut, Programul a fost dez
bătut pe larg în adunări ale oamenilor muncii, 
precum și la Congresul consiliilor populare jude
țene șl al președinților consiliilor populare muni
cipale, orășenești și comunale, din 4—6 februarie 
1976. Plenara a hotărît ca Programul să fie îna
intat spre legiferare Marii Adunări Naționale.

2. Plenara C.C. al P.C.R. a hotărît efectuarea 
recensămîntului populației și al locuințelor, în 
intervalul 5—12 ianuarie 1977. Recensămîntul — 
acțiune politică de mare însemnătate — va per
mite cunoașterea mai amănunțită a marilor trans
formări realizate de la ultimul recensămînt în 
structura populației și condițiile sale de locuit 
datorită dezvoltării impetuoasa a economiei și 
culturii în perioada respectivă.

A fost aprobat, de asemenea, pentru perioada 
B—12 ianuarie 1977, recensămîntul animalelor do
mestice, în vederea fundamentării măsurilor teh- 
nico-organizatorice privind dezvoltarea zootehniei 
și creșterea producției animaliere în următorii 
ani, în conformitate cu planul cincinal.

3. Plenara C.C. al P.C.R. a analizat și aprobat 
raportul cu privire la efectivul, compoziția și 
structura organizatorică a partidului la 31 decem
brie 1975, precum și activitatea organelor de 
partid, de stat și a organizațiilor de masă pentru 
înfăptuirea politicii de cadre a partidului.

Apreciind activitatea desfășurată de organele și 
Organizațiile de partid pentru transpunerea în 
viață a hotărîrilor Congresului al XI-lea în aceste 
domenii, Plenara C.C. al P.C.R. a stabilit, tot
odată, unele măsuri care să ducă la întărirea în 
continuare a rîndurilor partidului și afirmarea tot 
mai puternică a rolului său conducător în socie
tate, la îmbunătățirea compoziției sale, prin pri
mirea în partid a celor mai buni muncitori, la 
{ierfecționarea structurii organizatorice și a vieții 
nterne de partid, la creșterea responsabilității co

muniștilor și a spiritului revoluționar în înfăptui
rea hotărîrilor adoptate, la realizarea în cele mai 
bune condiții a politicii partidului de selecționare, 
pregătire și promovare a cadrelor.

Măsurile adoptate vor fi date publicității.
4. Plenara a luat, apoi, în dezbatere unele pro

bleme ale vieții interne de partid.
Pentru grave abateri de la Statutul partidului, 

Ho la normele eticii și echității socialiste, plenara 
a hotărît excluderea lui Crișovan Gheorghe din 
rîndul membrilor supleanți ai Comitetului Central 
*1 partidului.

Plenara atrag*  atenția tuturor organelor și or
ganizațiilor de partid să manifeste o exigență ne
șovăitoare față de profilul moral al cadrelor de 
partid, față de respectarea eu strictețe de către a-

cestea a principiilor și obligațiilor înscrise în 
Statutul și Programul partidului. Trebuie să 
se acorde o atenție deosebită educării moral-poli- 
tice a tuturor membrilor partidului, cunoașterii 
comportării lor în activitatea profesională, în 
viața de familie și în societate, luîndu-se mă
suri de prevenire a oricăror abateri de la normele 
de partid.

O atenție deosebită trebuie să se acorde comu
niștilor care ocupă funcții de conducere în 
partid, astfel încît aceștia să constituie exemple 
bune prin întreaga lor viață și activitate, prin 
atitudinea lor față de muncă, față de aplicarea 
întocmai în practică a Programului partidului.

Organele și organizațiile de partid trebuie să 
intensifice activitatea politică-ideologică în rîndul 
comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, în ve
derea afirmării concrete în viață a principiilor e- 
ticii și echității socialiste, în spiritul orientărilor 
cuprinse în documentele celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Român.

5. Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat crearea Ca
merei legislative a consiliilor populare, care re
flectă preocuparea constantă a partidului nostru 
pentru lărgirea democrației socialiste și îmbinarea 
armonioasă a activității centrale cu cea locală. Ca
mera legislativă, alcătuită din totalitatea deputa- 
ților membri ai comitetelor executive ale consi
liilor populare județene și al municipiului Bucu
rești, analizează problemele majore ale dezvoltării 
economico-sociale a județelor, orașelor și comu
nelor, dezbate și votează, înainte de a fi supuse 
spre adoptare Marii Adunări Naționale, proiectele 
de legi referitoare la dezvoltarea unităților admi- 
nistrativ-teritoriale.

6. în continuare, Plenara C.C. al P.C.R. a apro
bat măsurile cu privire la aniversarea, în 1977, a 
100 de ani de la proclamarea independenței de stat 
a României și evocarea a 70 de ani de la marea 
răscoală a țăranilor din 1907.

Proclamarea, la 9 mai 1877, a independenței de 
stat a României a constituit o strălucită încunu
nare a luptelor seculare purtate de masele largi 
din țara noastră pentru libertate și neatîrnare, 
pentru apărarea și afirmarea ființei naționale, 
pentru progres social, împotriva exploatării și asu
pririi, a dominației străine. Dobîndirea indepen
denței naționale a dat un puternic impuls dezvol
tării economico-sociale a țării, exercitînd o pro
fundă înrîurire asupra întregii evoluții istorice a 
României pe drumul progresului, a permis afirma
rea tot mai viguroasă a poporului nostru ca na
țiune liberă, de sine stătătoare.

Răscoala din 1907, moment culminant al mișcări
lor țărănești duse de-a lungul veacurilor pentru 
libertate și dreptate socială, pentru progresul, uni
tatea națională și neatîrnarea patriei, a dezvăluit 
marile energii revoluționare ale țărănimii, înscri
ind o pagină glorioasă în istoria marilor bătălii 
sociale purtate de poporul român, în focul marii 
răscoale manifestîndu-se puternic colaborarea și 
solidaritatea de luptă a muncitorimii cu țărănimea.

Plenara C.C. al P.C.R. își exprimă convingerea 
că sărbătorirea în 1977 a acestor două memora
bile evenimente din istoria patriei noastre va pri
lejui în întreaga țară un puternic avînt în activi
tatea generală de construcție a noii orînduiri, de 
întărire a independenței și înflorire economică și 
socială a patriei socialiste, va determina angajarea 
și mai puternică a clasei noastre muncitoare, a ță
rănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor 
muncii — români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — în îndeplinirea cu succes a însufle- 
țitoarelor obiective care stau în fața poporului nos
tru în actuala etapă a construcției socialiste.

7. La propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Plenara C.C. al P.C.R. a hotărît să fie decorate cu 
înalte ordine ale republicii județele care au reali
zat planul cincinal de dezvoltare a economiei na
ționale pe 1971—1975 înainte de termen.

Plenara a adresat județelor țării, în primul rînd 
celor ce au realizat planul cincinal înainte de ter
men. tuturor oamenilor muncii calde felicitări 
pentru succesele obținute în perioada care a tre
cut și urarea ca în perioada actualului cincinal să 
obțină noi și importante succese în aplicarea în 
viață a hotărîrilor Congresului al XI-lea al parti
dului.

★
Lucrările plenarei s-au desfășurat într-o deplină 

unitate, problemele înscrise la ordinea de zi fiind 
aprobate în unanimitate, exprimîndu-se voința 
nestrămutată a membrilor Comitetului Central de 
a acționa cu fermitate pentru înfăptuirea sarcini
lor ce decurg din hotărîrile adoptate de plenară, 
pentru traducerea în viață cu consecvență a Pro
gramului partidului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.LA ZI ÎN ----------

LA SEMĂNAT, FIECARE ORA HE LUCRU 
TREBUIE FOLOSITA INTENS

IN PAGINA A Il-A

CUVÎNTAREA tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,în cadrul plenarei au fost dezbătute numeroase și destul de diverse probleme. Aș dori să mă opresc asupra cîtorva dintre ele, deși hotărîrile adoptate sînt pe deplin clare.în ce privește Programul national de perspectivă pentru amenajarea bazinelor hidrografice, trebuie să spunem că acesta are o importanță deosebită pentru dezvoltarea societății noastre socialiste. referindu-se la o problemă vitală pentru înflorirea întregii noastre țări, și anume la problema apei, care,, ca și pe plan internațional, devine o problemă tot mai acută a lumii de astăzi. Acest program stabilește măsuri ferme pentru asigurarea, atît din punct de vedere cantitativ, cît și calitativ? a apei necesare populației, precum și dezvoltării industriei și agriculturii țării. Sînt prevăzute o serie de măsuri pentru efectuarea lucrărilor de acumulare a apei. Desigur, programul nu epuizează absolut toate măsurile ce urmează a fi luate și nici cunoștințele și posibilitățile ce se ' vor amplifica pe parcurs, inclusiv în ce privește folosirea .apei mării prin desalinizare și care va trebui luată în mod serios în calcul.Programul dă Insă o orientare generală clară ; el pune în fața organelor noastre de partid și de stat sarcini care, o dată rezolvate — și fără îndoială că vor fi rezolvate în mod corespunzător — vor a- sigura soluționarea în bune condiții a acestei probleme.De asemenea, programul se referă la un șir de măsuri privind amenajările hidrografice, lucrările de irigații, îmbunătățirile. funciare. Acest complex de măsuri are,- de asemenea, o importanță deosebită, deoarece va asigura evitarea unor catastrofe naturale, va reda în circuitul agricol suprafețe însemnate, va avea un efect pozitiv direct asupra fertilității și productivității a aproape 50 la sută din suprafața agricolă a țării, cu implicații directe asupra creșterii producției agricole.Volumul de lucrări pe care t! presupune înfăptuirea programului este imens. Cheltuielile se ridică, pe o perioadă de circa 30 de ani, la ‘1 000 miliarde lei. Aceasta este o sumă estimativă, ea urmînd să fie definitivată și nominalizată odată cu efectuarea proiectelor și trecerea la realizarea lucrărilor respective. Din experiența de pîriă acum, putem aprecia că această sumă este nu maximă, ci minimă.Aș dori să atrag atenția asupra unei probleme despre care s-a vorbit mai puțin aici și care chiar în program nu este destul de bine subliniată. Este vorba de necesitatea ca, pe lingă eforturile materiale, pe lîngă utilajele și tot ceea ce este necesar realizării acestor lucrări importante, un rol sporit să aibă participarea cetățenilor patriei noastre la înfăptuirea acestui program. Din păcate — și am mai discutat aceasta, dar cred că e bine să subliniez și acum — pe teren există oarecare atitudine de expectativă, așteptîndu-se ca organizații speciale să vină pentru a face totul, pînă și un șanț care se poate săpa în cîteva ore. Cu toate că, într-adevăr, s-au întreprins numeroase acțiuni valoroase, n-am putea spune că in organizațiile noastre de partid, în consiliile

noastre populare, în rîndul tuturor oamenilor muncii există un spirit corespunzător de înțelegere a faptului-că soluționarea acestor probleme, înfăptuirea în practică a acestui program presupune o angajare plenară a forțelor întregii noastre națiuni.De ce ridic această problemă ? Pentru că în legătură cu această acțiune se pune mai mult accentul pe organizațiile de specialitate, dotate cu toate utilajele necesare. Desigur, pentru o serie de lucrări se impune folosirea utilajelor ; dar dispunem de o forță de muncă uriașă pe care ar trebui s-o folosim în vederea a- menajării rîurilor și îndiguirilor. Să nu privim cum vine apa și să așteptăm să vină o organizație sau o instituție de la centru sau unitățile militare pentru a realiza a- ceste lucrări. Realizarea programului presupune deci planuri de măsuri întocmite pe fiecare județ, pe fiecare oraș, pe fiecare comună, în vederea asigurării participării fiecărui locuitor la realizarea lucrărilor — cel puțin în perimetrul localității respective. Desigur, lucrările mari vor fi realizate de hnitățile organizate, cu toate că și în cadrul acestora e necesar să asigurăm o participare mai masivă a cetățenilor la muncă. Numai pe această cale vom avea garanția deplină că Programul național va fi realizat în întregime !Apreciez că felul în care unele organizații de partid, unele consilii populare, inclusiv cetățenii unor orașe și comune au început să se preocupe de această problemă demonstrează că putem determina o mișcare generală de masă în a- ceastă direcție — în- felul acesta se va putea realiza programul mai devreme decît s-a prevăzut. In special volumul de lucrări necesara evitării inundațiilor catastrofale, precum și lucrările de desecări vor putea fi realizate mai devreme. Stă aceasta în putința noastră ! Procedînd astfel vom putea realiza în bune condiții acest program, soluționînd radical problema asigurării apei, scoaterii unor terenuri de sub inundații, a irigațiilor, înfăptuirea lucrărilor privind creșterea fertilității pămîntului, punerea în valoare a fondului nostru funciar.In ce privește problema recensămîntului, aș dori să atrag doar atenția că aceasta este în primul rînd o problemă politică și nu o simplă operațiune, statistică. Va trebui ca organizațiile noastre de partid să acorde o atenție deosebită efectuării recensămîntului — mă refer la recensămîntul populației — asigurînd respectarea strictă a politicii marxist-leniniste a partidului nostru în problema națională, a Constituției și legilor țării, astfel încît fiecare cetățean, în deplină libertate, să-și-poată declara apartenența la o naționalitate sau alta. Aceasta este o problemă politică principială, de mare importanță și trebuie să-i acordăm toată, atenția. în acest sens va trebui îmbunătățit, de altfel, și proiectul de decret, pornindu-se de la principiile politice care să stea la baza efectuării recensămîntului populației. De asemenea, înregistrarea în cadrul recensămîntului a avuției naționale, a bunurilor trebuie realizată în bune condiții, ți- nîndu-se seama de- importanța e- conomică a acestei acțiuni, de po

sibilitatea pe care o oferă recensămîntul de a cunoaște mai bine baza de care dispune •'societatea noastră în vederea înfăptuirii Programului- elaborat de Congresul al XI-lea de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Am discutat, în cadrul plenarei, raportul cu privire la activitatea privind creșterea rîndurilor partidului, îmbunătățirea structurii organizațiilor de partid și a activității partidului nostru, precum și raportul cu privire la politica de cadre. Așa cum se menționează în aceste două rapoarte, avem succese remarcabile în înfăptuirea directivelor, a hotărîrilor Congresului al XI-lea în acest domeniu. Putem spune că în anul care a trecut de la Congresul al XI-lea Comitetul nostru Central, organele sale — Comitețul Politic Executiv și Secretariatul — precum și comitetele județene de partid, celelalte organisme de stat și obștești au acționat în conformitate cu aceste hotărîri și au obținut o serie de realizări importante în această direcție.Se poate aprecia că, din punct de vedere numeric, partidul nostru reprezintă o forță puternică; în viitor accentul trebuie să-l punem nu atît pe creșterea numerică, cît pe ridicarea nivelului său calitativ, pe dezvoltarea conștiinței comuniștilor, pe exigenta față de cei pe care îi vom primi în continuare în partid, pentru ca aceștia să fie în deplină concordanță cu prevederile Programului, ale Statutului, cu normele eticii și echității socialiste, cu angajamentul solemn asumat în momentul intrării în partid.Se realizează, de asemenea, tn mod corespunzător celelalte criterii privind compoziția partidului î compoziția națională și structura pe vîrste. Sînt și rezultate bune în ce privește primirea femeilor în partid, deși aceste rezultate nu sînt încă pe deplin satisfăcătoare. Toate acestea ne dau dreptul să apreciem că, într-adevăr, munca în acest sector se desfășoară corespunzător.Sînt, de asemenea, just prezentate rezultatele măsurilor luate privind îmbunătățirea structurii organizațiilor de partid din sate și întreprinderi, Aceste măsuri au avut rezultate pozitive în îmbunătățirea organizării și cuprinderii comuniștilor în activitatea de partid, precum și în creșterea rolului partidului, al fiecărei organizații în conducerea activității economice și sociale, la locul de muncă respectiv.Putem, de asemenea, aprecia în mod pozitiv rezultatele obținute în acest an în realizarea hotărîrilor Congresului al XI-lea privind politica de cadre a partidului. S-a mărit exigența și a crescut preocuparea pentru promovarea în activitatea de partid și de stat, în activitatea obștească a acelor tovarăși care, prin întreaga lor muncă, dovedesc că merită încrederea partidului. încrederea oamenilor muncii, oferă garanția îndeplinirii în bune condiții a sarcinilor încredințate. In raport se prezintă pe larg toate acestea ; nu vreau să mă opresc asupra lor. Există însă și aici o serie de neajunsuri. Trebme să depunem eforturi susținute pentru a lichida unele stări de lucruri negative mai vechi, pentru a asigura îmbunătățirea mai accentuată a întregii noastre politici de cadre.Pornind de la aceste fapte, aș dori să subliniez necesitatea de a

spori exigenta la primirea tn partid și de a acorda o mai mare atenție întăririi spiritului partinic, de răspundere și disciplină la toți membrii de partid. Să acordăm în continuare o mai mare atenție perfecționării structurii organizațiilor de partid în raport cu cerințele muncii în diferite sectoare. Permanent să avem în vedere faptul că organizarea vieții de partid trebuie să asigure conducerea cît mai eficientă de către comuniști a tuturor domeniilor de activitate, în același timp să ne preocupăm de primirea unui număr mai mare de femei în partid și, de asemenea, a unui număr mai mare de tineri. Trebuie să veghem permanent la păstrarea unui just raport de vîrste în partid, asigurînd tinerețea permanentă a partidului nostru. Să facem ca femeile , —- care în producție reprezintă peste 40 la sută din forța dp 'muncă ■— să fie prezente și în partidul nostru cel puțin în aceeași propprțl*'  De asemenea, să veghem în continuare ca și compoziția națională a partidului să reflecte în mod corespunzător structura societății noastre ; să ne îngrijim ca oamenii muncii de diferite naționalități să se găsească într-o proporție corespunzătoare în partidul nostru, asigurînd și pe această cale unitatea de fier a întregii noastre societăți în înfăptuirea politicii stabilite de Congresul al XI-lea.In domeniul cadrelor, hotărîrile stabilite de Congresul al XI-lea sînt destul de clare. Ele vor trebui să orienteze și în viitor întreaga , activitate a organizațiilor de partid, a organelor de stat, a organizațiilor obștești.Pe drept cuvînt, în raport se menționează necesitatea- acordării unei mai mari atenții promovării activiștilor din rîndul muncitorilor. Sîntem un partid revoluționar, iar în societatea noastră clasa muncitoare îndeplinește rolul conducător. Pentru ca aceasta să devină o realitate, trebuie să se reflecte și în felul cum clasa muncitoare participă la conducerea diferitelor sectoare de activitate, începînd cu partidul, cu instituțiile de stat, cu organizațiile obștești. Am putea fi mulțumiți de situația privind promovarea cadrelor în partid, deși și în acest domeniu mai avem mult de făcut pentru promovarea muncitorilor, mai cu seamă în domeniul propagandei, unde activiștii proveniți din rîndul muncitorilor se găsesc într-o proporție foarte mică. Noi nu putem accepta — nici cel puțin tacit, prin felul în care se promovează cadrele — că a- cest sector este rezervat numai a- numitor categorii sociale, că muncitorii nu au acces la activitatea ideologică. Dimpotrivă, clasa muncitoare, fiind clasa conducătoare în societatea noastră, activiștii din rîndurile ei trebuie să participe direct la activitatea ideologică și de propagandă. Numai așa vom avea o activitate ideologică marxist-leninistă revoluționară ! De asemenea, n-am putea fi mulțumiți de numărul activiștilor proveniți din rîndul muncitorilor în diferite activități de stat, în conducerile ministerelor. Este greu să vorbim de rolul de conducător al clasei muncitoare în construcția societății socialiste, în conducerea statului socialist — statul
(Continuare in pag. a IlI-a)

In Intim pi na rea aniversării partidului și a zilei de 1 Mai
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BIHORSe lucrează neîntrerupt, inclusiv noaptea, la luminaîn ciuda vremii răcoroase, campania de primăvară în unitățile agricole din județul Bihor s-a desfășurat fără întrerupere. Acum, toate forțele sint concentrate la pregătirea în cele mal bune condiții a celor peste 66 000 ha ce urmează a fi însă- mînțate cu porumb. în acest scop, la indicația comandamentului județean, in fiecare comună și unitate agricolă au fost luate măsuri organizatorice menite să asigure folosirea la întreaga capacitate a mijloacelor tehnice, astfel încit semănatul porumbului să se încheie în cel mult11 zile bune de lucru.„Presați de timp, a trebuit să reducem cu aproape 20 de zile campania de primăvară a acestui an — ne spunea ing. Petre Olaru, director cu producția vegetală la direcția agricolă județeană. Vom face, intr-adevăr, cea mai scurtă campanie de Insămînțări, dar și cea mai bună din punct de vedere calitativ. Am reușit să grăpăm întreaga suprafață de ogoare, să discuim aproape 85 la sută din cea destinată porumbului — practic, întreaga suprafață unde s-a putut intra cu tractoarele. Prin organizarea schimburilor de noapte la discuit vom asigura la semănatul porumbului un flux de lucrări potrivit normelor agrotehnice stabilite".
La cooperativa agricolă Episcopia Bihor, in primele ore ale dimineții raidului nostru se aflau in eimp toate cele 22 tractoare. Din acestea,12 se găseau grupate intr-un singur punct de lucru, unde, sub îndrumarea și controlul direct al inginerului- șef Francisc Ciutac și a șefului secției de mecanizare. Alexandru Hadadean, se făceau ultimele pregătiri pentru semănatul porumbului. Prima discuire s-a efectuat pe întreaga suprafață, iar acum s-a tre-j 

cut efectiv la efectuarea lucrărilor
La I.A.S. Afumați, Județul Ilfov, •e aplică o nouă tehnologie de cultivare a porumbului care, potrivit afirmațiilor făcute de specialiști, va asigura sporirea randamentului la hectar. După cum se desprinde din 

farurilorspecifice perioadei premergătoare semănatului — erbicidat. total, gră- pat — iar lncepind de miercuri au intrat cele 3 semănători.Ziua de lucru a fost prelungită in ultima săptămină cu cîteva ore peste ziua-lumină și de către cei 46 de mecanizatori de la I.A.S. Bih.i- ria. De la 110 ha. cit reprezintă viteza zilnică planificată, s-a ajuns la sfîrșitul zilei de marți, 13 aprilie, la peste 150 ha. A fost creat deja u.a front de lucru de peste 450 de ha, un avans suficient pentru a asigura un flux de muncă continuu pe întreaga durată a semănatului. în fermele de la Tamașeu și Spinuș, echipele de mecanizatori conduse de Iosif Feher și Virgil Firtes lucrau In grupe de cite 5, din care 3 discutau și cite una erau la erbicidat și grăpat.încălzirea vremii s-a accentuat mai ales in cursul zilelor de luni si marți, astfel că pe terenurile ușoare și cu expoziție sudică temperatura solului a permis declanșarea semănatului la porumb. Primii care au început această lucrare au fost cooperatorii din Mădăras. Ianoșda, Valea lui Mihai și Diosig.Ceea ce impune atenției încă din primele zile ale semănatului sint măsurile organizatorice menite să asigure funcționarea neîntreruptă a tractoarelor și exigența pentru calitatea lucrărilor. La cooperativa agricolă din Diosig, la toate cele 6 puncte de lucau, in afara șefilor de echipe se afla cite un specialist. „Avem de semănat peste 2100 ha cu porumb — ne spunea inginerul- șef al cooperativei, Zoltan Vegh. Sintem hotăriți să le insămmțăm numai cu forțe proprii în cel muit 10 zile, ceea ce ar însemnă reducerea cu 3 zile a perioadei stabilite. Pentru a se asigura front de lucru
O TEHNOLOGIE NOUĂ ÎN CULTIVAREA PORUMBULUIimaginile alăturate, noua tehnologie are la bază mai multe lucrări care se aplică acum : nivelarea terenului (fotografia nr. 1), modelarea terenului (fotografia nr. 2), semănatul propriu-zis (fotografia nr. 3). Tot aici, se urmărește să se pu

semănătorilor, am organizat lucrări de discuit in două schimburi, in schimbul de noapte fiind repartizați mecanizatori cu mai multă experiență". A doua zi, odată cu sosirea zorilor, au intrat in cimp toate cele
SATU-MAREA început insămîntarea porumbuluiDupă ce s-a terminat plantatul cartofilor timpurii și al legumelor, precum și semănatul culturilor din prima epocă, în județul Satu-Mare se acționează cu toate forțele pentru insămînțarea ultimelor suprafețe — din totalul de 4150 hectare — de floarea-soarelui, lucrare care se va finaliza pînă in seara zilei de 15 aprilie. Merită remarcate o seamă de inițiative ale secțiilor de mecanizare, menite să grăbească la maximum ritmul semănatului la floarea- soarelui. pentru a angaja apoi forțele mecanice la porumb. în unele unități agricole se lucrează la lumina farurilor tractoarelor, deci și noaptea. Era aproape miezul nopții și pe ogoarele cooperativelor agricole Păulești și Hrip 8 mecanizatori, între care loan Găvruș, Dumitru Horotan. Vasile Silaghi, continuau încă să lucreze, in prelungirea schimbului de zi. la pregătirea terenului care, în ziua următoare, avea să fie semănat cu floarea-soarelui.în aceste zile, pe măsura creșterii temperaturii în sol a fost luat și „startul" , la semănatul porumbului pe cele 86 500 hectare, o suprafață cu 10 000 ha mai mare față de anul trecut’ C.A.P. „Someșul" — Satu-Mare a fost prima unitate care a declanșat această lucrare. Trebuie menționat că această cooperativă deține recordul pe țară la producția de porumb (peste 13 000 kg boabe la hectar). Președintele cooperativei. tovarășul Gheorghe Bogza, se află în cîmp, de dimineața pînă seara, ur- măririd personal calitatea semănatu
nă în evidență avantajele irigării prin brazde (fotografia nr. 4). metodă care va completa in mod eficient tehnologia culturii porumbului. Toate aceste lucrări s» efectuează cu . ajutorul unor mașini realizate, in cea mai mare parte, in atplierul 

15 semănători SPC 6, realizind o suprafață de peste 240 ha, cu 40 ha mai mult decit viteza planificată.
Iosif POP 
Dumitru GAȚA

lui. socotită pe drept cuvirit. după spusele sale, „investiția decisivă pentru soarta recoltei de toamnă". A consemnat și numele celor 4 mecanizatori care efectuează această lucrare : Mihai Duma. Ludovic Buna, Alexandru Matyas și Carol Balogh. Ei respectă cu strictețe toate normele tehnice și lucrează neobosit cite 14 ore zilnic. Se apreciază că, în cursul acestei săptămîni. se va termina semănatul pe întreaga suprafață planificată de 250 hectare. Au început semănatul porumbului și alte cooperative. în special din zona Cărei, cum sint cele din Urziceni, Foeni, Sanislău, Ciumești.După aprecierile conducerii- direcției agricole județene demarajul semănatului porumbului este, in general, destul de lent. „Din constatările noastre pe teren, ne spunea tov. ing. Nicolae Babici, directorul direcției agricole, în cea mai mare parte din județ — de la Satu-Mare pină la Tâșnad — temperatura in sol este de circa 9 grade, ceea ce permite începerea semănatului la porumb. Cu toate acestea, specialiștii din unele cooperative mai ezită încă, în mod nejustificat, să declanșeze lucrarea, fapt care ne-a determinat să inter-- vepim direct. Vom acționa pretutindeni, cu maximă răspundere, pentru ca pină la 1 mai să încheiem semănatul porumbului pe întreaga suprafață și in condiții de calitate ireproșabilă".
Octav GRUMEZA
corespondentul „Scîntell"

mecanic al întreprinderii. după concepția specialiștilor acestei unități. „Prin aplicarea noii tehnologii— ne spune inginerul Alexandru Cocoșilă. directorul întreprinderii— se scontează creșterea substanțială a productivității muncii și spo

PE SCURT DE PE OGOAREDOLJ. Cu toate că in ultimul timp a plouat aproape în toate zonele județului Dolj, lucrătorii o- goarelor au continuat munca pe cîmp. Astfel, pînă la această dată, au fost însămințate circa 50 000 ha cu porumb, ceea ce reprezintă 27 la sută din suprafața planificată a se cultiva în întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole. Cele mai bune rezultate au obținut cooperatorii și mecanizatorii din localitățile Segarcea, Ho- rezu-Poenari, Băilești, Cetate. Poiana Mare, Măceșu de Jos și Mischi. (Nicolae Băbălău).IAȘI. De marți la. amiază, prin părțile lașului ploaia a stat și vremea a început să se încălzească, ceea ce a permis mecanizatorilor și cooperatorilor să reia semănatul florii-soarelui și al celorlalte culturi de sezon. Datorită măsurilor întreprinse, floarea-soarelui a fost însămînțată pe mai bine de 50 la sută din cele 20 100 hectare destinate acestei culturi. Se apreciază că în cel mult trei zile bune de lucru semănatul se va încheia. (Ma- nole Corcaci).GORJ. Ca urmare a participării masive la lucru a cooperatorilor și mecanizatorilor, luni seara s-au încheiat lucrările de plantare a cartofilor și legumelor timpurii și în- sămînțarea sfeclei furajere, trifoiului, borceagului și inului pentru ulei. 60 de unități cooperatiste, din cele 77 cite există în județ, au încheiat semănatul la toate culturile din prima epocă. (Dumitru Prună).TULCEA. în unitățile agricole cooperatiste din județ s-a încheiat semănatul florii-soarelui pe Întreaga suprafață planificată de 17 000 hectare. Au fost, de asemenea, plantate 1 300 hectare cu cartofi și 16 hectare cu varză timpurie. Din aceste zile se va trece cu toate forțele la semănatul celor peste 50 000 hectare cu porumb și 5 000 hectare cu soia, S.M.A.-u- rile din județ avind capacitatea tehnică de a încheia această lucrare în maximum 10 zile. (Vasile Nicolae).
rirea producției la hectar". Inițiativa specialiștilor de la Afumați constituie un exemplu grăitor al actului creativ manifestat pe planul modernizării agriculturii.Foto : Nicolae Bulei

Unc din instolațiile Combinatului de prelucrare a lemnului din Bistrița

Productivitate sporită prin promovarea
progresului tehnicPrintre preocupările majore sie oamenilor muncii din unitățile constructoare de mașini din Capitală, angajați cu toate forțele pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor da producție ale anului 1976. se înscrie șl promovarea progresului tehnic. în acest sens, în numeroase întreprinderi au fost luate măsuri care vizează, printre altele,' extinderea tehnologiilor avansate și introducerea în fluxul de fabricație a unor mașini și agregate de mare productivitate. La .Întreprinderea constructoare de utilaj chimic „Grivița roșie", de pildă, au fost introduse recent în exploatare noi utilaje de sudură automată realizate cu forțe propriu precum și tehnologia de sudură sub

Rezultate ale acțiunii de reducere a efortului valutarComitetul județean Brașov al P.C.R. a inițiat, la sfîrșitul anului trecut, un amplu program de măsuri mșnite să sporească contribuția județului la reducerea efortului valutar al țării, prin asimilarea în fabricație a unor produse, ansamble și subansamble, repere și materiale procurate din import. Expoziția cu piese din import organizată la nivel județean, precum și expozițiile și dezbaterile organizate pe această temă în fiecare întreprindere din județ, întîlnirile de lucru cu cadre din conducerea unor ministere, centrale industriale și întreprinderi din alte județe au dus la identificarea a numeroase posibilități de reducere a importurilor. 

strat șl flux în mediu de argon. Acestea și alte măsuri tehnico-or- ganizatorice au permis, în primele trei luni ale anului, depășirea sarcinii de creștere a productivității muncii cu 1,7 la sută. De asemenea. la „Electromagnetica" s-au realizat numeroase mașini-agregat, care au fost integrate în fluxul tehnologic. Rezultatul : In primul trimestru a-a consemnat un spor de productivitate de 14 la sută, comparativ cu perioada corespunzătoare a lui 1975. Succese au obținut în »- ceastă acțiune și colectivele Întreprinderilor „23 August", de mașini grele, „Vulcan" și „Automatica". (Agerpres).
O analiză efectuată recent de consiliul județean de control muncitoresc al activității economice și sociale reflectă faptul îmbucurător că măsurile inițiate s-au soldat plnă acum cu posibilități de reducere a importurilor la 1 719 poziții, in valoare totală de 275 milioane lei valută. Demn de relevat este faptul că 586 repere vor fi asimilate în fabricația unor întreprinderi brașovene. Printre unitățile care aduc o contribuție substanțială la reducerea importului la strictul necesar se numără întreprinderile de autocamioane și de tractoare. „Electroprecizia"- Săcele. „Colorom"-Codlea. Combinatul chimic din orașul Victoria etc. (Nlcolae Mocanu).

CLUJ LucrăriDuminică, 11 aprilie, sute de pionieri din școli, oameni ai muncii din diferite întreprinderi și instituții ale județului Cluj au luat parte la acțiunea de împădurire. Cei mai mulți, peste 300 — elevi de la grupul școlar de transporturi auto și angajați ai instituțiilor silvice si de prelucrare a lemnului — au făcut plantări de diferite specii de arbori pe dealul Fe- leacului, la Făget și pe malul sting al Someșului, intre Florești și Cluj-Na- poca. în aceeași zi s-au executat plantări și pe malurile riului Arieș. în ultimele zile s-au efectuat plantări pe 

de împăduriremai bine de 400 ha, din care 250 ha pe terenuri neproductive, puternic a- fectate de procesele de degradare, în special de eroziune și alunecare. De asemenea, s-au făcut plantații în aliniamente de plopi și nuci pe marginea unor cursuri de ape și drumuri. Acțiunea de împădurire în județul Cluj crește în intensitate, mai ales (n zonele montane, unde pînă acum nu s-a putut lucra din cauza zăpezii. în total, se vor împăduri peste 2 000 ha. din care 1 780 ha în unități silvice și 310 ha pe loturile administrate de consiliile populare. (Alex. Mureșan).

Cu economii de combustibil,
mai multă energie electrică

Colectivul întreprinderii „Electro- centrale" din Deva și-a propus în întrecerea socialistă din acest an, In principal, două obiective majore : cit mai multă energie electrică pe bază de cărbuni, care să fie realizată eu consumuri specifice de combustibil cit mai reduse. Cum se înfăptuiește acest angajament, care sint rezultatele concrete ?— Pînă în prezent am reușit »ă realizăm suplimentar față de plan 500 milioane kWh de energie electrică obținută pe bază de cărbune — menționa ing. Ieronim Rusan, directorul I.E. Deva. Acest succes se da- torește nu numai preocupării stăruitoare a energeticienilor noștri de a crea toate condițiile pentru utilizarea la întreaga capacitate a agregatelor energetice, ci și minerilor din Valea Jiului care, dovedind o înaltă receptivitate, mobilizîndu-și forțele, au reușit să ne livreze, in primul trimestru, suplimentar, circa 50 000 tone de cărbune.Este remarcabilă această bună conlucrare Intre mineri și energeticieni, pentru că ea a dus, în final, la mai multă energie pe bază de cărbune dată economiei, cerință permanentă subliniată de conducerea partidului. Care au fost căile și acțiunile ce au contribuit la obținerea acestor rezultate meritorii ? Dar, Înainte de a prezenta inițiativele din cadrul secțiilor — am reținut un fapt de excepție, petrecut la termocentrala Deva.Vremea din primele luni ale a- cestul an nu a fost prea favorabilă. Zile în șir, temperatura a coborit mult sub zero grade. Se ajunsese la un moment dat într-o situație critică : cărbunele din depozit se împuțina, iar cel din vagoane îngheța. La chemarea comitetului de partid, comitetului sindicatului, organizației U.T.C. și comitetului oamenilor muncii, întregul colectiv de la Mintia s-a mobilizat pentru descărcarea cărbunelui, pentru ca nici o clipă să 
mi fie afectată alimentarea cu com

bustibil a termocentralei. Au fost zile și nopți de veghe activă, de muncă intensă. Altfel, trebuia ca centrala să funcționeze la capacitate redusă și să șe Înregistreze un consum suplimentar de gaz. Abnegația și dăruirea oamenilor de la Mintia au făcut ca lucrurile să nu se petreacă așa. Dimpotrivă, grupurile energetice „mergeau" la maximum. pulsind sistemului energetic național mii și mii de kilowați-oră de energie electrică, iar consumul de gaz înregistrat a fost mai mic decit cel planificat inițial cu 52,5 milioa
Din experiența întreprinderii 

„Electrocentrale“-Deva
ne metri cubi. Am insistat să ni se spună care oameni s-au evidențiat în această acțiune. Ne-a impresionat modestia răspunsului : „Un singur nume dacă am da, am nedreptăți pe ceilalți, pentru că cu toții trebuie remarcați, respectiv, colectivul de energeticieni ai Mintiei".Dacă la termocentrala Mintia, noțiunea de sute și mii de tone de cărbune reprezintă ceva obișnuit. tot atît de adevărat este și faptul că aici se drămuiește combustibilul la nivel de gram. Generalizind inițiativa „Fiecare kWh — calorie-gram e- conomisit la maximum" la nivelul fiecărui loc de muncă, la Mintia s-au economisit, pînă acum, 1 500 tone. Economisirea acestei cantități de combustibil arată că fiecare kWh de energie electrică livrat a fost produs cu un gram mai puțin față de norma planificată.— în activitatea de zi cu zi — preciza Mircea Fîrtat, maistru principal la exploatare turbine — am căutat să executăm o serie de lucrări, in, scopul ridicării performanțelor d« funcționare a instalațiilor

și aplicării întocmai a măsurilor rezultate din bilanțurile energetice. De pildă, menținerea curată a suprafețelor de schimb de căldură la condensatoarele turbinelor, precum și utilizarea corectă a sistemului de preincălzire regenerativă au permis funcționarea economică a agregatelor. |în continuare, ne sint prezentate alte acțiuni și inițiative ce arată că aici, in sectorul turbine, se desfășoară o exigentă activitate de întreținere și reparații preventive, menită să asigure creșterea gradului de 

siguranță în funcționarea agregatelor energetice, în condițiile realizării unui consum specific cit mai e- conomic de combustibil.O caracteristică a colectivului secției termomecanice, care merită a fi remarcată, este înalta disciplină. Totul trebuie să funcționeze perfect. O singură neatenție sau manevră greșită pot avea repercusiuni grave. Disciplina capătă un sens mai larg și mai profund ; înseamnă să fii bine pregătit profesional. mereu să te perfecționezi, înseamnă să urmărești respectarea riguroasă a parametrilor tehnici, înseamnă să-ți trăiești meseria. Iar dacă comuniști că’ Ion Popescu, Nicolae Socaci, Ion Virag. Stelian Ene sau Ion Cleșiu ^înt apreciați și stimați de tovarășii lor, aceasta se datorează faptului că ei dovedesc o înaltă disciplină — o disciplină care le permite să fie fruntași intre fruntași.în cadrul întrecerii intre secții au apărut inițiative șl soluții valoroase, cu eficiență economică importantă. Astfel, maistrul Ioan Jula a realizat un arzător de gaz cu consum redus, 

care conferă o și mai mare stabilitate regimului de ardere. Soluția a- plicată la unul din cazane se va generaliza. Spirit de inițiativă dovedește și operatorul Alexandru Szo- cacs, care se preocupă mult de reglarea regimului de ardere la cazan, în scopul asigurării unei arderi a- proape perfețete. Printre argumentele care au contribuit ca maistrul principal Emil Ene să fie desemnat, fruntaș pe intreg cincinalul trecut a fost și acela al inițiativei de care a dat dovadă în muncă.Aceeași atmosferă de întrecere este prezentă și in celelalte secții. Colectivul secției electrice, fruntaș în întrecerea socialistă pe anul trecut, prin rezultatele pe care le-a înregistrat pină acum, dovedește că este hotărit să reediteze succesul obținui in 1975. Menținerea in deplină siguranță de exploatare a tuturor agregatelor electrice este cuvîntul de ordine. Iar pentru ca toate instalațiile să fie utilizate la întreaga capacitate, membrii colectivului secției și-au propus ca fiecare reparație să fie numai de bună calitate și termenul de execuție să fie scurtat cu o zi.Succesele energeticienilor de la I.E. Deva devin tot mai substanțiale. Sint oameni modești, spun puțin despre ei. dar lasă faptele să vorbească despre munca lor. întrucît au reușit să economisească pină în prezent 3 000 tone combustibil convențional (angajamentul anual fiind de 2 000 t.c.c.), ei și-au propus o nouă acțiune mobilizatoare : „Pentru traducerea în viață a inițiativei : FUNCȚIONAREA UNUI BLOC E- NERGETIC DE 210 MW o zi pe trimestru cu combustibil economisit trebuie să realizăm o economie de 1 500 t.c.c. pe trimestru. în fiecare zi, să economisim o cantitate echivalentă cu 17 t.c.c".întrecerea pentru realizarea noului angajament continuă mal intens.
Ion LAZAR I

,1.

Respectarea termenelor de finalizare 
a noilor capacități productive

Un obiectiv prioritar pe agenda de lucru a comitetelor 
județene de partidîn cadrul anchetei ziarului nostru, referitoare la preocupările comitetelor județene de partid pentru înfăptuirea planului de investiții pe acest an, publicăm astăzi in continuare răspunsuri la următoarele întrebări :

1. Comparînd realizările cu sarcinile din primul tri
mestru al acestui an în domeniul investițiilor, cum 
apreciați activitatea desfășurată pe șantierele noilor 
capacități ?

2. Mai mult decît în orice alt sector, în investiții este 
valabil principiul : ,,ajută-te singur". Cum este aplicat 
în vederea intensificării lucrului pe șantiere 1

3. Ce anume considerați că este necesar să între
prindă proiectanții, furnizorii de utilaje, ministerele 
pentru intensificarea ritmului de construcții $1 montaj 
Si punerea în funcțiune fă termen a capacităților pla
nificate f« Dintre multiplele sarcini care 1 au revenit colectivelor de oameni ai muncii de pe șantiere. în primul trimestru a c., două au avut un caracter prioritar : e vorba, mai întîi, de terminarea unor lucrări de finisaj și montaj tehnologic la o serie de 

obiective industriale noi, in vederea 
conectării lor la circuitul productiv înainte de termenele de punere în funcțiune stabilite prin planul de stat ; a doua sarcină se referă la 
asigurarea condițiilor de execuție a 
lucrărilor la capacitățile in construc
ție, in conformitate cu graficele stabilite.Din această perspectivă, apreciem că. in pofida iernii grele din județul nostru, obiectivele propuse au 
fost pe deplin înfăptuite. Ca rezultat al unei mai bune colaborări între constructori și beneficiari, asigurării unor condiții corespunzătoare de lucru pe timpul friguros. 
au fost puse in funcțiune, cu 15 
zile înainte de termenul planifi
cat, fabrica de furnire estetice din 
cadrul Combinatului de prelucrare a 
lemnului din Suceava șt, cu 12 zile, 
o nouă capacitate — secția de fire 
subțiri de in in amestec cu fibre 
chimice — la Filatura din Fălticeni. Totodată, s-au asigurat premise reale pentru intrarea în funcțiune, la jumătatea lunii aprilie, cu 15 zii» ta avans, a dezvoltării finale de Ia întreprinderea mecanică din Suceava. 

Stadii fizice in concordanță cu graficele cunosc și celelalte obiectiva planificate pe anul 1976.« întrebarea pune in bună măsu- •“ ră „punctul pe i“. Desigur, aplicarea principiului menționat depinde de potențialul economico-industrial al unui județ sau altul, de structura investițiilor, dar mai ales de acțiunile întreprinse pentru valorificarea integrală, cu maximă eficiență, a resurselor materiale și umane de care dispune. Pe această linie, există in 
practica comitetului județean de 
partid preocuparea de a organiza comandamente de lucru la intervale cit mai scurte, în funcție de necesitățile de la fiecare investiție — la care iau parte activiști de partid, reprezen
tanți ai beneficiarului, constrictoru
lui, proiectantului, furnizorilor de 
utilaje. Cu acest prilej, sint stabilite programe de lucru cu termene și responsabilități precise, în raport de problemele concrete constatate la fața locului. Tot in sfera preocupărilor comitetului județean de partid a intrat și problema unei mai bune 
concentrări a eforturilor tuturor fac
torilor amintiți pentru punerea in 
funcțiune a noilor capacități cel mai 
tirziu la termenul planificat. Acțio- nind in acest mod, în primele trei luni ale anului s-a reușit ca volumul lucrărilor realizate in avans la investițiile cu caracter Industrial să ajungă la o valoare de aproximativ 10 milioane lei.

De mare folos, în această privință, au fost și perfecționarea activității 
comisiei de investiții a comitetului 
județean de partid, ca ți mai buna 
intrajutorare intre organizațiile de 
construcții și alte întreprinderi din 
cadrul județului. Concomitent, a fost făcut un pas important in îmbunătățirea activității organelor și organizațiilor de partid, a comuniștilor din sectorul de construcții-montaj. Biroul județean de partid a acordat o deosebită atenție bunei desfășurări a muncii organizatorice de partid pe șantiere, inițierii unor consfătuiri, dezbateri, schimburi de experiență pe probleme ale muncii politico-educative. in sprijinul întăririi disciplinei, 
ordinii și spiritului gospodăresc pe șantiere, la fiecare punct de lucru. 2 Solicitările ce le avem sint, pe drept cuvint, de competența organelor centrale de sinteză și direc- tivare, din partea cărora județul nostru a primit și va primi, sintem siguri, sprijinul cuvenit. Este vorba, în primul rind, de grăbirea achiziționă
rii unor instalații de bază, destinate unei noi fabrici cu termen de punere în funcțiune în noiembrie a.c., din cadrul întreprinderii de industrializare a laptelui, in această privință fiind, desigur, interesat și Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare. Se mai pune problema asigurării, de către Ministerul Minelor, Petrolului 
și Geologiei, a tuturor condițiilor pentru grăbirea lucrărilor în vederea 
trecerii in exploatare a zăcământului 
de minerale utile din masivul Căli- 
mani. La această investiție, volumul uriaș de lucrări ce trebuie executate nu numai Ia descopertare, ci și pentru realizarea eșalonată a unităților incintei industriale, unele cu termen de finalizare chiar în acest an. impun măsuri energice. Concret, avem în vedere, intre altele, necesitatea asi
gurării mai rapide a unor utilaje și 
mașini grele, prin devansarea termenelor de livrare.

Ing. Alexandru ILIESCU 
secretar al Comitetului județea» 
Suceava al P.C.R.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român
(Urmare din pag. I)clasei muncitoare — în condițiile menținerii unui număr redus de activiști proveniți din rîndul clasei muncitoare. Aceasta este nu numai o problemă teoretică, ci și o problemă practică. Pentru a menține spiritul revoluționar, novator, pentru a lupta împotriva birocratismului, a tot ceea ce este legat de acesta, de spiritul mic burghez — care se face și se va mai face încă mult timp simțit în aparatul de stat — este necesară prezența activiștilor din rîndul muncitorilor. Aceasta constituie garanția unui spirit nou, revoluționar în aparatul nostru de stat, reflectînd, totodată, în mod corespunzător poziția clasei muncitoare în conducerea societății noastre socialiste. Cu atît mai necesară este realizarea acestei sarcini în organizațiile de masă, sindicale, de eret și de femei, în alte organi- ii obștești. Fără îndoială că a- >ra acestei probleme plenara ■nitetului nostru Central are o uție clară. De altfel, adoptarea unanimitate a hotărîrii demontează că plenara noastră este ho- .rîtă să înfăptuiască ferm orien- irile stabilite de Congresul al XI- prevederile Programului parului nostru.Va trebui să acționăm pentru re- rtizarea cadrelor în așa fel în- ; să cuprindem bine toate sectoa- Je de activitate, să asigurăm în ate domeniile forțele necesare — adre bine pregătite atît profesional, cît și politico-ideologic, activiști fermi, intransigenți față da lipsuri, hotărîți să înfăptuiască neabătut politica partidului nostru, prevederile Congresului al XI-lea. Numai în măsura în care vom ști 6ă repartizăm bine cadrele, să ne ocupăm de educarea și creșterea lor, să introducem un spirit com- bățjv în rîndul acestora, vom asigura înfăptuirea în viață cu succes a hotărîrilor partidului. Am deplină convingere că organizațiile noastre de partid, de stat și obidești vor face totul pentru a asi- ura realizarea hotărîrilor Congre- ului al XI-lea în acest domeniu ie activitate.Am adoptat hotărîrea eu privire a înființarea Camerei legislative a onsiliilor populare. Ea trebuie privită în contextul preocupărilor partidului și statului nostru de :ezvoltare a democrației socialiste, de creștere a răspunderii și rolului consiliilor populare, de îmbinare strînsă a activității organelor centrale cu activitatea organelor lo- tale. Prevederea ca toate hotărî- I rile, instrucțiunile și actele normative să fie dezbătute și adoptate în viitor de această Cameră va conferi mai multă răspundere consiliilor populare ; ele nu vor mai putea arăta cu degetul spre un minister sau altul, spunînd că a- cestea au elaborat acte normative necorespunzătoare. Va crește atît răspunderea consiliilor, cît și răspunderea ministerelor ce elaborează actele normative. Știind că aceste acte trebuie supuse dezbaterii șl adoptării de către Camera legislativă a consiliilor populare, ministerele vor fi mai exigente, nu vor mai pune în circulație cu u- șurința cu care o fac astăzi sute 

de instrucțiuni. Aceasta va limita numărul de instrucțiuni și acte normative, care uneori îngroapă în hîrtii activitatea ministerelor și a consiliilor populare. Deci, acest organism trebuie să ducă la creșterea răspunderii consiliilor populare, la participarea lor mai largă la conducerea societății noastre, dar și la o mai bună armonizare și sistematizare a întregii activități sociale, la aplicarea mai deplină în viață a laturii democratice a centralismului 

democratic. Trebuie să avem în vedere că centralismul democratic nu înseamnă numai centralism, ci înseamnă și democrație, și inițiativă mai largă, și mai multă răsr pundere a organelor de jos ; numai așa acest principiu își va dovedi superioritatea, va fi o forță reală în înfăptuirea programului nostru, în întărirea statului socialist.Au fost înfățișate aici unele probleme legate de încălcarea nor

melor și principiilor partidului nostru, ale eticii și echității socialiste. Este de înțeles că în activitatea partidului, a fiecărei organizații trebuie să veghem cu mai multă hotărîre și exigență la a- plicarea în viață a acestor principii și norme. Asemenea abateri și încălcări ale moralei revoluționare nu au nimic comun cu profilul comunistului, cu spiritul și normele eticii și echității socialiste. Nu o dată am mai 'discutat aceasta în plenară ; experiența partidului nostru a demonstrat — iar faptele discutate azi probează și ele din plin — că încălcarea normelor, abaterile de la morală, nesocotirea familiei și a legilor statului se reflectă, mai devreme sau mai tîrziu, în activitatea politică. Avem, în a- ceastă privință, zeci de exemple, atît în activitatea din ilegalitate, cît și după 23 August. Politica și etica nu sînt probleme separate — așa cum gîndesc unii spunînd : „Eu îmi fac datoria de activist, restul nu interesează partidul !“. Nu există domeniu care să nu intereseze partidul ! Nimeni nu se poate sustrage, într-un fel sau altul, de la controlul partidului, atît în ce privește activitatea politică- socială, cît și viața personală. Există o strînsă unitate dialectică între aceste laturi. Numai respec- tînd această unitate vom avea activiști buni, conducători de partid capabili să-și îndeplinească cu succes sarcinile încredințate. A- ceasta presupune că trebuie să lichidăm atitudinea de îngăduință, tolerarea unor abateri și încălcări. Unele fapte discutate în plenară, inclusiv cazul lui Crișovan, nu sînt întîmplătoare. Aceasta arată că în munca de partid a județului Con

stanța există anumite deficiențe, atît în ce privește exigența și controlul, cît și munca politică de educație.Am insistat asupra acestei probleme pentru că toate comitetele județene de partid trebuie să tragă concluzii cu privire la activitatea de viitor. Nu e suficient să îndeplinim planul, deși aceasta este un lucru foarte important, dar trebuie să veghem, totodată, la desfășurarea în bune condiții a între

gii activități, inclusiv la comportamentul în societate și în viața de familie, a activiștilor, a tuturor comuniștilor. Să nu admitem nici un fel de încălcări ale normelor de partid și legilor țării — acestea duc la descompunerea politică și, pînă la urmă, la scoaterea din rîndul activului a unor cadre, acestea lovesc în forța partidului, a societății noastre. Asemenea acte sînt, în mod obiecțiv,;manifestări- ale reminiscențelor vechii societăți,. care constituie piedici în dezvoltarea societății noastre socialiste. Consider că și în propaganda și în activitatea noastră ideologică, în în- vățămîntul de partid, aceste probleme trebuie să fie tratate mai bine decît pînă acum.Fără îndoială, tovarăși, nu asemenea abateri caracterizează' viața și activitatea activiștilor noștri, dar chiar dacă ar exista un singur caz — dar, după cum ați văzut, nu este numai unul — trebuie să ne preocupăm, să luăm măsuri serioase pentru a nu admite în rîndul partidului asemenea stări de lucruri. Dacă nu acționăm, dacă a- dbptăm o atitudine de tolerare, a- tunci — ca și virusul gripei — a- ceasta poate infecta activul de partid, partidul, poate provoca daune mari, inclusiv moartea unor activiști de partid — desigur nu fizică, ci politică și morală, ceea ce este deosebit de grav. Așa trebuie să înțelegem lucrurile. Subliniez a- ceasta pentru a înțelege că trebuie să tragem învățămintele corespunzătoare pentru activitatea de viitor a partidului nostru în politica de cadre, în educarea cadrelor, în aplicarea fermă a principiilor și normelor eticii și echității socialiste, astfel ea activiștii, co

muniștii să fie un exemplu de înaltă ținută morală, prototip al omului nou, constructor al celei mai înaintate orînduiri sociale.în plenară am adoptat planul d® măsuri cu privire la aniversarea a 100 de ani de la proclamarea independenței de stat și a 70 de ani de la răscoala țăranilor din 1907. Desigur, sînt două momente istorice deosebite în viața poporului noștru. împlinirea a 100 de ani de la proclamarea independenței 

de stat a României constituie, intr-adevăr, un moment epocal în istoria poporului nostru și el trebuie sărbătorit în mod corespunzător. Pentru că acest moment constituie, după Unirea din 1859, un însemnat moment în dezvoltarea națiunii noastre, în dezvoltarea statului nostru, în afirmarea independenței noastre naționale, în mersul -înainte al României pe calea progresului. Trebuie să fie evident pentru toți că fără unire, fără proclamarea independenței de stat, însăși ființa națională și dezvoltarea poporului român, a națiunii noastre nu ar fi fost posibile. Cu atît mai mult trebuie să înțelegem astăzi această problemă — să subliniem importanța epocală a acestui moment istoric — cu cît pe plan internațional asistăm la o ofensivă împotriva libertății și independenței naționale a popoarelor. Faptul că, în mai puțin de 20 de ani, zeci și zeci de popoare au scuturat jugul dominației străine și s-au proclamat ca state independente a produs panică și a reactivat cercurile reacționare imperialiste. cosmopolite. Acestea vor să prezinte sub o formă nouă vechea teză cosmopdl-ită, nihilistă împotriva indepejidenței naționale, susți- nînd că statele naționale n-ar mai reprezenta o necesitate istorică, n-ar mai juca un rol progresist. Se uită faptul că peste 100 de state și-au cucerit independența în ultimii 30 de ani, că trebuie să treacă sute de ani pentru consolidarea acestora, pentru ca ele să simtă pe deplin gustul independenței, să se poată manifesta și afirma plenar, in mod liber, de sine stătător. De aceea este evident că 

tocmai recunoașterea independenței naționale și a necesității respectării ei constituie factorul cel mai progresist al zilelor noastre, garanția' întăririi solidarității internaționale în lupta împotriva politicii imperialiste, a afirmării unor relații noi, de egalitate între toate națiunile de pe planeta noastră. Aceasta constituie un factor esențial și pentru victoria socialismului în alte state, pentru instaurarea noii ordini economice, pentru pa

cea internațională. Iată de ce sînt de acord să se sublinieze mai pregnant aceste aspecte teoretice, politice, atît în acest program de măsuri, cît mai cu seamă în organizarea colocviilor și dezbaterilor prevăzute, relevînd importanța lor actuală, nu numai ca aspecte ale istoriei trecute.De asemenea, aniversarea împlinirii a 70 de ani de la răscoala țăranilor din 1907 trebuie să fie Un prilej de a sublinia mai mult atît importanța acestei răscoale în luptele de clasă din România, cît și întregul șir de răscoale și lupte țărănești — începînd din Evul mediu pînâ în 1944 — care au demonstrat că țărănimea a reprezentat în România o puternică forță socială, revoluționară, aflată întotdeauna de partea progresului. Să evidențiem că țărănimea a dus sute de ani greul luptelor de eliberare națională împotriva dominației străine, precum și greul luptelor sociale —r ținînd seama că la noi clasa muncitoare a apărut abia la sfîrși- tul secolului trecut și s-a dezvoltat, așa cum cunoaștem, într-un ritm destul de lent, datorită dominației străine la care a fost supusă România. într-adevăr, merită ca și răscoalele din 1907 să fie evocate într-un context larg, cu atît mai mult cu cît ele au și o importanță internațională actuală pentru țările unde marea majoritate a populației o constituie țărănimea — și acestea constituie peste jumătate din omenire. Țărănimea reprezintă o forță socială care trebuie organizată și atrasă mai activ în lupta de eliberare națională, pentru consolidarea independenței, în lupta împotriva politicii colonialiste și 

imperialiste, pentru noua ordine e- conomică, pentru pace și progres.Desigur, în condițiile noastre se impune să subliniem și rolul pe care-1 are astăzi țărănimea din România în construcția socialistă, în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. în general, se cuvine să subliniem rolul agriculturii, ți.nînd seama că în această privință s-a manifestat uneori o anumită atitudine de neglijare și chiar s-au făcut unele teoretizări 

în legătură cu faptul că agricultura joacă un rol mai puțin important în dezvoltarea socială modernă.Deci, această aniversare trebuie privită în contextul unei mai bune clarificări atît a trecutului, cît și a prezentului și viitorului, înțelegerii necesității de a întări și mai puternic alianța clasei muncitoare cu țărănimea, cu celelalte pături sociale, de a întări unitatea întregului 'nostru popor. Să facem în așa fel încît aceste două aniversări să se înscrie în contextul activității politico-ideologice pe care o desfășoară partidul nostru de formare a omului nou, constructor al socialismului, de înfăptuire în domeniul educativ a prevederilor Programului partidului, a hotărîrilor Congresului al XI-lea.In fine, tovarăși — deși aceasta nu este la ordinea de zi a plenarei — aș dori să mă opresc asupra unor aspecte actuale ale activității partidului nostru în economie. A trecut primul trimestru din primul an al actualului cincinal. După rezultatele obținute în industrie am putea spune că am început bine. Am realizat o creștere a producției industriale, față de acum un an, cu 10,5 la sută, deci un ritm superior prevederilor planului pe acest an. Avem toate condițiile ca realizările din primul trimestru să fie consolidate, îndeplinind planul anual chiar cu o anumită depășire. Desigur, sînt necesare în continuare măsuri hotărîte pentru realizarea prevederilor planului. Avem încă multe lucruri de făcut, atît în ce privește producția, cît și investițiile, avem de lichidat unele rămîneri în urmă, dar mai cu seamă avem multe de făcut în dome

niul calității producției, al reducerii consumurilor materiale și a cheltuielilor. Sînt inițiate un șir de măsuri în domeniul calității și al reducerii consumurilor unor mate*  riale — măsuri care trebuie să ducă la rezultate substanțiale. A- trag atenția tuturor tovarășilor, Ir. primul rînd primilor secretari și conducătorilor de întreprinderi industriale, să acționeze de îndată pentru realizarea măsurilor stabilite, cunoscute de acum în toate întreprinderile.Nu mă opresc acum la alte probleme ; vom avea în luna mai o ședință cu primii secretari și cu alte cadre din economie unde vom discuta pe larg aceste probleme. Am menționat aici această problemă pentru a fi clar tuturor de ce mari rezerve dispunem. Avem și în această privință o mare rezervă care va duce la reducerea cheltuielilor materiale, în primul rind a consumurilor, cu toate influențele asupra venitului național.De aceea, rog pe toți membrii Comitetului Central, chiar dacă nu lucrează în domeniul economic, Să acorde atenția corespunzătoare a- cestei probleme ; ea este o problemă nu numai a celor care lucrează în economie, ci și a propagandei, a organizării, a tutuite? comuniștilor, a întregului popor.Acestea ar fi, foarte pe scurt, unele probleme legate de industrie. Aș dori să mă refer, de asemenea, la faptul că în acest an campania agricolă este întârziat^, datorită condițiilor climaterice. Aș remarca cu multă satisfacție că am constatat o preocupare serioasă din partea organelor de partid, a organelor agricole, a țărănimii pentru efec- tuarea la timp și în bune condiții a lucrărilor. Totuși, rămî- nerea în urmă există și trebuie să folosim orice zi și orice oră bună de lucru pentru a executa în cel mai scurt timp lucrările de primăvară. Trebuie să facem totul pentru a realiza însămînțările la toate culturile și pentru buna desfășurare a lucrărilor de întreținere. Au venit ploi, mai cu seamă în sud, deși insuficiente. Efectuarea lucrărilor de menținere a umidității în pămînt trebuie să stea pe primul plan. Am discutat în mod special și cu primii secretari, în februarie, această problemă și de aceea acum atrag doar atenția că trebuie să acționăm cu toată fermitatea pentru efectuarea punzătoare, de bună calitate, a, crărilor agricole, deoarece nu^j așa vom putea avea garanția o b nerii unor recolte bogate.Cu aceasta aș dori să !nch<=r, exprimînd convingerea mea, a Comitetului Politic Executiv,, că între*  gul nostru Comitet Central se va simți mobilizat și mai puternic — fiecare în domeniul său de activitate — pentru realizarea celor hotărîte, a planului economic și a celorlalte programe de activitate, în așa fel încît să crească contribuția fiecărui membru al Comitetului nostru Central la înfăptuirea hotărîrilor Congresului vgl XI-lea. De asemenea, aș dori să exprim convingerea noastră, a Comitetului Central, că organizațiile de partid județene, întregul partid, toți oamenii muncii vor face totul pentru ca anul acesta — primul an al actualului cincinal — să fie încheiat cu rezultate cît mai bune, asigu- rînd îndeplinirea cu succes a întregului cincinal, înfăptuirea programului de creștere a bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor.Cu această convingere, închei lucrările plenarei și urez tuturor succes în activitatea viitoare. (A» 
plauze puternice, prelungite).

Suplimentar, 140 000 tane 
de fontă, oțel și laminote. Oamenii muncii din industria metalurgică întîmpină aniversarea partidului șl ziua de 1 Mai cu succese revelatoare in întrecerea socialistă. Cu realizările din prima decadă a lunii aprilie, ei au ridicat la mai mult de 140 000 tone producția suplimentară de fontă, oțel șl lami
nate. Pe ansamblul acestei industrii s-a înregistrat, de la începutul anului, o creștere a productivității muncii de 1,1 la sută, față de sarcina planificată. Colectivele marilor unități de la Galați, Hunedoara și Reșița dau, ritmic, o producție cantitativ și 
calitativ superioară prevederilor, 
ceea ce demonstrează convingător hotărîrea siderurgiștilor de a îndeplini exemplar sarcinile mobiliza
toare ale noului cincinal. In ceta
tea metalurgică a Galațiului s-au produs, de pildă, peste plan mai bine de 52 000 tone de oțel și fontă. (Agerpres).

Prin creșterea producti
vității muncii. Orgamzlndu-și mai bine munca, valorificind superior rezervele interne de care dispune, colectivul întreprinderii de u- tllaj chimic și forjă din Rm. Vilcea a reușit să realizeze. în intîmpinarea aniversării partidului și a zilei deMai, importante sporuri de pro- ucție. Depășirile, în valoare de 2,2 lilioane lei, înregistrate la indica- orul producție-marfă se concreti- ’.ază, printre altele, în 35 tone uti- je tehnologice, expediate unor șan- ?re ale industriei chimice, precum în 27 tone piese forjate și matri- e. De asemenea, colectivul între- Inderii și-a depășit sarcinile Ia ixport, livrind in avans clienților •xterni utilaje în valoare de aproape 10 000 lei valută. Toate aceste spo

ruri de producție au fost obținute in exclusivitate pe seama creșterii susținute a productivității muncii. (Ion Stanciu).
Livrări peste plan la ex

port Graficele întrecerii socialiste consemnează la întreprinderea de utilaj tehnologic și întreprinderea de geamuri- din Buzău rezultate economice remarcabile. Creșterea productivității muncii și a producției în primul trimestru al acestui an a permis unităților respective să-și onoreze ritmic obligațiile față de partenerii externi și să livreze suplimentar acestora produse în valoare de 1 870 000 lei valută. (Mihai Bâzu).
0 inițiativă și rezulta- 

te|p ei Inițiativa „Fiecare k-Wh- calorie-gram economisit la maximum" s-a generalizat în toate unitățile din ramura energiei electrice. Acționind sub această deviză, ener- geticienii din întreprinderile producătoare, de transport și distribuție a energiei electrice au economisit, pină în prezent, 10 000 tone combustibil convențional și peste 16 milioane kilowați-oră de energie electrică. Rezultatelor bune obținută în acest domeniu de colectivul întreprinderii „Electrocentrale" Craiova, care a lansat chemarea la întrecere pe acest an, li se adaugă succesele înregistrate de unitățile producătoare de energie electrică din București. Borzești și Deva, de întreprinderile de rețele electrice din Tg. Mureș, Timișoara, Iași ș.a. (Ion Lazăr).
Trafic intens în portul

Constanța. Portul Constanța cunoaște în aceste zile un puternic avint al întrecerii socialiste. Docheriiși mecanizatorii secției a IlI-a complexă din. portul nou sint fruntași in 

operarea navelor, depășind sarcinile de trafic din prima decadă a acestei luni cu 20 000 de tone mărfuri. De remarcat că in primul trimestru al acestui an sarcinile de trafic prin

In Intîmpinarea aniversării partidului și a zilei de 1 mai

Cu hărnicie și avint 

pentru îndeplinirea 

planului și angajamentelor

portul Constanța au fost depășite cu 111 000 tone mărfuri, reprezentînd 66 la sută din angajamentul anual. (George Mihăescu). ‘
Mai multe mașini agri

cole pentru campanie. pină 

la sfîrșitul primei decade a lunii a- prilie, muncitorii, inginerii și tehnicienii de la întreprinderea mecanică pentru agricultură și industrie alimentară din Botoșani au livrat su

plimentar beneficiarilor din agricultură 205 cultivatoare de diverse tipuri solicitate în actuala campanie agricolă. S-au mai livrat, de asemenea. peste plan 39 pompe de trans- vazat motorină, 312 dispozitive de încercat injectoare, 7 tocători rădă- cinoase, 5 mașini de distribuit nutre- 

turi. precum și piese de schimb pentru tractoare și mașini agricole în valoare de peste 1,5 milioane lei. Colectivul de aici va executa și trimite unităților agricole, pînă la sfîrșitul 

lunii. toate cultivatoarele pentru plante tehnice și leguminoase prevăzute a se produce in acest an și circa 70 la sută din cultivatoarele pentru, celelalte culturi. (E. Nazarie).
Transformatorul nr. 3 000.în intimpinarea aniversării parti

dului și a zilei de 1 Mai, harnicul colectiv de muncitori, ingineri’ și tehnicieni al întreprinderii de transformatoare mici din Filiași-Dolj depune eforturi stăruitoare pentru obținerea de noi succese în întrecere. Unul dintre acestea îl constituie realizarea celui de-al 3 000-lea transformator din planul acestui an. Cu acesta, numărul transformatoarelor, de putere fabricate ' de această tînără întreprindere doljeană, de la intrarea ei în funcțiune, a ajuns la 32 300. De menționat că peste 50 la sută din aceste transformatoare au fost livrate Ia export. (Nicolae Băbălău).
Economii de materii pri

me prin folosirea deșeuri*  
Inr Acțiunea de bună gospodărire și economisire a materiilor prime și materialelor se desfășoară cu rezultate tot mai bune în unitățile industriale din județul Suceava. Pînă acum, în special pe calea folosirii în scopuri productive a deșeurilor, s-au economisit 120 metri cubi materii prime lemnoase, 4 500 metri pătrați piele pentru Încălțăminte, aproape 8 tone materii prime pentru fire tip bumbac ș.a. Cele mai importante realizări în această privință au obținut colectivele de la întreprinderile de tricotaje din Suceava și Rădăuți și fabrica de încălțăminte „Străduința" din Suceava. (Gheorghe Parascan).

Cu cinci zile mai devre- |țjg Unul din angajamentele asumate de colectivul de topitori de pe platforma din Ferneziu a I.M.M.N. Baia Mare, în cadrul întrecerii desfășurate în intimpinarea zilei de 1 Mai și aniversării partidului, viza punerea in funcțiune, cu 5 zile mai devreme, a unor instalații de mare însemnătate economică. Și iată că metalurgiștii băimăreni și-au respectat cuvîntul, realizînd in cele cinci 

zile o producție suplimentară care va asigura depășirea cu 15 la sută a planului de producție pe luna aprilie. (Gheorghe Susa).
Acțiuni pentru diminua*  

rea importului. In cadruI “• țiunilor întreprinse pe linia reducerii importurilor, colectivele unită lor economice din județul Bihor au luat în studiu peste 580 de piese, repere, subansamble și utilaje care provin din import. Pe baza acestei analize s-a ajuns la concluzia că 132 de poziții vor fi asimilate și fabricate în acest an, cu forțe proprii, de întreprinderile bihorene. Peste 50 de piese și repere, cum sint cele destinate echipării mașinilor-unelte fabricate la „înfrățirea", subansamble destinate industriei de autoturisme, o serie de produse chimice ș.a. au și fost lansate în fabricație. Numai prin produsele ce vor fi asimilate și fabricate în anul 1976 județul Bihor va economisi 3,7 mill-, oane lei valută, (Agerpres).
Angajamente depășite. Constructorii de nave din Oltenița înscriu pe panoul de onoare al întrecerii socialiste succese deosebite în muncă. De la începutul anului, ei au livrat unor clienți externi un cargou de 2 400 tdw, o motonavă de 5 000 tone (cea de-a 62-a construită aici), o dragă înzestrată cu panouri și pupitre de comandă executate pe șantier și dotată cu motoare de fabricație românească. în principal, pe seama creșterii productivității muncii cu aproximativ 500 lei pe angajat față de cea planificată, în primul trimestru s-a obținut o .producție-marfă suplimentară in valoare de peste 5 milioane lei, din care aproape 4 milioane lei reprezintă depășirea angajamentelor asumate in întrecerea socialistă pentru această perioadă. (Alexandru Brad).
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IMPERATIVE ALE PROGRAMULUI IDEOLOGIC AL PARTIDULUI Mesajul patrioticDupă cum se știe, Istoriografia noastră literară s-a dezvoltat ca valorificare a moștenirii literare, aceasta fiind concepută ca parte integrantă a activității generale, ideologice și politico-educative desfășurată sub îndrumarea partidului. în Programul P.C.R. se afirmă explicit că „dc-a lungul existenței sale, poporul român a creat o artă care exprimă pregnant modul său de viață și de muncă, gin- direa șl sensibilitatea sa. setea de libertate, voința de a-și făuri un trai mai bun, optimismul, încrederea în forțele proprii", iar tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut imperios ca acest trecut al poporului să fie cunoscut în tot eroismul „cu care el a știut să înfrunte vicisitudinile istoriei, greutățile și adversitățile de iot felul și să-și păstreze ființa națională, să-și apere dreptul la libertate și neatîrnare".Literatura noastră a purces, așa cum era și firesc, pe drumul acestei cunoașteri a trecutului și a prezentului. legat de «castar și depășin- du-1 spre un viitor Istoriografia literară . semneze în ansamblu și în detalii, în curente și opere individuale, aspectele variate ale acestei evoluții literare, orientîndu-se. in epoca socialistă, spre noi finalități opuse frontal celor două direcții anterioare : considerarea istoriografiei literare din punctul de vedere al unei concepții „imanentlste", după care se preconizase o adevărată „evadare" din prezent spre trecut, o atitudine paseistă de așa-numită „curiozitate dezinteresată" pentru alte epoci, privite din chiar interiorul lor; și considerarea istoriografiei literare dintr-un uhghi „transcendent" prin care se a- tribuiau fenomenelor literare intenții teziste cu totul artificiale, de fapt o falsă actualizare.Noua istoriografie literară — îfide- părtîndu-se de un dogmatism ostentativ, ca și de un sociologism primar, de formulele lozincarde, de considerații simplificatoare, ca și de afectări estetizante — s-a îndreptat, nu numai cu înțelegere, dar și cu entuziasm, spre valorile autentice ale patrimoniului nostru clasic pe care și le-a reînsușit, după cum se știe, , prin prisma spiritului critic, expresie a ideologiei socialiste. în felul acesta s-a realizat condiția unei mai profunde cunoașteri de sine, demnitatea conștiinței că această activitate se integrează valorilor patrimoniului național, a ceea ce a creat mai bun și mai durabil cultura românească.Firește, Întreagă această orientare a presupus o asimilare profundă a clasicilor marxism-leninismului atît din partea cercetătorilor, cit și a cititorilor. începind chiar din deceniul al V-lea, s-au publicat, de aceea, culegeri din Marx și Engels, din Lenin șl din critici marxiști ca Plehanov, Lafargue, Mehring. Gramsci ș.a. De- pășindu-se orice fel de tendințe dogmatice, istoriografia literară a adoptat caracterul creator al marxismului șl s-a îndreptat spre un studiu re- ; - și suplu al fenomenelor lite- •; structura lor proprie. Ea a 84ut, ca o consecință, o vastă o-
C1’ editorială adaptată straturilor ențiate de cititori, de la „publi- vnare" și pină la specialiști. Au trebuit să apară, de aceea, colecții de clasici de Ia „Scrieri alese" la e- diții critice definitive. Contribuția științifică a istoriografiei literare a constat din însoțirea acestor ediții de un aparat critic adecvat, de prefețe, introduceri, bibliografii, comentarii de tot felul, menite unor variate categorii de cititori. Unele ediții, ca cea a operei lui Eminescu, au devenit a- devărate monument» istoriografice,

„enciclopedii" ale științei literare a- plicate la scriitorii prezentați, acoperind unele domenii ale evoluției noastre literare de la folclor la literatura veche, de la aceasta la scriitorii din secolul al XIX-lea și pînâ la cei din epoca socialistă.Spre a răspunde, și în viitor, imperativelor ideologice, istoriografia literară e datoare să-și continue, să-și extindă și să-și diversifice munca de sprijinire a operei editoriale de care am vorbit, aplecindu-se — în primul rind — asupra marilor clasici, după modelul impresionant al lui Perpessicius. La acest capitol al reeditărilor se cade să alăturăm lăudabilele eforturi privind publica-

unele s-au dezvoltat în sens călines- cian, minus, firește, talentul literar al celui care a scris „Viața lui Eminescu" și „Opera lui Eminescu", altele s-au desfășurat prin metode tradiționale cuprinzînd „viața și opera" scriitorului studiat, ca cele despre V. Alecsandri și I. Ghica. dar trebuie spus că accente viguroase cad pe relațiile dintre cele două elemente cu intuiția mai sigură a structurii unitare a operei ; altele au utilizat procedeele capricioase ale eseisticii prin asociații îndrăznețe și- originale, în sfirșit au apărut monografii despre curentele literaturii noastre, despre romantism, despre junimism, despre „Contemporanul", despre revistele
Dezvoltarea istoriografiei

Sa i

noastre literare
însemnări de Al. DIMAtot mai luminos. 

i trebuit să con- rea documentelor, corespondenței și manuscriselor inedite, după exemplul valoroasei contribuții a revistei „Ma- nuscriptum". E și aci un domeniu aplicativ al istoriei literare, care trebuie desigur restructurat — după o- pinia noastră — prin crearea unui singur organ care să adune pe toți specialiștii de la reviste și edituri intr-un colectiv unitar de lucru. Căci realizările deamnă la cantitativăDesigur, acea formă auxiliară a istoriografiei literare care este prețioasa activitate a bibliografiei, trebuie, la rindu-i, citată. Și aci s-au produs valoroase începuturi, mai ales din deceniul al VII-lea, in ce privește cataloagele de manuscrise, publicațiile periodice in superioară structură analitică, dar marele deziderat al unei bibliografii generale a literaturii noastre rămîne încă de concretizat, ceea ce nu s-ar putea obține însă decit — de asemenea — printr-o reorganizare de ansamblu a acestei munci, la care să fie chemați cercetătorii instituțiilor literare, bibliotecarii și membrii catedrelor universitare. în sfirșit, istoriografia noastră a început să se îndrepte și spre atit de utilele dicționare literare, ca cel despre „Limba poetică a lui Eminescu". dicționarul de teorie literară al institutului „G. Călinescu" sau „Mica enciclopedie a figurilor de stil" ș.a. Rămine, mai departe. și aci, un cimp vast care solicită noi eforturi.Referindu-ne apoi la răspunderile Istoriografiei noastre literare in cadrul imperativelor ideologice mai sus citate, ne vom opri asupra cercetării științifice propriu-zise a cărei inflo- rire a fost de mult recunoscută. în fruntea acesteia se situează numeroase lucrări monografice la care au participat istorici literari din toate generațiile, de la G. Călinescu. Per- possicius și Tudor Vianu și pină la cei mai tineri studioși contemporani. Și aci au fost acoperite o întreagă serie de „pete albe", incepjhd cu A- lecu Russo și pină Ia numeroși scriitori dintre cele două războaie. Se poate vorbi chiar, in această ordine de idei, de o istorie a literaturii române prin monografii, intrucit. firește, scriitorii n-au putut fi izolați unii de alții și de epocă ' mare, relațiile dintre ei în cuprinsul unui proces tinuu, care Sugerează o largă de istorie literară.zul să înșiruim aci o listă bibliografică a numeroaselor succese ale istoriografiei noastre literare. Ele. sint, de altfel, cunoscute și in cercurile cititorilor. Am observa aci numai că aceste lucrări se pot alătura unei tipologii relativ distincte, așa, de pildă,

din ultimele decenii în- depășirea lor calitativă și cit mai extinsă.în același cadru general,

românești din secolul al XIX-lea, despre curentele „începutului de secol" al XX-lea, despre literatura dintre cele două războaie într-o excelentă sinteză, despre avangardă etc. Li s-au adăugat lucrări de literatură universală și comparată, tratînd și acestea — la rîndu-le — principalele curente ale literaturii mondiale cu- prinzind Renașterea, clasicismul, romantismul, realismul etc. și editînd totodată cărți fundamentale ale Istoriografiei literare și esteticii ca • pe cele ale lui Lukacs, Wellek ș.a.Paralel, sub egida Academiei Republicii Socialiste România și a institutului „G. Călinescu" s-a tins spre sinteze în „Tratatul" cu cele trei volume apărute și cu cel de-al patrulea in fază finală. Literatura actuală a devenit, de asemenea, obiectivul unor cercetări de ansamblu întreprinse fie de critici și istorici literari individuali, fie de colective ale institutelor 'literare, desfășurate monografie sau integrate pe genuri.E necesar să adăugăm acestora, în

cadrul dezvoltării istoriografiei noastre literare, cultivarea insistentă și cu răsunet în străinătate a compa- ratismului literar românesc, ca în lucrarea teoretică și istorică a aceluiași „Institut de literatură". Și această direcție se integrează imperativelor ideologice ale partidului în măsura în care documentele acestuia vorbesc repetat despre cooperarea spirituală dintre națiuni, despre însușirea critică a moștenirii literare universale, . ca și despre contribuția literaturii noastre, prin timbrul său specific, la patrimoniul istoriei mondiale.Se înțelege că istoriografia lite-» rară presupune o colaborare strinsă cu teoria și critica literară, prin care operele trecutului sint identificate ca valori estetice. Nu ne-am propus însă să ne ocupăm aci de aceste ramuri relativ distincte ale științei literare. în măsura în care însă ele servesc istoriografia literară, este cazul să observăm că îi da- ' torăm criticii selecția valorilor literare și că

al artei angajate

DIN POȘTA REDACȚIEI

și, prin ur- s-au situat literar con- perspectivă Nu este ca-

• Fapte • Opinii • Propuneri
• împreună cu un număr mare de elevi, de 18 *coal* noastră, am vizitat Muzeul Militar Central. O vizită aici rămine puternic întipărită în minte și în suflet. Valoroasele exponate din acest excepțional muzeu, explicațiile primite de le, muzeografi, documentele rare și de o deosebită însemnătate pentru noi ne-au lăsat amintiri de neuitat, ne-au dat nn sentiment de mare mîndrie patriotică. (Prof. N. Motoroiu, Școala generală nr. 128, București).
• ...Un muncitor prețuit 8 ieî“ 18 Pensie- Se numește Nemeș Carol F.meric, lăcătuș, care de patru decenii lucrează in aceeași întreprindere : C.P.L. Arad. Prin calitățile sale morale și profesionale și-a dobin- ait dragostea și stima tovarășilor săi de muncă. (Mihai Pirvu, tehnician la C.P.L.-Arad).
® PunCtUl farmaceutic recent înființat, bine aprovizionat și Bervit la fel, are. pentru noi. o mare însemnătate ! îi scutește pe oameni de a mai merge, dus-intors, 12 km pină la farmacia cea mai apropiată. (Vlad N. Bejenaru, satul Ionășeni, comuna Trușești. județul Botoșani).
• Pe ambalajul ciocolatei -Carp«U“ de i,«o iei bucata,•crie : „Garantat 60 zile". îi sintem recunoscători producătorului pentru această informație. I-am fi însă și mai mult, dacă pe ambalajul respectiv ar scrie și data fabricării. Numai așa vom putea ști — atunci cind cumpărăm ciocolata — dacă termenul de consum a expirat sau nu. (Enuță Plăvănesctt, Ă?"ea Plăieșilor nr. 2, Iași). <
® Nu sperați că în orașul Sulina 0 sS gă8itl preocuPar« intru colectarea și valorificarea ambalajelor de sticlă sau de hirt.ie. Cine u crede, să facă o scurtă plimbare la ieșirea din oraș, pe malul drept al Juviului și de-a lungul plajei... (Nathan Lovin, Sulina).
® Anul trCCUt 'a mai, am fost la unitatea de produse orto- unde mi-am co- n-am nici o știrepedice șl protezare din Timișoara, bd. Mihai Viteazul 26, mandat o proteză. Deși de atunci a trecut aproape un an. dacă proteza a fost ori nu executată. Alt drum mi-e greu să fac deoarece apelez tot la clrje. (Gheorghe Mladin, comuna Mehadia nr. 11, județul Caraș-Severin). ROMÂNIA-FILM" prezinți

în per- aceasta e în- mod adecvat, mai ales de nu pot să nu de apreciere, discutabilă procedee nepo- rezumatul și ci- se ocolește une- precisă față de

spectiva timpului treprinsă, îndeobște, In Firește, cind e vorba istoria literară actuală, se producă unele erori de situare comparativă sau să se utilizeze trivite, ca, de pildă, tatomania prin care ori o atitudine maiopere, iar prin ezitări și ambiguități se evită o valorificare corectă și clară a scriitorilor din punctul de vedere al concepției noastre științifice.Privită în ansamblu, istoriografia noastră literară contemporană a cunoscut progrese vădite, ca cele mal sus-menționate și care se vor dezvolta, desigur, mai departe, construind o sinteză istorică obiectivă a literaturii noastre, bazată ,,pe specificul istoric, social și național al poporului român", așa cum o afirmă Programul partidului.

între noile mijloace de expresie pe care acțiunea cultural-educa- tivă caută să și le facă proprii, s-a desprins în anii din urmă spectaco- 
lul-montaj, care înglobează, intr-o viziune tematică unitară, poezia, muzica, gestul coregrafic, plastica. Rezervat timp îndelungat numai mișcării artistice de a- matori. iar în cadrul instituțiilor profesioniste mai degrabă activităților ocazionale sau de tip „atelier de creație", acest gen și-a depășit net această condiție în ultimii ani, cind, ca urmare a unei „deschideri" fără precedent către masele cele mai largi de spectatori, către preferința lor pentru manifestări artistice care să reflecte tumultul și bogăția de străluciri ale vieții, scenele profesioniste au început să abordeze genul ca pe o activitate de sigur succes.Un exemplu feră și recentul gram-surpriză" de Teatrul de Operetă 
din Buc.urești. Curajoasă „evadare" din profilul teatrului, montajul 
„Viața — dragostea o- 
mului... dragostea", imaginat și pus in scenă da coregrafa Mihaela Ata
nasiu, merită cîteva sublinieri. Prima, cu privire la noblețea ideilor 
transmise și la criteriile 
sigure ale selecției ma
terialului artistic. Poeme de Eminescu, Blaga, Labis, Sorescu, Stănescu,, Blandiana, secvențe coregrafice în desene mereu înnoite (pe muzică din literatura universală și cea nească,

alcătuit de Lucian lo- 
nescu) ne vorbesc despre valori fundamentale ale filozofiei noastre de viață : încrustarea noastră organică în spațiul care ne este propriu („De două mii de ani acest pămînt / din trupurile noastre face parte" — ne amintește Nichita Stănescu), încrederea fermă in ziua

Atanasiu, regiei și a marchează

ni-1 o- „pro- propus

româ-într-un colaj

Pe marginea 
unui recent 
spectacol 

al Teatrului 
de operetă 

din București

de mîine, cultul culturii noastre, fie ea exprimată printr-o străveche melopee, purtată de cintarea pură și demnă a Constantei 
peanu, fie prin acelui Eminescu în care s-a strîns milenara sensibilitate și atitudine față de existență a unui întreg popor. Apoi, tăria cu care credem militant în pace (căci, spune Labiș, „Nu vom lăsa visele sfinte / Să se topească în pară") și, de asemenea, adlnca smerenie cu care noi, asemeni celor dinaintea noastră, ne plecăm în fața ciclului vital, a miracolului vieții mereu reînnoite, exprimîndu- ne acest sentiment t>rin efortul cu care pregătim viitorul comunist al patriei. Acestea, și altele cîteva sînt temele unui

Cim- stilul

spectacol cu vii ambiții inovatoare, decis să frîngă exprimările artistice caduce, conservatoare.Mihaela semnatara coregrafiei,aici puncte bune în favoarea dansului de idei, cu temă, înțeles nu ca o ilustrare plată, ci ca un mijloc superior de comunicare sensibilă, prin mijloace specifice.Viziunea de ansamblu stimulează vădit membrii colectivului, supuși unei intense solicitări individuale și dacă seara rămîne dominată de recitările lui Ion Cara- 
mitru. partenerii săi se vor fi simțit îndemnați la o mai completă afirmare prin gest și chiar prin cuvînt. dorită de creatoarea acestui spectacol. Care devine astfel o școală și pentru interprets săi 1Ar fi un deosebit de util act de cultură — desigur, dacă ansamblul are mobilitatea necesară — prezentarea acestui spectacol nu numai la sediu, ci și în deplasare. Mă gindesc la ati- tea centre in plină dezvoltare — unele relativ aproape de Capitală — în care există un , numeros public potential, cu mare disponibilitate față de actul artistic. Mă gindesc la densitatea emoțională, educativă și, nu în ultimul rind, la valoarea de model pe care — la scara, la posibilitățile de expresie ale artiștilor amatori — această reprezentație o poate avea și pentru activitățile cultural-educative de masă.

Radu GHJECIU

ORGANIZARE MAI BUNAIn curma 
Ia 

va fi
Slatina 

inaugurată

Casa de cultură principalul „carburant" de care are

a

a sindicatelorB nevose transportul in comunSe fac ultimele pregătiri pentru darea în folosință, la Slatina, a " ' ' ’ " ' ’telor care noua județene.Am solicitat cîteva amănunte despre noul lăcaș de cultură tovarășului Gheorghe Stan, activist al Consiliului județean al sindicatelor Olt : „Avind în vedere dezvoltarea impetuoasă a orașului Slatina, creșterea numărului de angajați, s-a simțit nevoia creării de condiții optime pentru desfășurarea unor ample activități cultural-educative. Investiția, asigurată din fondurile U.G.S.R., va oferi posibilitatea vizionării unor spectacole de înaltă ținută artistică. desfășurării unor activități intense în cluburi și în cercurile de specialitate".— Din ce se compune ansamblul arhitectonic al casei de cultură ?— Acesta cuprinde o sală de spectacole cu 722 locuri, club, o sală pentru conferințe cu 130 locuri, bibliotecă, mai multe săli pentru cercuri de artă plastică, balet, limbi străine, cine- club, cabine pentru actori, popicărie etq.Așadar, dispunînd de o construcție cu funcționalitate multiplă, oamenii muncii din Slatina vor avea posibilitatea să-și petreacă în mod activ și instructiv timpul liber. Formațiile artistice ale sindicatelor din județul Olt au în plină pregătire spectacole pe' măsura condițiilor pe care le oferă noul edificiu.

Casei de cultură a sindica- — construcție modernă se înscrie armonios in arhitectură a reședinței

Em. ROUĂ
corespondentul „Sclntell'

Orașul Iași a avut o iarnă mai aspră și mai bogată in zăpadă decit in alți ani. Iată de ce ieșenii au așteptat ca primăvara să le aducă, odată cu razele de soare, zile mai frumoase și pe traseele transportului în comun. Trasee pe care le-am parcurs și noi, timp de două zile, stind de vorbă atit cuVorganizatorii, cit și cu beneficiarii transportului in comun. Am constatat, la fața locului, că transportul la orele dimineții se efectuează în condiții mult mai bune decit pe timpul iernii. Conducerea I.T.C. a luat măsuri ca intre orele 4,30—7,30 să asigure ieșirea pe trasee a majorității autovehiculelor. în cele două zile ale raidului s-au aflat pe trasee 124 vagoane de tramvai și 160 de autobuze — număr la posibilitățile maxime pe care le are parcul la ora actuală. O altă măsură stabilită pentru a elimina ștrangulările pe anumite trasee se referă la constituirea unui stoc de 40—60 autobuze. aflate în program de ramfor- sare, care să Intervină ori de cite ori pe anumite linii se semnalează mari aglomerații. Notabilă și cu efecte pozitive este și preocuparea conducerii întreprinderii pentru asigurarea unei mai bune stabilități a conducătorilor auto. Rezultatul : pe 120 de mașini există permanent două schimburi. Evident, toate aceste măsuri — chiar dacă nu au rezolvat integral problemele transportului în comun — au determinat o îmbunătățire a condițiilor de călătorit față, de perioadele anterioare. Cu toate acestea, spre fabrica de antibiotice, spre noua zonă industrială și spre complexele studențești din Dealul Co- poului se înregistrează încă neritmi- cități în sosirea mijloacelor de transport. „Chiar dacă nu mai avem un volum mare de întirzieri de la program ca în lunile de iarnă — ni se explică la fabrica de antibiotice —

cu ritmicitatea comun la orele
resimțim încă dificultățile create de transportul în comun".Probleme mult mai mari se ridică însă in legătură transportului inamiezii (14—16,30). „Dacă dimineața, de bine de rău — ne spune M. Augustin. tehnician pe noua platformă industrială — se călătorește in condiții relativ bune, cind mașinile și tramvaiele vin în general cu o bună ritmicitate, după-amiază se pierde mult timp în stații și mai toate mașinile vin aglomerate". Ce explicații dau acestei situații diriguitorii transportului, în comun ? „Cetățenii au dreptate să fie nemulțumiți de unele neajunsuri care apar la orele amiezii — ne spune ing. A. Negulescu, directorul I.T.C. în ce ne privește, nu

Însemnări din Iași

„MERE ROȘIE

Florin Mihăilescu. Ma- 
Cornel 
Vitorio

Țăranu. Deco- 
Holtier. Costu- 
Lăzărescu. Su- 

Murgu. Monta- 
Mantulescu,

Scenariul: Ion Băieșu. Re
gia ! Alexandru Tatos. Imagi
nea : 
zică s 
ruri :
me : Gabriela 
netul: Horea 
Iul i Yolanda 
Dan Naum. Cu t Mircea Dia-
conu, Angela Stoenescu, Ion 
Cojar, Carmen Galin, Emilia 
Dobrin, Florin Xamiirescu, 
Ernest Mai tei, Mitică Popes
cu, Vasile Cosma, Constantin 
Petrescu, Gheorghe M. Nuțes- 
cu, Melania Ursu.

Film realizat In studiourile 
Centrului de Producție Cine
matografică „BUCUREȘTI"

putem asigura menținerea în funcționare pe toată durata zilei a întregului parc. Totodată, avem la ora actuală un deficit de autobuze și vagoane de tramvai mai mare decit in anul trecut".Ajunși aici, trebuie să spunem că întreprinderea de transport în comun Iași este confruntată cu unele greutăți care trebuie să fie analizate cu mai multă atenție de către organele locale, precum și de ministerele de resort. Respectivele greutăți ne-au fost astfel sintetizate de Leonida Boțan, inginerul-șef al întreprinderii : „Furnizorul — întreprinderea „Autobuzul" — este în restanță față de I.T.C. Iași cu 45 de autobuze (20 din anul trecut și 25 din trimestrul I a.c.). O serie de autobuze nu pot fi utilizate datorită lipsei pieselor de schimb. Dacă luăm în considerație și faptul că un număr de autobuze sînt utilizate numai 4—6 ore, întru- cit întreprinderea nu a primit nici pină la această dată repartiția legală de combustibil — circa 250 tone motorină — ajungem la concluzia că, practic. întreprinderea noastră .funcționează cu un deficit de circa 25 Ia sută din mijloacele planificate să asigure buna desfășurare a transportului în comun pe acest an. Or. a- ceasta înseamnă din capacitatea port".Evident, tiu pot derea asemenea
aproape un sfert noastră de trans-fi trecute cu ve- greutăți. Influenta

w
M t V

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală.
16.30 Matineu de vacanță.
17,00 Telex.
17,05 Campionatul mondial de hochei — 

grupa A : Polonia — S.U.A. Rezu
mat înregistrat de la Katowice.

17,35 Pentru timpul dv. liber vă re
comandăm...

17,50 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto.

18,00 Enciclopedie pentru tineret.
18,25 Selecțiunl de la prima ediție a 

festivalului interjudețean ^Porți-

lor asupra condițiilor de călătorit este ușor de bănuit. Iată de ce apelul organelor locale către factorii in drept — care cunosc aceste dificultăți — ar trebui să găsească un ecou mai operativ, spre a ajuta mai prompt întreprinderea ieșeană în rezolvarea lor. Dar aceste greutăți nu exclud, ci, dimpotrivă, impun adoptarea unor soluții mai eficiente și pe plan local pentru depășirea măcar parțială a lor. Or, așa cum am constatat, în această direcție nu se acționează încă cu toată hotărîrea și operativitatea necesare. Să ne oprim numai asupra a două posibi- pină ar fi și Di- timpul în co
lități nevalorificate suficient acum. Pe unele străzi, cum Alexandru cel Bun, Păcurari mitrov, care s-au deteriorat in iernii, mijloacele de transport __ „mun sînt nevoite să circule cu viteză redusă și in condiții improprii. Pe de altă parte, primăria municipiului a efectuat un studiu, asupra aplatizării — in condițiile ' existente — a orelor de vîrf. Respectiva investigație a demonstrat că printr-6 reașezare a programelor de decalare a orelor de începere a lucrului de către majoritatea întreprinderilor, pentru a se asigura atit dimineața, cit și la amiază o mai judicioasă încărcare pe ore, s-ar putea aduce evident unele îmbunătățiri condițiilor de călătorit. Un singur argument : în prezent, la ora 6 dimineața, mijloacele de transport preiau circa 10 000 de călători, in timp ce la alte ore numai 1 000 sau 2 000. Deși studiul există, deși concluziile lui sînt cunoscute și apreciate ca eficiente, adoptarea depiziei prin care să se treacă la aplicarea acestuia in practică ar trebui să se facă cu mai mar» operativitate, gură tovarășul vicepreședinte al cutiv al consiliului popular supune proiectul spre de așteptat ca această decizie să fie adoptată cit mai repede și. mai ales, e de așteptat ca ea să cit mai mare asupra transportului în comun tor atit de important economico-socială a orașului, pentru fiecare cetățean în parte.

C. PRIESCU 
M. CORCACI

în curînd — ne asi- Viorel Tiron, prim- comitetului exe- vom aprobare. E
aibă un efect îmbunătățirii — acest sec- pentru viata

le de Fier — porțile cîntecului du
nărean" — Orșova 1976.

18.45-Universltatea TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Prima ediție a Festivalului cîn

tecului muncitoresc, revoluționar 
și patriotic. Manifestare organi
zată de Copsiliul central al 
U.G.S.R. în colaborare cu Con
siliul Culturii și Educației Socia
liste, Uniunea compozitorilor șl 
Radioteleviziunea română.

21,00 Cadran economic mondial.
21.20 Fără cuvinte.
21.30 Revista literar-artistlcă TV.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL TI
20,00 Concertul orchestrei eimfonice a 

Radioteleviziunii. Dirijor : George 
Thy mis (Gracia). Solistă ; Mihae
la Martin.

jFAPTItC
DIVERS

I Robotul
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

care... 
sculptează

Inginerul Mircea Nitra, de la 
Combinatul de prelucrare a lem
nului din Bistrița, a conceput 
ți creat un robot care... sculp
tează in lemn. Ca orice mașini 
cu comandă-program, robotul 
sculptează cu „opt brațe" de
odată piese de o deosebită fi
nețe pentru confecționarea de 
mobilă-stil. Și sculptează, nu se 
joacă I

Pădurea 
salvată

Ora prințului. Incendiu 
poieniță din pădurea de lin 
calitatea Cocorăștii-Mislii 
hova).

— Arde pădurea I — 
cineva. . .

Imediat, elevii școlii din tatu 9^ 
Goruna, care tocmai 
spre casă, s-au repezit ca la o 
comandă să stingă focul. Ajunși 
intr-un suflet la fața locului, cet 
120 de pionieri au acționat or
ganizat și cu pricepere, reușind 
să izoleze focul și să-l stingă, 
salvind astfel pădurea de la in
cendiu. Pădure căreia ei înșiși 
se străduiesc să-i sporească zes
trea de frumusețe.

a

mergeau

I Autocarele... 
| în vacanță

I Cinci autocare aparținind A- genției O.N.T. București au poposit la Slănic Moldova, aducind citeva sute de elevi să-și pe-
I treacă vacanța în tabăra de la poalele Nemirei. Firesc ar fi fost cs odată ce au efectuat
[transportul, autocarele respective să se reîntoarcă la bază, pentru a putea fi folosite și la alte drumeții. Lucrurile s-au I întîmplat invers. Timp de o săp-tămină (5—11 aprilie), cit elevii au stat în tabără, cele 5 auto- Icare (cu numerele de înmatriculare 34—B—1305. 31—B—1330, 31—B—1332. 31—B—1309 și 31— B—1328) au staționat pe platoul Idin apropierea Casei de culturăa stațiunii. Pe timpul și cui ?

Contabilul
si tranzis
f

toareleIon Fetelea a fost contabil 
cooperativa meșteșugărească 
..Progresul" din Rm. Vilcea. A 
fost, dar nu mai este. Desemnat 
să ia parte la inventarierea ma
terialelor din dotarea secției de 
reparații radio si televizoare din 
zona Traian, el a încercat să-și 
completeze propriul inventar, 
sustrăgind din gestiunea contro
lată patru tranzistoare. Bucuros, 
nevoie mare, că n-a fost obser
vat de ceilalți, contabilul s-a 
dus să se „cinstească" la restau
rant. Apoi a încercat să valo
rifice tranzistoare le respective, 
dar nu la amatori de chilipir, ei 
chiar la magazinul de piese de 
schimb al... cooperativei 
era contabil. Tranzistoare 
trebuit, muzică a găsit, 
ce va hotărî instanța de 
cată.

De la o
butelie

I

banii

intr-un
Fălti-

Vmbră 
cei

unde 
i-au 
Plus 

jude-

de aragazTotul a pornit de la o lie de aragaz improvizată, stalată în bucătăria Popa din localitatea (Prahova). să se încălzească, produs o explozie și casa lierul a dul cu cîteva oi aflate înăuntru. Mai grav a fost faptul că focul i-a învăluit și pe cei aflați în casă : șase oameni. Au reușit, în ultima clipă, să-și arunce de pe ei îmbrăcămintea in flăcări. Suferind însă arsuri grave, au fost internați de urgență la spital. Patru dintre ei au scăpat cu viață, dar soții Popa n-au mai putut fi salvați.

bute- in- familiei Vilcele Mîncarea era pusă Deodată s-a puternică a luat foc. Mobl- ars. A ars și graj-

| Vigilență

I
I
I
I
I
I
I
I

După ora închiderii, 
magazin de tricotaje din 
ceni se furișa o umbră, 
suspectă, observată si de
cițiva trecători aflați la ora a- 
ceea pe stradă. Trecători care 
au hotărît să-l aștepte pe musa
firul nepoftit la ieșire. Maga
zinul nu avea decit o singuri 
ușă, care era încuiată. Bine au 
făcut, pentru că, după puțin 
timp, intrusul și-a făcut apariția. 
Intrase înăuntru cu o cheie po
trivită. Imobilizat de cetățeni, 
Virlan Vasile (așa îl cheamă, lot 
fălticinean) j fost dus la miliție. 
Aventura nocturnă a lui V. V. 
s-a închetat la tribunal, după 
care a fost „depus" ți el sub 
cheie.

Rubricd redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii" I



SClNTEIA — joi 15 aprilie 1976 PAGINA 5

Cronica zileiMiercuri după-amiază a plecat la Moscova o delegație de activiști A.R.L.U.S., condusă de Gheorghe Glodeanu, secretar, al Comitetului județean Ialomița al P.C.R., care, la invitația Asociației de prietenie so- vieto-română, va efectua o vizită In Uniunea Sovietică.
★Miercuri a părăsit Capitala delegația Comitetului mongol al păcii condusă de Jamiianjav Tevegjav, membru al Prezidiului Comitetului mongol al păcii, rector al Institutului agronomic din Ulan Bator, care a făcut o vizită de prietenie in țara noastră, in perioada 7—14 aprilie, la invitația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii.Delegația a fost primită la Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, la Liga română de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, a vizitat obiective economice, social-culturale, istorice și turistice din Capitală și din județele Buzău și Ilfov.

vremea
Ieri în țari t Vremea s-a menținut 

în general Închisă în Transilvania, 
Maramureș, Crișana, cea mai mare 
parte a Olteniei și Munteniei și în su
dul Dobrogei, unde în prima parte a 
zilei au căzut ploi temporare și cu 
caracter de averse. După-amiază vre
mea s-a ameliorat în cea mai mare 
parte a țării și numai pe alocuri au 
căzut averse de ploaie. însoțite frec-' 
vCnt de descărcări electrice în Banat 
și Oltenia. în zona de munte, preci
pitațiile au fost pe alocuri și sub for
mă de lapoviță și ninsoare. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit. Tempera
tura aerului, la ora 14. oscila între 7 
grade la Cîmpulung Moldovenesc și 18 
grade la Calafat. In cursul dimineții,

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

ÎN PLINĂ VACANTĂ ȘCOLARĂ
9 9

Baze sportive cu lacăte la porți
Duminica trecută — una dintre cele trei duminici ale acestei vacanțe școlare de primăvară. împreună cu tovarășul Ion Nae, secretar al consiliului municipal pentru educație fizică și sport, am vizitat un șir de baze sportive bucureștene destinate sportului de masă. Toate aceste amplasamente — relativ noi — se înscriu ca importante realizări ale organelor locale pe linia înfăptuirii prevederilor Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie-martie 1973 privind dezvoltarea continuă a educației fizice și a sportului In țara noastră. Ele sint amenajate prin soluții simple și economicoase, au posibilități multiple de folosire, satis- făcînd și necesitățile de agrement sau cele de joacă pentru preșcolari. Numele unora — „Voinicelul" sau „Cireșarii" — a făcut de-acum ocolul Bucureștiului, altele însă, din păcate, nu sint suficient de populare din vina exclusivă a proprietarilor și organizatorilor respectivi.Prin urmare, ne aflăm tn plină vacanță școlară, iar întrecerile pentru „Cupa tineretului" — ediția de vară — s-au deschis, oficial, încă de la 1 aprilie.Iată-ne la „Cireșarii" — complex sportiv al pionierilor și școlarilor din sectorul 8, după cum scrie pe firma de la intrare. In jurul unui teren de fotbal, alte numeroase spații pentru handbal, baschet și volei, tenis etc. Programul afișat ne înștiințează : duminică, elevii au acces intre 9 și 12, preșcolarii și copiii mici, intre 9 și 20. E ora 9,30, iar in întreaga bază nici urmă de copii 1 Aveam să aflăm că singura activitate programată In acea duminică, de la ora 9, era un campionat de handbal cu 12 echipe din 12 școli. Nu se prezentaseră nici echipele, nici antrenorii sau profesorii ! (Alături de „Cireșarii" e „Parcul copilului" pe care, conform programului primit la redacție, urmau să aibă Ioc duminică, de la ora 9. meciuri de rugbi in cadrul campionatului muni- :ipal de juniori. Iarbă proaspăt Înverzită și cîteva mierle prin pomi ; alte ființe nu se mai găseau la respectivele terenuri de rugbi).Plecăm repede la Străulești — bază sportivă a Comitetului U.T.C. al sectorului 8. Ora 10.30 : întreceri pentru „Cupa tineretului", care, repetăm, s-au deschis oficial de la 1 a- prilie ? Da’ de unde ! Erau prezențî doar portarul și administratorul, tov. Marin Izmailescu. Nici un fel de program ; baza, practic, nu s-a deschis. se așteaptă sezonul de ștrand. De jur-imprejur terenuri, utilizabile imediat, fără a mai aștepta vremea bună pentru plajă. Cu cîteva zile în urmă venise la bază un grup de tineri la muncă patriotică. După lucru, au Încins o partidă de fotbal — teren mare și gazonat — vreme de vreo două ore, deși ploaia cădea destul de des, ne spune administratorul. Tinerilor le e drag sportul, dar organizatorilor și proprietarilor bazei U.T.C. de la Străulești ?întrebarea aceasta n-avea să ră- tnină valabilă doar aici. Un salt

cinema
• Ferma suspiciunilor t FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30: 16.
• Tara lui Tupac Amara : FES-
TIVAL -- 18,15; 20.15.

; n,3o;•• Icar : VICTORIA — 9.30
13.30: 16: 18; 20.
• Arbore fără rădâcinl : CEN-
TRAL — 9.15; 11.30; 13.45: 16: 18;
20.
• Operațiune* * „Monstrul* : SCA-
LA — 9.30: 12.30: 15.30: 18: 20.30. 
CAPITOL — 11,30: 13.45; 16;
18,15; 20,30, MODERN — 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30.
•> Cursa grea : SALA PALATU
LUI (seria de bilete 559) — 17.15; 
(560) — 20,15. PATRIA — • ; 11.30; 
14; 16.30; 19: 21.15.
• Păsări de pradă : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13.30: 16: 18.15;
20.30, FAVORIT — 11.30: 13.45; 16; 
18.15; 20.30, BUCUREȘTI — 8.45;
10.45; 12.45; 14.45; 16.45; 19; 21.
• Zile fierbinți : TIMPURI NOI 
9; 11.15; 13,30: 15,45: 18; 20.15.
•> Cel trei mușchetari : LUMINA
— 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18; 20.15. 
FLACĂRA — 15,30; 18; 20.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9.30; 11,15.
• Tom Sawyer : DOINA — 13; 
15.15; 17.45: 20.15.

In cadrul planului de colaborare culturală dintre România și Bulgaria a sosit In Capitală colectivul Teatrului dramatic „Sofia", una dintre cele mai tinere instituții de acest fel din țara vecină. „Am. venit în România — spunea regizoarea Nikolina Tomano- va, director și conducător artistic al teatrului, la conferința de presă care a avut loc miercuri — cu marea dorință de a ne aduce contribuția la dezvoltarea relațiilor dintre popoarele noastre, la întărirea prieteniei dintre ele care are un început foarte îndepărtat. deoarece considerăm teatrul unul din mijloacele prin care oamenii din diverse țări se pot cunoaște mai bine".
★Sub egida Ministerului Educației și Invățămintului, revista „Tribuna școlii" a editat și difuzat broșura „Concurs in vederea ocupării posturilor și catedrelor vacante pentru anul școlar 1976—1977". (Agerpres)

pe alocuri, «-a produs ceață în regiu
nile din estul țării. In București: Vre
mea a fost închisă și umedă. în pri
ma parte a zilei, cînd a plouat. După- 
amiază cerul a devenit schimbător și 
ploaia s-a restrîns.

Timpul probabil pentru zilele de 18, 
17 și 18 aprilie. în țară : Vremea va 
continua să se încălzească în prima 
parte a intervalului, apoi se va răci 
ușor. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea ploi îndeosebi sub formă de 
averse însoțite de .descărcări electrice, 
mai frecvente în zonele de deal și de 
munte. Vîntul va sufla potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 2 și io grade, iar maximele între 
12 și 22 de grade, local mai ridicate în 
primele zile. Tn București : Vremea va 
continua să se încălzească ușor, mai 
ales la începutul intervalului. Cerul 
va fi schimbător, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vînt slab pînă la mo
derat.

peste București, dincolo. în Panteli- mon, la altă bază a U.T.C. (sectorul 3) „sportivă și de agrement", închisă cu cheia. Apare același portar-paz- nic, mereu la post. Toată săptămina, nici un fel de activitate sportivă. Dar tineri și copii din cartier vin ?— Întrebăm. — Vin destui, însă nu le dăm drumul. Avem dispoziții ! Pe malul lacului Pantelimon, teren lingă teren, multe acoperite cu bitum. stau pustii în această duminică cu timp numai bun pentru mișcare în aer liber.Ne-am reîntors la „Cireșarii".între timp s-au strins patru băieți în jurul unei mingi de baschet și au Început să arunce la coș. Și aici, teren lingă teren, multe asfaltate, continuă să rămină pustii. De la „Cireșarii", o fugă pînă la „Voinicelul". Dacă prima bază, aparți- nind Casei pionierilor — sectorul 8— e totuși deschisă, cea de-a doua, depinzind de Casa pionierilor — sectorul 4 — estb pur și simplu încuiată. Nu este nimeni — ne informează portarul. Adică, nimeni dintre cadrele angajate permanent la această bază, pentru că o siluetă dreaptă tot se vede printre terenuri. De-abia sosit de la fermele zootehnice. tov. Mihai Ștefănescu. secretar al Comitetului P.C.R al sectorului 4, vechi și entuziast sprijinitor al sportului de masă, iși mai găsește timp duminică să cerceteze pas cu pas lucrările de reparație de la „Voinicelul". — Tovarășe secretar, în sectorul 4, cu largul concurs al oamenilor muncii din întreprinderi. s-au pus la punct două admirabile amplasamente de sport și joacă pentru școlari și preșcolari : „Voinicelul" și „Titanii". Cum se face că „proprietarii" și organizatorii acestor baze, Casa pionierilor și consiliul sectorului 4 al Organizației pionierilor, tărăgănează deschiderea lor. le țin sub cheie, in timp ce. uitați-vă. copiii se joacă dincolo de gardurile de sîrmă 7 — Vorbă lungă sărăcia omului, nelntîrziat vom obliga organizațiile de pionieri din sector să fo
Echipa noastră de fotbal

a ratat calificareaIeri, la București, «-a desfășurat ultimul meci din cadrul grupei a IV-a (europeană) a preliminariilor olimpice, intre echipele României și Olandei.A invins echipa olimpică română
ȘI JUNIORII PE URMELE SENIORILOR !PRAGA 14 (Agerpres). — Ieri, la Neratovice, a avut loc meciul retur de fotbal dintre echipele de juniori ale Cehoslovaciei și României din preliminariile turneului U.JE.F.A. Fotbaliștii cehoslovaci au terminat învingători cu scorul de 3—1 (2—1). Cum primul meci, desfășurat la Pitești, se încheiase cu scorul de 1—1,

• Frați de cruce : FEROVIAR — 
fi: 11.15; 13.30; 16: 18.15: 20.30. ME
LODIA — 9: 11,15: 13.30: 16; 18.15;
20.30. GLORIA — 9; 11.15: 13,30;
16: 18.15; 20.30.
• Darling Lili : EXCELSIOR — 9; 
12,30: 16: 19.30. AURORA — 9; 
11.45; 14.30; 17.15; 20. FLAMURA
— 9: 12; 16: 19.
• Prin cenușa imperiului : BU- 
ZEȘTI — 9: 11.15; 13.30: 16: 18.15;
20.15,
• Școala tinerilor căsătoriți: CA
SA FILMULUI — 10; 12; 14; 16;
18: 20.
• De azi și dintotdeauna — 14.15;
16.15, Octombrie | — 18,30. Accat- 
tone — 20.30 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Acolo unde primăvara vine 
tîrziu : GRIVIȚA — 9: 11.15: 13.30; 
15.45: 18: 20.15.
«r Vînătorul din taiga : LIRA — 
15.30: 19.
• Zorro : GIULESTI — 10: 18;
19.15, FLOREASCA — 14: 16.45;
19.30.
• Hotel „Pacific- : DRUMUL SĂ
RII — 15.30; 18; 20.15.
Ar Inspectorul Brannigan : DACIA
— 9; 11.15: 13,30: 15.45; 18: 20.15.
• Trei scrisori secrete : UNIREA
— 15.45: 18; 20.
• Coipoara rechinilor t BUCEGI
— 16; 18: 20.
Ar întoarcerea lui Magellan : FE
RENTARI — 15.30: 18; 20.15.
• Casa de la miezul nopții : CO-

Imagine din Crihala, un nou cartier al municipiului Probeta Turnu-Severin 
Foto : S. Cristian

Noi spații comerciale la SibiuSe Îmbunătățește aprovizionare» In noile cartiere ale Sibiului. Astfel, în continuarea lucrărilor de finisare ce se fac in cel mai mare și mai modern cartier de locuințe al orașului — „Hipodrom" — pe bd. Mihai Viteazul a fost dat în folosință un nou grup de unități comerciale, însumînd peste 1 100 mp. Printre acestea se numără un magazin alimentar și un altul de le- gume-fructe, o unitate pentru desfacerea confecțiilor destinate copiilor și alta de încălțăminte pentru copii, femei și bărbați, precum 

losească intens, rațional, zilnic aceste baze !Ne luăm rămas bum și pornim Ia complexul „Titanii". Programul e scris cu litere mari la intrare — zilnic 8—13 și 16—20.30. luni închis. Dar era închis și... duminică ! Un gard de plasă metalică : dincolo de gard — paradisul in culori vesele ale diferitelor aparate pentru joacă și sport ; dincoace — cîțiva copii privind printre ochiuri. Doi băieți nu mai rezistă. îi vedem cum se .uită in jur. apoi sar gardul... (De la consiliul municipal pentru educație fizică și sport sintem incunoștințați că ambele baze — „Voinicelul" și „Titanii" — se deschid oficial incepînd de astăzi). *In loc de concluzii, să reliefăm faptul că, in ultimii ani. organele de partid și de stat bucureștene au asigurat ,o creștere considerabilă a numărului de amplasamente destinate sportului de masă, capabile să cuprindă zilnic zeci de mii de copii și tineri. Totuși, în pofida acestui sprijin rriaterial masiv și concret din partea organelor locale, organizatorii sportului de masă, proprietarii și administratorii acestor baze continuă să se pună greu în mișcare, dau dovezi de inerție și formalism în folosirea acestei avuții destinate tineretului bucureștean. sănătății Iui.Se impune ca organele și organizațiile de partid din sectoarele Bucureștiului să-și manifeste mai activ rolul de conducere și îndrumare a întregii activități de educație fizică și sport, să oblige toți factorii și organizațiile obștești responsabile la utilizarea judicioasă a bazei materiale de pe teritoriul municipiului. In București sint întrunite toate condițiile pentru ca mișcarea sportivă de masă să se dezvolte rapid. contribuind la formarea unui tineret sănătos, cu Înalte calități fizice și morale.
Valeriu MIRONESCU

la turneul olimpiccu 5—1 (3—1). Astfel, fotbaliștiinoștri n-au recuperat nici măcar diferența de golaveraj care o separa de. echipa olimpică a Franței (șase goluri) și a ratat calificarea pentru J.O. de la Montreal.
fotbaliștii noștri au ratat calificarea la turneul U.E.F.A.

★SOFIA 14 (Agerpres). — Miercuri, în „Cupa balcanică" de fotbal, la Sofia a avut loc meciul dintre e- chipa locală Akademik și formația Sportul studențesc București. Fotbaliștii bulgari au terminat învingători cu scorul de 4—2 (1—0).
TROCENI - 10; 12.30: 15: 17.30;
20.
• Tom și Jerry : VOLGA — fl;
10.45: 12.30; 14.15; 16.15; 18.15: 20.
• Călărețul fără cap : PACEA
- 16: 18: 20.
• Mr. Majestyk : TOMIS - 9;
11.15: 13,30; 15.45; 18: 20.15, MIO
RIȚA — 9: 11.15; 13.30: 15.45; 18;
20.15.
• Singurătatea florilor : CRÎN-
GAȘI — 17.
• Mușchetarul român : VIITO
RUL — 15.30: 18: 20.
• Comedie fantastică : MOȘILOR
— 15.30: 18: 20
• Un cîntec pe Broadway s COS
MOS — 15.30: 19.
• Patima ; POPULAR — 15.30; 18;
20.15.
• Cercul magic : MUNCA —
15,45: 18: 20.
• Cerul e cu noi : ARTA — 15.30; 
17,45: 20.

Un țăran pe bicicletă : VITAN
— 15.30: 18: 20.
• Respirație liberă : RAHOVA — 
16: 18: 20.
• Magnolia înflorește din nou : 
PROGRESUL — 15.30; 17.30; 19.30.

teatre
• A.R.I.A (sala mică a Teatrului
Național): Roșu și brun, specta

și o librărie. Majoritatea unităților sint cu autoservire. Ele completează și diversifică profilul rețelei comerciale din această importantă zonă de locuințe a orașului. în același perimetru a fost deschisă o u- nitate C.E.C. Tot,pe bd. Mihai Viteazul, la parterul blocurilor nr. 41 și 42 vor mai fi date în folosință pînă la sfirșitul anului alte patru mari magazine pentru desfacerea articolelor electrocasnice, tehnico- sanitare și de sticlărie — însumînd o suprafață comercială de 1 800 mp. (Nicolae Brujan).

În cîteva rînduri
HANDBAL i O nouă victorie 

a echipei Românieiîn cadrul competiției internaționale masculine de handbal „Cupa țărilor latine", rezervată echipelor de tineret, care se desfășoară la Paris, selecționata României a întrecut cu scorul de 27—12 (11—4) formația Marocului. într-un alt joc, echipa Spaniei a dispus cu 25—8 *(13—3) de formația Belgiei.
HOCHEIKATOWICE 14 (Agerpres). — în campionatul mondial de hochei pe gheață (grupa A) de la Katowice, echipa U.R.S.S. a invins cu scorul de 6—1 (2—0, 2—0. 2—1) formația Suediei. Alt rezultat : S.U.A.—Polonia 4—2 (2—0, 1—1. 1—1). în clasament conduce echipa Cehoslovaciei cu 8 puncte, urmată de U.R.S.S. — 6 puncte.
RUGBIîn mai multe orașe din Franța au început miercuri întrecerile campionatului european de rugbi pentru juniori (Cupa F.I.R.A.). Echipa României a intilnit la St. Juery formația Marocului, pe care a invins-o cu scorul de 11—3. Franța a întrecut cu 29—3 echipa R.F. Germania, iar Spania a dispus cu 18—13 de echipa Olandei.

ȘAHIn runda a 8-a a turneului internațional de șah de la Las Palmas (Insulele Canare). Florin Gheorghiu a remizat in 22 de mutări cu Sigur- jonsson. în clasament conduc Ghel- ler (U.R.S.S.) și Sigurjonsson (Islanda), cu cite 5.5 puncte, urmați de Larsen (Danemarca), Rogoff (S.U.A.), și Gheorghiu (România) cu cite 4.5 puncte. Larsen are două partide aminate.
COMPETIȚIILE EUROPENE 

DE FOTBAL„Cupa campionilor europeni" : Bayern Miinchen — Real Madrid2— 0 (2—0). Fotbaliștii vest-germani vor întilni în finală echipa St. Etienne. care a făcut meci nul (0—0) cu formația olandeză P.S.V. Eindhoven. „Cupa cupelor" : West Ham United — Eintracht Frankfurt, pe Main3— 1 (0—0). Echipa engleză va jucain finală cu formația Anderlecht, învingătoare cu 2—0 în meciul retur cu echipa Sachsenring Zwickau. „Cupa U.E.F.A." : Liverpool — C.F. Barcelona 1—1 (0—0). Fotbaliștii de la Liverpool, care au cîștigat primul meci cu 1—0. au obținut calificarea in finală, unde vor întilni e- chipa belgiană F.C. Bruges, care a invins cu 1—0 (0—0) echipa S.V.Hamburg.
PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASELA TRAGEREA DIN 14 APRILIE 1976EXTRAGEREA I : 11 20 37 30 34 45.EXTRAGEREA a Il-a : 25 10 841 5.FOND GENERAL DE CÎSTIGURI: 1 596 754 lei, din care 720 454 lei rșport.

col extraordinar prezentat de Tea
trul dramatic „Sofia" (R.P. Bul
garia) — 20.
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Oameni și șoareci — 19.30.
• Opera Română : Boema — 1£.
• Teatrul de operetă : Oklahoma
— 19130.
• Teatrul de comedie ; Trei su
rori — 19.30.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra“ t (sala Schitu Măgureanu) : 
Lungul ’drum al zilei către noapte
— 19. (sala Grădina Icoanei) : A 
12-a noapte — 19.30.
Ar Teatrul Mic : Mania posturilor
— 15. Viața e ca un vagon ? —
19.30.
• Teatrul Ciulești : Intimplări mal 
mult sau mai puțin ridicole — 15. 
...Eseu — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat ; Firul 
de aur — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19.30. (sala Victoriei) — 
Cavalcada comediei — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ; Țară bogată-n frumu
seți — 16.
• Teatrul „Ion Creangă" : Poveș
tile de aur — 16.
Ar Teatrul „Țăndărică- (sala Vic
toriei) : Pisica de una singură — 
10. (sala Academiei) : Un băiat 
isteț și un rege nătăfleț — 10.

Mesajul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 

adresat celui de-al XV-lea Congres 
ol Partidului Comunist din Cehoslovacia

PRAGA 14 (Agerpres). — Lulnd cuvîntul de la tribuna Congresului P.C. din Cehoslovacia, tovarășul E- mil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, a spus :Stimați tovarăși,Delegația Partidului Comunist Român are plăcuta misiune de a transmite — din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu — un cald mesaj de salut tovărășesc și cele mai bune urări de succes lucrărilor Congresului al XV-lea al Partidului Comunist din Cehoslovacia, împreună cu expresia sentimentelor de prietenie și solidaritate internationalist» pe care poporul român le nutrește față de popoarele Cehoslovaciei.în Republica Socialistă România sint binecunoscute bogatele tradiții revoluționare ale clasei muncitoare din Cehoslovacia, eroicele lupte pe care le-a dus sub conducerea partidului său comunist pentru eliberare socială și națională. După instaurarea orinduirii socialiste, popoarele Cehoslovaciei au obținut succese remarcabile în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai material și spiritual.Urmărim cu interes lucrările congresului dumneavoastră. eveniment de mare însemnătate în viața Partidului Comunist din Cehoslovacia, lucrări care oglindesc rezultatele activității creatoare a celor ce muncesc, trasînd, totodată, perspectivele dezvoltării multilaterale a țării pe calea socialismului.Apreciind dezvoltarea fiecărei țări socialiste drept o contribuție de seamă la creșterea forței întregului sistem socialist, a puterii de atracție și a influenței ideilor socialismului in lume, poporul român se bucură sincer de realizările importante obținute de poporul cehoslovac prieten tn opera de edificare a societății socialiste dezvoltate în patria sa.Stimați tovarăși.Cu sentimente de satisfacție dorim să vă informăm că poporul român desfășoară în prezent cu succes o activitate vastă pentru înfăptuirea Programului partidului de edificare 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism, adoptat de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român. Prevederile planului cincinal 1971—1975 au fost îndeplinite înainte de termen. Ca urmare, producția industrială a sporit anual în medie cu 13 la sută, iar producția agricolă s-a dezvoltat în cincinal cu 25 la sută. Venitul național a crescut cu 70 la sută, asigurînd o creștere a veniturilor reale, totale, ale populației cu 46 la sută. O puternică in-i florire au cunoscut invățămîntul, știința și cultura ; a devenit mai bogată în conținut și formă întreaga viață spirituală a poporului.Rezultatele strălucite pe care le-am dobîndit sint expresia unității de neclintit. a întregului popor în jurul P.C.R. și totodată dovada cea mai grăitoare că politica marxist-leni- nistă promovată de partidul nostru este în deplină concordanță cu năzuințele vitale ale celor ce muncesc.în lumina istoricelor hotăriri ale Congresului al XI-lea. Republica Socialistă România face eforturi susținute pentru accelerarea dezvoltării economice și sociale, pentru a se ridica. într-o perioadă istorică cit mai scurtă, la nivelul statelor avansate din punct de vedere industrial. Acționăm cu consecvenței pentru continuarea in ritm înalt a industrializării țării, dezvoltarea și modernizarea agriculturii, ridicarea gradului de civilizație materială și spirituală a întregului nostru popor, dezvoltarea conștiinței socialiste. educarea tuturor oamenilor muncii în spiritul principiilor eticii și echității socia

PRAGA 14 — CorespondentulAgerpres transmite : Miercuri au continuat la Praga lucrările celui de-al XV-lea Congres al P.C. din Cehoslovacia. Pe marginea documentelor prezentate au luat cyvintul, între alții. Josef Korcak, membru al Prezidiului C.C. al P.C.C., președintele Guvernului R. S. Cehe, Karel Hoffmann, membru al Prezidiului C.C. al P.C.C., președintele Consiliu

„FRANKFURTER RUNDSCHAU"; .
Drame cotidiene în California

• „United Farm Workers" împotriva monopolurilor agrare • Plaga intermediarilor
• Una din principalele revendicări ale muncitorilor sezonieri : apa de băutîncepind cu perioada de la mijlocul anilor ’60, cind muncitorii agricoli californieni au început să se organizeze in „United Farm Workers" (Sindicatul unit al muncitorilor a- gricoli). ei au avut de făcut față împotrivirii tot mai înverșunate a latifundiarilor. stăpini ai unor moșii imense. U.F.W. s-a născut și s-a dezvoltat ca o organizație care apără interesele membrilor ei. Acest lucru nu-1 pot nega nici criticii ei cei mai înverșunați. „Conducătorul U.F.W., Cesar Chavez, nu cunoaște alt țel decit să lupte pentru drepturile tovarășilor săi de muncă" — scria nu de mult „New York Times".Acest lucru este dovedit de sprijinul crescînd de care se bucură U.F.W. în rîndurile muncitorilor a- gricoli, categorie ce se numără printre păturile cele mai sărace ale națiunii americane. Pentru a-și asigura cele necesare traiului, trudesc din greu pe cimpurile arse de soare și bătute de ploi. Ei sint nevoiți să colinde din loc in loc. în căutarea unor angajamente de sezon. Angajarea se face prin intermediul așa-numitor „labor contractors" (intermediari), 

liste, asigurarea deplinei înfloriri a personalității umane.Partidul Comunist Român acordă o atenție deosebită creșterii rolului său de forță conducătoare a întregii societăți, întăririi rolului statului in organizarea activității economico- sociale. lărgirii democrației socialiste. creării cadrului organizatoric pentru participarea activă a maselor populare la Întreaga conducere a țării.Mobillzind toate energiile poporului și resursele proprii pentru înfăptuirea programului de dezvoltare multilaterală a patriei, Partidul Comunist Român consideră, totodată, că, în edificarea noii 'societăți, un rol important are întărirea colaborării și a solidarității internaționaliste a țărilor socialiste, întemeiate pe principiile marxist-leniniste ale independenței și suveranității, egalității in drepturi, avantajului reciproc, întrajutorării tovărășești. Acționăm consecvent pentru extinderea relațiilor de cooperare pe multiple planuri cu toate statele socialiste. Țara noastră participă activ la colaborarea in cadrul C.A.E.R., la Înfăptuirea „Programului complex" in scopul progresului economic și social al fiecărei țări membre, intensificării procesului de egalizare a nivelului de dezvoltare a țărilor membre, creșterii pe această bază a forței sistemului mondial socialist.Onorat congres,Ne este deosebit de plăcut să relevăm și cu acest prilej că între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia. între Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă se dezvoltă relații fructuoase de colaborare tovărășească, în spiritul îndelungatelor tradiții de prietenie și solidaritate ce leagă partidele și popoarele noastre.Prietenia româno-cehoslovacă a fost puternic cimentată in timpul celui de-al doilea război mondial prin participarea armatei române la luptele pentru alungarea și nimicirea cotropitorilor hitleriști de pe pă- mîntul Cehoslovaciei. în anii construcției socialiste, colaborarea româno-cehoslovacă s-a ridicat pe un plan superior, a devenit parte componentă a politicii de stat a celor două țări.întilnirile și convorbirile dintre conducătorii noștri de partid și de stat, schimburile de delegații in numeroase domenii, evoluția ascendentă a relațiilor comerciale, a colaborării și cooperării economice, culturale și pe alte planuri ilustrează marea diversitate a legăturilor în continuă dezvoltare dintre partidele, țările și popoarele noastre. Partidul Comunist Român acționează în spiritul celor convenite între secretarii generali ai celor două partide pentru ca relațiile dintre ele să se dezvolte tot mai mult, ceea ce corespunde pe deplin interesului țărilor și popoarelor noastre, cauzei socialismului și păcii în Europa și in lume.Stimați tovarăși,Sintem martorii procesului dinamic de profunde transformări revoluționare. sociale și naționale ce au loc in lumea contemnorană și ai unor importante mutații în raportul mondial de forțe în favoarea socialismului și a păcii, a popoarelor care se pronunță pentru o viată liberă și independentă. pentru relații de egalitate deplină intre națiuni.România socialistă situează cu fermitate în centrul politicii sale externe dezvoltarea prieteniei și a relațiilor politice. economice, tehnico- științifice și în alte domenii cu toate țările socialiste, corespunzător intereselor popoarelor noastre, in folosul întăririi unității sistemului mondial socialist. Extindem în continuare relațiile de colaborare cu țările in curs de dezvoltare și. tn spiritul coexistenței pașnice,, cu toate statele ȘEDINȚA DE MIERCURIlui Central al Mișcării Sindicale Revoluționare din R.S.C., general da armată Martin Dzur. ministrul apărării naționale, Jindrich Polednik, președintele C.C. al Uniunii Socialiste a Tineretului. Jaroslav Kozecnik, președintele Academiei cehoslovace de științe.în ședința de dimineață a luat cu- vlntul tovarășul Emil Bobu. membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședin

care încasează pentru acest „serviciu" un procentaj substanțial din plata cuvenită celor angajați. Muncitorii nu pot evita acest „tribut" pentru că depind întru totul de mijlocitori in găsirea unui loc de muncă.Rămînînd doar puține săptămîni intr-un loc anume, ei sint nevoiți să trăiască in condiții inumane. în cabane pe jumătate năruite, neigieni- ce, lipsite de instalații sanitare — cabane pentru care, pe deasupra, mai trebuie să plătească o chirie considerabilă. Cînd, după o luptă a- cerbă, U.F.W. a încheiat primele contracte cu latifundiarii, a cerut, pe lingă majorarea salariilor, satisfacerea unor revendicări de ordin social, inclusiv aprovizionarea cu apă a muncitorilor care lucrează pe plantații. Aceasta, deoarece plantatorii sau administratorii iși asigurau un cîștig suplimentar oferind spre cumpărare muncitorilor însetați, in Ioc de apa gratuită, diferite băuturi la prețuri piperate 1Pentru a contracara acțiunea revendicativă a U.F.W., plantatorii au adus, în mod ilegal, muncitori din 

lumii, tn Interesul cauzei progresului și păcii internaționale.Republica Socialistă Romănia a promovat 'și promovează o politică externă activă, aducîndu-șl contribuția, împreună cu țările socialiste, cu popoarele iubitoare de pace și forțele avansate ale lumii, la înfăptuirea aspirațiilor de securitate, pace și progres ale omenirii, la soluționarea problemelor complexe ale epocii contemporane.Plecind de la constatarea că în lume există forțe reacționare care pot pune în pericol pacea, ne pronunțări pentru a se acționa perseverent tn vederea stingerii, pe calea tratativelor, a focarelor de încordare, pentru realizarea unor măsuri e- ficace de dezarmare, in primul rlnd de dezarmare nucleară, pentru Întărirea securității internaționale.După încheierea cu succes a Conferinței general-europene, hotăritor este să se acționeze cu fermitate pentru aplicarea neabătută în viață a tuturor principiilor cuprinse in documentele de la Helsinki. Totodată, trebuie să se Înfăptuiască măsuri concrete de dezangajare militară, decisive pentru continuarea procesului de edificare a securității pe continent.Ne-am pronunțat și ne pronunțăm pentru urgentarea soluționării politice a conflictului din Orientul Mijlociu. pentru instaurarea unei păci trainice și juste în această zonă, por- nindu-se de la retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, respectarea drepturilor poporului palestinean la autodeterminare, inclusiv Ia crearea unui stat propriu, garantarea suveranității și integrității tuturor statelor din zonă.Ca țară balcanică sintem profund interesați in dezvoltarea colaborării și a prieteniei Intre toate statele e- cestei regiuni, ne pronunțăm pentru rezolvarea pașnică a problemei cipriote.Partidul și guvernul țării noastre șprijină cu hot.ărîre lupta dreaptă a poporului coreean pentru unificarea independentă și pașnică a patriei sale.Milităm pentru democratizarea relațiilor interstatale, pentru lichidarea politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, bazată pe egalitate și echitate, pe respectul dreptului fiecărui popor de a fi stăplnul propriilor destine. Acționăm pentru îmbunătățirea activității și creșterea rolului O.N.U. in viața internațională.în spiritul solidarității militante, Partidul Comunist Român se pronunță pentru dezvoltarea unor strîn- se legături de prietenie și colaborare cu toate partidele comuniste și muncitorești, pentru făurirea unei unități noi a mișcării comuniste internaționale, întemeiată pe respectarea dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară. în a- celași timp, partidul nostru dezvoltă colaborarea cu partidele socialiste ți social-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu forțele revoluționare și democratice antiimperia- liste de pretutindeni.în încheiere, adresăm încă o dată, dragi tovarăși, cele mai bune urări de succes lucrărilor congresului dumneavoastră, vă dorim noi și tot mai importante realizări in Înfăptuirea hotărîrilor pe care Ie va adopta Congresul al XV-lea al Partidului Comunist din Cehoslovacia.Trăiască prietenia frățească și colaborarea multilaterală între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, dintre țările și popoarele noastre !Să se întărească solidaritatea dintre țările socialiste, dintre partidele comuniste și muncitorești, dintre forțele progresiste, antiimperialiste din întreaga lume 1Trăiască pacea și colaborarea Intre popoare 1 
te al Consiliului de Stat, care a adresat comuniștilor cehoslovaci, popoarelor Cehoslovaciei salutul Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Mesajul de salut a fost urmărit cu atenție și subliniat în repetate rin- duri cu aplauze prelungite.Congresul a fost, de asemenea, salutat de conducătorii unor delegații de peste hotare, prezente la lucrări.Lucrările congresului continuă.

Mexic, folosindu-i ca spărgători de grevă. Ei nu s-au dat înapoi nici de Ia angajarea unor bătăuși, recrutați din drojdia marilor orașe califor- niene. Pichete ale muncitorilor agricoli au fost atacate cu bastoane de cauciuc și lanțuri. Uneori s-a recurs și la artne de foc. Cu prilejul unei asemenea acțiuni, în valea Coachelle, au fost împușcați doi muncitori.Condițiile în care iși desfășoară lupta muncitorii agricoli sint agravate de încă o circumstanță : majoritatea latifundiilor aparțin așa-nu- mitei „industrii agrare", controlate deseori de concerne petroliere, cura ar fi „Gulf and- Western", de întreprinderi alimentare, cum este „Coca- Cola", de giganți hollywoodieni ca „Paramount Pictures" etc. Intre 1950 și 1970, „industria agrară" a alungat de pe ogoare 25 la sută din micii proprietari.în aceste condiții, muncitorii agricoli iși string rîndurile. Pentru că, după cum a declarat Cesar Chavez, „evenimentele au arătat, incă o dată,' muncitorilor că singura cale de urmat este cea a luptei".
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VIENA

Dezvoltarea și cooperarea industrială- 
in centrul dezbaterilor Comitetului 

permanent al O.N.U.D.I.VIENA 14 (Agerpres). — Comitetul permanent al Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Industrială și-a concentrat lucrările asupra activității O.N.U.D.I. în anul 1975, în efortul de a degaja noi o- rientări și direcții de acțiune, pentru a răspunde, astfel, sarcinilor considerabil sporite cu care organizația a fost investită prin declarația și planul de acțiune privind dezvoltarea și cooperarea industrială, a- doptată de Conferința generală a statelor membre, la Lima, in 1975. La baza lucrărilor se află ..Raportul anual al directorului executiv".Luînd cuvintul în cadrul dezbaterilor, ambasadorul Dumitru Aninoiu, șeful delegației române, a evocat „obiectivele, principiile și măsurile convenite de statele membre la cea de-a Il-a conferință generală, care însumate angajează durabil viitorul organizației". ..De transpunerea în practică a acestora — a arătat vorbitorul — depind în mare măsură autoritatea și .rolul O.N.U.D.I. în viața internațională, marcată astăzi mai puternic ca oricînd de voința și eforturile țărilor în curs de dezvoltare de a-și dezvolta industriile naționale, ca pîrghie de bază a suveranității și independenței lor, a propășirii economice și sociale a tu

turor popoarelor". Vorbitorul a subliniat importanța programului de servicii industriale speciale pe care România dorește să-l vadă dezvoltat în continuare și întărit prin resurse financiare suplimentare.Analiza activității O.N.U.D.I.. a spus ambasadorul român, conduce la ideea că organizația vâ trebui să cunoască și să valorifice mai bine experiența țărilor in curs de dezvoltare în domeniul industrializării, prin mai buna reprezentare a specialiștilor din aceste țări in Secretariatul organizației, precum și prin sprijinirea mai activă a centrelor comune existente in diferite țări, pentru ca ele' să joace un rol sporit în promovarea telurilor O.N.U.D.I. în acest sens, ambasadorul român a exprimat satisfacția că organizația — după cum se arată în raportul directorului executiv — apreciază proiectul de asistentă tehnică în beneficiul țărilor africane lovite de secetă, realizat prin intermediul centrului comun O.N.U.D.I./România, ca „un excelent exemplu de cooperare între țările în curs de dezvoltare, de a- sistență către țările din zona su- dano-saheliană, precum și de ajutor acordat la două dintre țările cele mai puțin dezvoltate din Africa".
Conferința asupra „dreptului marii"

Intervenția reprezentantului român în legătură cu conceptul 
de zonă economică exclusivăNAȚIUNILE UNITE 14 — Corespondentul nostru' transmite : Una dintre cele mai importante probleme aflate în dezbaterile actualei sesiuni a Conferinței internaționale a- supra dreptului mării o constituie zona economică exclusivă de lingă litoralul statelor riverane. Această zonă reprezintă pentru statele riverane în curs de dezvoltare un e- lement fundamental în efortul pe care îl fac pentru progresul lor e- conomic și social, întrucît în această zonă există circa 90 la sută din cantitatea mondială de pește și, în general, concentrează majoritatea co- vîrșitoare a bogățiilor biologice.Luînd cuvîntul la dezbateri, reprezentantul român I. Pop a declarat că tara noastră s-a pronunțat încă de la începutul lucrărilor conferinței pentru consacrarea în noua convenție în curs de elaborare a conceptului de zonă economică exclusivă. In opinia României, această nouă instituție de drept internațional trebuie să aibă ca scop primordial protejarea intereselor legitime ale țărilor în curs de dezvoltare, respectiv resursele lor naturale. Această instituție se încadrează în obiectivul mai larg și de o importanță deose

bită pentru țările în curs de dezvoltare — acela al conceptului noii ordini economice internaționale. De asemenea, instituția de zonă economică exclusivă corespunde concepției țării noastre privind dreptul suveran al fiecărui stat asupra bogățiilor și resurselor sale naturale, inclusiv asupra resurselor din zonele maritime adiacente. Totodată, Rtjmâ- nia apreciază că această zonă este o zonă sub jurisdicție națională exclusivă a statului riveran.Reprezentantul român a. propus, de asemenea, ca în zonele economice ale țărilor industrializate toate celelalte state interesate în pescuitul oceanic să aibă accesul neîngrădit. iar pentru țările în curs de dezvoltare, indiferent de regiunea în care s-ar găsi, să se prevadă un regim mai favorabil, avind în vedere posibilitățile lor economice și tehnice limitate. Vorbitorul a propus, totodată, ca în privința zonelor e- conomice ale țărilor în curs de dezvoltare să se instituie un sistem de preferințe pentru statele in curs de dezvoltare fără ieșire la mare, en- clavate, sau dezavantajate din punct de vedere geografic.
Noua conducere a democraf-crestinilor 

în fata unor opțiuni decisiveROMA 14 (Agerpres). — Consiliul Național al Partidului Democrat - Creștin de guvernămint din Italia, reunit la Roma, l-a ales în funcția de președinte al consiliului pe Amintore Fanfani. care și-a depus candidatura in ultimul moment. După cum remarcă observatorii de la Roma, reuniunea Consiliului național al Partidului Democrat-Creș- tin — prima de la alegerea acestui organism, la congresul din luna martie al partidului — are loc în- tr-un moment dificil, caracterizat de agravarea crizei politice, economice și sociale din Italia. Noua direcțiune

a partidului va fi confruntată cu o serie de dificultăți imediate, care necesită decizii de mare însemnătate pentru viata politică italiană. între altele, conducerea democrat-creștină va trebui să exprime o opțiune clară în privința organizării unor alegeri legislative anticipate sau a găsirii unor modalități de conlucrare cu forțele de stingă, pe baza unui program realist care să permită depășirea fenomenelor de criză și satisfacerea cerințelor maselor muncitoare de a se identifica soluții adecvate pentru problemele grave ale țării.

Sesiunea Adunării Reprezentanților
Poporului a Cambodgiei Democrate

Khieu Samphan ales șeful statuluiPNOM PENH 14 (Agerpres). — în conformitate cu constituția țării, Ia prima sesiune a Adunării Reprezentanților Poporului a Cambodgiei Democrate, formată după alegerile de la 20 martie, au fost alese noile Organe conducătoare de stat. După cum a anunțat postul de radio Pnom Penh. in cadrul acestei sesiuni a fost ales Prezidiul de Stat. în frunte cu Khieu Samphan, șeful statului. Funcțiile de prim-vicepreședin- te și al doilea vicepreședinte au fost asumate de Sor Pohm și, respectiv, Nhim Ros.Totodată, Nuon Chea a fost ales

în funcția de președinte - al Comitetului Permanent ai Adunării Reprezentanților Poporului.Prim-ministru al guvernului cambodgian a fost desemnat Pol Pot. Ieng Sary este viceprim-ministru și ministrul afacerilor externe. Son Sen .— viceprim-ministru și ministrul a- părării naționale, iar Vorn Vet — viceprim-ministru și ministru al economiei naționale.Potrivit unui comunicat difuzat de postul de radio Pnom Penh, Prezidiul de Stat l-a numit, pe Penn Nouth în funcția de consilier principal al Prezidiului.
„Problemele existente in lume nu pot fi rezolvate 

decît pe cale pașnică**
Declarația președintelui P.S.D.G., Willy BrandtANKARA 14 (Agerpres). — Președintele Partidului Social-Democrat din R. F. Germania. Willy. Brandt, aflat într-o vizită de două zile in Turcia, a avut convorbiri cu Biilent Ecevit, președintele Partidului Republican al Poporului.în cursul unei conferințe, de presă, Willy Brandt s-a pronunțat in favoarea destinderii în zona Mării Medi- terane, exprimîndu-și speranța că

Turcia și Grecia vor putea rezolva diferendele existente între ele pe calea bunei înțelegeri. El și-a exprimat. de asemenea, speranța că va continua procesul destinderii pe plan mondial. Acest lucru este posibil, a arătat Willy Brandt, ca urmare a înțelegerii de către popoare a faptului că problemele existente în lume nu pot fi rezolvate decît pe cale pașnică.
Evoluția situației din Liban

In ciuda intenselor consultări, nu s-a conturat nici o soluție 
pentru ieșirea din crizăBEIRUT 14 (Agerpres). — L*  Beirut au continuat miercuri schimburile de focuri, situația menținîn- du-se la fel de încordată ca și în zilele precedente.Pe plan politic, subliniază agențiile de presă, se manifestă un climat de incertitudine accentuat și de faptul că președintele Frangieh nu a semnat încă, potrivit prevederilor constituționale, amendamentul la constituție care permite alegerea, înainte de termen, a unui nou șef de stat. în același timp, deși au loc intense consultări în vederea desemnării unui candidat la funcția su

premă In stat, nu s-a impus nici o candidatură.Pe de altă parte, Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a avut întrevederi succesive cu președintele Frangieh. premierul Rashid Karame și președintele Adunării Naționale, Kamel El Assad.
★Președintele Siriei. Hafez El Assad, a primit miercuri pe Georges Gorse, trimisul special al președintelui Franței. Un purtător de cuvînt prezidențial sirian a declarat că a fost examinată evoluția situației din Liban.

agențiile de presă
Delegația de specialiști 

români clin domeniul științei și tehnologiei aflată în Turcia a fost primită de Necmetin Erbakan, vicepreședinte al guvernului turc. Membrii delegației au avut, de asemenea, convorbiri la Consiliul de conducere al Societății naționale turce pentru cercetări științifice și tehnice, privind extinderea cooperării bilateral*  in acest domeniu. ,
Pregătiri. Prof. M. Popeseu-Buzeu, președinte de onoare și secretar general al Uniunii medicale balcanice, a avut convorbiri laBelgrad cu reprezentanți ai Uniunii asociațiilor medicale din Iugoslavia, în legătură cu pregătirile pentru „Săptămîna medicală balcanică", ce urmează să se desfășoare la Istambul. Oaspetele român a fost primit de Zora Tomici. președintele Comitetului federal pentru sănătatea publică și ocrotirea socială al R.S.F. Iugoslavia.
Întrevederi. La Washingt°n • avut loc o primă fundă de convorbiri între secretarul de stat american, Henry Kissinger, și ministrul grec al afacerilor externe, Dimitrio»

Bitsios, aflat în S.U.A. într-o vizită oficială. Au fost examinate în principal probleme privind relațiile bilaterale, între care viitorul statut al bazelor militare americane de pe teritoriul grec.
Biroul Politic al P.C.F.ex- primă într-o declarație sprijinul deplin pentru amplele acțiuni și demonstrații de protest din ultimele zile ale studențimii împotriva proiectului de reformă a invățămîntului Superior, elaborat de autorități.
0 noua rundă de convor

biri intre delegațiile sovietică și a- mericană participante la tratativele privind limitarea armamentelor strategice ofensive a avut loc miercuri la Geneva.
Programul O.N.U. pen

tru mediul înconjurător 
(U.N.E.P.) a hotărît, la încheierea lucrărilor celei de-a patra sesiuni, ca o conferință internațională asupra luptei împotriva poluării maritime să aibă loc în Kuweit. La pregătirea conferinței vor contribui și țările vecine Kuweitului. U.N.E.P. a con-

ȚĂRILE CAPITALISTE ÎN LABIRINTUL 
DIFICULTĂȚILOR ECONOMICE

iQNDRA Remedii parțiale
la oNu de mult, departamentul de economie politică aplicată de la universitatea din Cambridge, care reunește numeroși economiști de reputație internațională, a întocmit un raport referitor la situația economiei britanice și perspectivele «ale de viitor, contu- rînd. după cum scrie „Daily Telegraph", 

„previziunea depri
mantă a unei recesi
uni economice neîn
trerupte pină In 1980 
ți chiar după aceea, 
însoțită de un șoma) 
mai accentuat decit in 
prezent șt de un stan
dard de viață mai 
scăzut".Raportul Începe prin analizarea cauzelor care au determinat a- pariția actualelor dificultăți. Astfel, se emite părerea că „recesiunea economică ce a început In 1973 a fost determinată, în mare măsură, de eșecul industriei britanice de a asigura o competitivitate efectivă atît p*  piața externă, cît și pe piața internă fată de produsele străine". Așa se explică „apetitul pantagruelic pentru importuri". Ca urmare — arată raportul — „înviorarea economiei britanice nu va fi suficient de rapidă pentru a se putea compensa importurile prin exporturi". Si de aici concluzia : „Aceastăavalanșă de importuri,

maladie cronicăpe care devalorizarea continuă a lirei sterline nu a slăbit-o, îndreptățește opinia că în prezent nici un guvern nu va putea să stimuleze economia pentru a reduce șomajul și a spori standardul de viață,, fără a se afunda, mai departe, într-o maree de produse de import, la preturi ridicate, avind ca efect un sever deficit al balanței de plăți și o inflație și mai galopantă".Grupul- de economiști condus de Wynne Godley, directorul departamentului amintit, menționează în continuare că „lira sterlină va fi supusă mult timp unor presiuni speculative, iar nivelul de trai va fi mai coborît". Aceste previziuni sint. de altfel. întărite de noi fenomene negative survenite în ultimul timp. După cum s-a anunțat, lira sterlină a a- tins zilele trecute cel mai scăzut curs din întreaga istorie : 1,88dolari. în ce privește standardul de viață, acesta este serios afectat de ultimele majorări de preturi la pîine, carne, electricitate, chirii, transporturi pe căile ferate etc. Se adeverește, de asemenea, și altă remarcă a economiștilor de la Cambridge. anume că „autorității*  guvernamen

tale vor fi nevoite să recurgă la noi împrumuturi de la Fondul Monetar Internațional și de la băncile străine. in timp ce în interior va trebui să sporească măsurile deausteritate".Cum era și firesc, raportul economiștilor de la Cambridge astirnit un ' puternicecou în presa britanică și în rîndurile specialiștilor, care arată, de altfel. Că multe din previziuni sînt foarte asemănătoare cu acelea ale unor organisme oficiale. Redactorul pentru probleme economice al ziarului „Times", Peter Jay, citează, în acest sens, estimările privind „un plafon al șomajului de 1 500 000 oameni în 1,980". in timp ce „Financial Times" arată că „șomajul va îngloba. la data respectivă, între 1.5 pină Ia 2 milioane oameni". Cît. privește soluțiile, grupul de la Cambridge preconizează „limitarea drastică a Importurilor". în timp ce alți economiști evidențiază necesitatea „descurajării creșterilor salariilor". După părerea ziarului ..Financial Times" toate aceste propuneri nu exprimă decît remedii parțiale și nesatisfăcătoare Ia o maladie cronică In continuă agravare.
N. PLOPEANU

belgia, ÎNTÎLNIRI PRIETENEȘTI
•--------------------- 5BRUXELLES 14 — Corespondentul nostru transmite : în timpul prezentei sale în Belgia, tovarășul Ion Iliescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P;C.R., prim-secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R.. care a reprezentat Partidul Comunist Român la cel dfe-al XXII-lea Congres al Partidului Comunist din Belgia, a fost oaspetele federației Anvers a

P.C. din Belgia, unde s-a întîlnit eu o delegație a acestei federații. La întilnire au participat Marietta Bal- laert și Loose Ludo, membri ai C.C. al P.C.B., membri ai conducerii federației Anvers. A fost de față Alexandru Lăzăreanu, ambasadorul României la Bruxelles. De asemenea, reprezentantul P.C.R. a făcut o vizită la municipalitatea Anvers.

DE PRETUTINBENl

Reuniune internațională pe tema:

„NOI ORIZONTURI PENTRU OMENIRE'*WASHINGTON 14 Corespondentul nostru transmite : La Philadelphia a avut loc o reuniune internațională pe tema „Noi orizonturi pentru o- menire". organizată sub egida Clubului de la Roma și a unor instituții academice americane.Reuniunea, la care au participat oameni politici, diplomați și economiști din diverse state ale lumii, a fost deschisă de vicepreședintele Statelor Unite, Nelson Rockefeller. Au fost abordate proiecte de cercetare întreprinse pentru studiul noii ordini economice internaționale, utilizarea resurselor globale, precum și planuri și obiective care vizează so

luționarea unor probleme vitale al*  omenirii.Participanțil români, prof. dr. Mircea Malița și prof. Mihai Botez, au înfățișat acțiunile președintelui României, Nicolae Ceaușescu, în rezolvarea unor probleme majore ale contemporaneității și în promovarea unei noi concepții puse în slujba celor mai nobile idealuri ale umanității, planurile pe termen lung al*  tării noastre de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, precum și contribuția școlii românești la studierea unor probleme e- conomice și sociale.
Liderul majorității democrate din Senatul american 

se pronunță

Pentru o reevaluare a politicii S. U. A. in AsiaWASHINGTON 14 (Agerpres). — Liderul majorității democrate din Senatul american. Mike Mansfield, ș-a pronunțat, într-un discurs rostit în Camera Superioară, pentru reevaluarea politicii S.U.A. în Asia. El a cerut administrației eliminarea relicvelor politicii trecute, „pentru a se privi in față prezentul și viitorul și a Se trage învățăminte din trecut". Mike Mansfield a subliniat, în context, necesitatea de a se pun*  capăt embargoului comercial american instituit împotriva Cambodgiei și Vietnamului. „A sosit timpul, a relevat el, ca Statele Unite să acțio

neze față de guvernele țărilor din Indochina, care și-au redobindit independența, într-un spirit vizînd vindecarea rănilor războiului". Cali- ficînd problema coreeană drept „ultima rămășiță a unei politici eșuate", Mansfield a reclamat retragerea forțelor S.U.A. staționate în Coreea de Sud și îndepărtarea tuturor armelor nucleare americane existent*  aici. De asemenea, el a cerut reconsiderarea poziției S.U.A. față de regimul din Taivan. criticînd menținerea în această insulă a 2 500 militari americani.

transmit: In Uniunea Sovietică • foșt lansat satelitul artificial al P&- mîntului, „Cosmos-814", destinat continuării explorării spațiului cosmie.

tokio Recorduri triste - 
la șomaj și falimente

venit, pe de altă parte, ca alte conferințe pe aceeași temă să fie organizate, în viitor, în zona Golfului, in Caraibe și în Asia de sud-est.
Senatul american * 8Pr°- bat bugetul S.U.A. pe exercițiul financiar 1977, care începe la 1 octombrie. La capitolul cheltuieli se prevăd 412,6 miliarde dolari, sumă- record, iar la capitolul venituri — 362,t miliarde dolari. Deficitul bugetar se stabilește astfel la 50.2 miliarde dolari. în încercarea de a combate presiunile inflaționiste, Administrația propusese un buget mal moderat, alocînd la capitolul cheltuieli 395.2 miliarde dolari, iar la cel al veniturilor — 351,3 miliarde dolari.
Ninsori în Sahara. Un stra‘ dens de zăpadă a acoperit marți mari suprafețe ale regiunii Bechar, din sud-vestul Algeriei, situată în Sahara. Pentru prima dată în ultimele două decenii, se află sub zăpadă nu numai munții Djebel Antar, ci *i  dunele de nisip aflate la sud de aceștia. Meteorologii apreciază că în zilele următoare va continua să ningă.
Rezervele mondiale de 

Cereale. Nou* Comitet al F.A.O. pentru asigurarea alimentației mondiale a anunțat recent că rezervei*  globale de cereale s-au redus cu mult sub nivelul minim de securitate. Comitetul, alcătuit din reprezentanții a 76 de state și constituit în urma Conferinței mondiale a alimentației. din 1974,’ a informat că rezervele totalizează, în prezent, 12 la sută din consumul anual, comparativ cu 17—18 la sută, cit se recomandase pentru menținerea nivelului minim de securitate. Comitetul a adăugat că statele aflate în situația de a depinde de ajutor alimentar și de importurile de alimente au primit deja 86 la sută din cantitatea estimată ca reprezentind nevoile lor de import pentru 1975—1976.

La Delhi s-au desfășurat lucrările primei Convenții naționale a întreprinderilor sectorului public. Primul ministru, Indira Gandhi, a relevat rolul important ce revine întreprinderilor din acest sector în ansamblul economiei și în mod particular pentru concretizarea eforturilor de industrializare a țarii. Sectorul public al economiei Indiei numără in prezent 129 de unități în ramurile industriale de bază. Investițiile de’ stat destinate dezvoltării acestui sector au fost majorate an de an, ajungind de la 290 milioane rupii In 1950, la 72 610 milioane rupii in 1975,,
Naufragiu. 0 navă norvegiană, construită în 1885 și destinată vîriă- torii de foci, a naufragiat în Oceanul Arctic, cei 13 membri ai echipajului său fiind nevoiți să se refugieze pe un ghețar în derivă. Două a- vioane americane au reperat echipajul și au reușit să parașuteze material de prim-ajutor. marinarii urmînd să fie luați la bordul unui elicopter.
Datoria externă a Finlan

dei, provenită din finanțarea împrumuturilor pe termen lung și creditele de import, s-a cifrat, la sfîrșitul a- nului 1975, la aproximativ. 17,7 miliarde mărci finlandeze, comparativ cu 11,6 miliarde mărci în anul precedent.
Sextuple!!. La sPita,ul <”« Newcastle (Anglia), o femeie în vîrstă de 30 de ani a născut miercuri trei băieți și trei fete.
Explozie. In urma «piozM care a avut loc marți la o uzină de muniții din localitatea finlandeză Lapua, 43 de persoane și-au pierdut viața, iar 70 au fost rănite, dintre căre circa 30 se află într-o stare gravă. Guvernul finlandez s-a întrunit într-o sesiune extraordinară și a hotărît să desemneze o comisie de anchetă însărcinată cu stabilirea cauzelor accidentului.Două dintre multiplele fenomene negative care se manifestă pe fondul actualei recesiuni economice atrag cu deosebire a- tenția forurilor oficiale și a opiniei publice din Japonia. Este vorba de accentuarea tendințelor de cronicizare a șomajului. precum și de înmulțire a falimentelor, îndeosebi in rîndul întreprinderilor mici și mijlocii. Potrivit statisticilor publicate recent de oficiul primului ministru, numărul șomerilor s-a ridicat în februarie la 1 250 000, reprezentind 2,4 la sută din totalul forței de muncă _și fiind cu 10 000 mai 'mare decit în ianuarie și cu 170 000, respectiv cu 15.9 la sută mai ridicat decît în aceeași perioadă a anului trecut. Unele estimări a- rată că în martie numărul șomerilor a fost de aproximativ 1 320 000. Ca și pină acum, femeile și tineretul. îndeosebi absolvenții instituțiilor de învăță- mînt superior, precum și angajații temporari au cel mai mult de suferit.Pe de altă parte. în luna martie, s-a înregistrat un nivel record, atît în privința falimentelor (peste 1 200), cit și pe linia datoriilor globale ale firmelor falimentare

(aproximativ 210 miliarde yeni). Este pentru a șaptea lună, consecutiv cînd numărul falimentelor depășește nivelul de 1 000, considerat critic. Pe întregul an financiar 1975 au fost semnalate 13 223 falimente, cu 12,7 la sută mai multe decît în anul precedent, Aceste cifre pun în lumină situația tot mai grea a firmelor mici și mijlocii, cel mai puternic afectate de inflație și recesiune.Tendințele de cronicizare a șomajului șl de înmulțire a falimentelor au largi implicații negative in viața economică și socială din Japonia. Mai ales acum, în perspectiva alegerilor generale așteptate în acest an, ele concentrează atenția, atît a partidului de guvernămînt, P.L.D., cît și a partidelor din opoziție. De curind. primul ministru. Takeo Miki, sublinia că guvernul nipon consideră drept o sarcina importantă a politicii sale stimularea activității economice și a folosirii forței de muncă.Atît Partidul Comunist din Japonia, cit și Partidul Socialist au elaborat propuneri menite să ducă la a- meliorarea condițiilor de utilizare a forței de muncă și protejarea

întreprinderilor mici și mijlocii, a căror situație afectează implicit nivelul de trai al unei părți a populației. Ziarul „Akahata" subliniază că „proiectul măsurilor de urgență privind angajările", propus Dietei , . de P.C.J., poate constitui un pas în direcția soluționării problemei șomajului; în interesul oamenilor muncii. în cadrul - măsurilor preconizate de partidul comunist în vederea sprijinirii întreprinderilor mici și. mijlocii figurează facilități fiscale. sporirea comenzilor guvernamentale și limitarea activității marilor companii în sectoarele în care micii producători au preponderentă.La rindul său. P.S..T. preconizează măsuri pentru crearea de noi locuri de muncă, o reformă fiscală în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii, consolidarea situației financiare a acestora și altele.Combaterea șomajului, prin adoptarea u- nor măsuri eficiente pentru sporirea numărului locurilor de muncă figurează, de asemenea, printre revendicările esențiale prezentate de sindicatele nipone în actuala campanie de primăvară.
Paul DIACONU

Noi piese la dosarul „Lockheed"
Conducătorii firmei recunosc că au dat mită. Noi societăți dezvăluie 

practica plăților iliciteWASHINGTON 14 (Agerpres). — Pentru prima dată de la declanșarea scandalului „Lockheed", persoane reprezentind fosta conducere a acestei firme americane au recunoscut în mod public acuzațiile privind e- fectuarea unor plăți ilegale, sub formă de mită și comisioane, în valoare de peste 25 milioane dolari. S-a confirmat, de asemenea, faptul că plățile erau făcute direct unor oficialități guvernamentale străine, și nu prin intermediul unor agenți, cum se afirmase anterior. Confirmările au venit din partea fostului director executiv, Daniel Haughton, și a fostului președinte, Cari Kot- chian.
★Compania americană „Koppers" • anunțat că, începind din 1971, a oferit comisioane in străinătate în valoare de 1,5 milioane dolari, pentru a obține contracte de vînzare. „Koppers" — societate de produse indus

triale a cărei cifră de afaceri a fost anul trecut de circa un miliard de dolari — a precizat că plățile nu s-au efectuat în favoarea partidelor politice, în afară de Canada, unde ele sînt permise de lege. Nu au fost dezvăluite încă în ce alte țări de- bușeele au fost înlesnite de „atențiile" oferite de firmă.*Corporația „Northrop" a admis că, în ultimii ani, a efectuat plăți ilicite totalizind 4,5 milioane dolari pentru stimularea vînzărilor. La rîndul ei, firma ,,Ogden", specializată în construcții navale, a recunoscut că sumele pe care le-a cheltuit în scopuri similare au depășit 2,5 milioane dolari. Comisia guvernamentală pentru valori și piețe de schimb a indicat că numărul companiilor care au recunoscut voluntar recurgerea la asemenea practici se apropie de 100.
Scotland Yard ancheteazd...LONDRA 14 (Agerpres). — La numai o zi după ce companiile petroliere „British Petroleum" și „Shell" au recunoscut că au plătit ilegal 3,3 milioane lire sterline unor partide politice italiene, presa britanică a dezvăluit, miercuri, o nouă afacere de corupție. Astfel, ziarul „Daily Mail" relatează că fabricanții da armament din S.U.A. și Marea Bri- tanie au plătit unor oficialități al*  Ministerului britanic al Apărării im

portante sume pentru a obține contracte cu forțele armate britanice. Afacerea, menționează ziarul, face obiectul unei anchete la care lucrează de doi ani Scotland Yard-ul. Un purtător de cuvînt al Ministerului A- părării a confirmat miercuri că un ofițer superior al armatei britanice „face obiectul anumitor acuzații de corupție", dar a refuzat să facă alte precizări cu privire la dezvăluirile ziarului „Daily Mail".

• EFICIENTA UNEL
TELOR PREISTORICE. Arheologi sovietici au cioplit cu topoare și cuțite din silex, in decurs de numai 10 zile, un trunchi de copac, transfor- mindu-1 !ntr-o luntre pe care au incercat-o, apoi, pe fluviul siberian Angara. Experiența a urmărit determinarea felului de utilizare și a eficienței uneltelor preistorice. în acest scop, în laborator a fost construită o unealtă din lemn, folosită în preistorie pentru lucrarea pă- mintului. Experiențele efectuate au arătat că această unealtă este mai eficientă decît săpăli- gile folosite la începutul secolului nostru.

• SCURT -CIRCUIT 
NEOBIȘNUIT. Landul Bavaria (R. F. Germania) si o mare parte din Austria au cunoscut, în seara zilei de marți, o pană totală de curent electric. Motivul ? Potrivit a- precierilor, un incendiu declanșat intr-o pădure, undeva lingă Frankfurt pe Main, propagîn- du-se cu repeziciune, a atins șî rețeaua de înaltă tensiune din împrejurimi, scoțind-o din funcțiune. Amplul scurt-clrcuit \ a avut drept urmare, în zonele afectate. întreruperea temporarăa circulației tramvaielor și me- trourilor, precum și a activității tuturor întreprinderilor care funcționează cu energie electrică.

• PRIN ORAȘ, CU 
TRENUL I în Japonia, recunoscută pentru preocupările în domeniul mijloacelor de transport moderne, s-a anunțat a- propiata apariție a unui „tren de călători" pentru curse în perimetrul orașelor. Alcătuit din trei pină la șase vagoane de dimensiuni mijlocii — cu 6 capacitate de 30 de locuri fiecare — originalul tren urban se va deplasa pe o singură șină, fiind destinat să înlocuiască clasicei*  tramvaie și autobuze.

• CEL MAI MARE 
ECRAN TV DIN LUME este considerat a fi cel recent instalat la Palatul congreselor din Paris. El are o suprafață de 100 metri pătrați. Uriașul ecran va servi, în primul rind, unor scopuri științifice, ca, de pildă, transmiterea de operații din marile clinici ale orașului pentru uzul studenților în medicină. Capacitatea sălii unde s« află instalat ecranul este de 4 000 de locuri.

• ALGE DE CULTU
RĂ. Institutul de microbiologl*  industrială de pe lîngă Academia bulgară de științe a amenajat în localitatea Rupite o interesantă bază experimentală de producție a algelor de apă dulce. Rezultatele obținute sint promițătoare pentru folosirea biomașei de microalge ca materie primă în creșterea animalelor. aceasta dovedindu-se a fi o bună sursă de proteine și bio- stimulatori. Un kg de alge uscate. susțin specialiștii de la Rupite, înlocuiește 18.8 kg de carne. Microalgele au și o acțiune curativă eficace, ele aju- tind la {ratarea eczemelor și a altor infecții ale pielii.

• BUSINESSUL TA- 
TUAJULUI. De curînd, în Texas a avut loc un original congres al... tatuaților. 200 d« participant! s-au întrecut în cadrul unui concurs pentru cel mai „artistic" tatuaj. Deși pretențiile artistice sint cit se poate de discutabile, cert este că tatuajul se dovedește, pentrucei ce 11 promovează, o afa- <cere rentabilă, costul operațiilor r respective ajungind pină la >50 000 -de dolari (pentru „pictarea" integrală, din cap pină în picioare, a amatorilor, ex- ceptînd obrazul și mîinile). D*  aici și reclama deosebită car*  se face în ultimul timp, inclusiv prin organizarea de asemenea congrese.

• SINGURUL PUNCT 
SLAB. O serie de studii întreprinse recent asupra unor minuscule nevertebrate acvatice, tardigradele, au relevat că aceste viețuitoare, care măsoară intre 100 de microni și un milimetru lungime, pot să își mențină funcțiile vitale, în stare d« deshidratare aproape totală, timp de peste un secol, fiind capabile să-și reia, în orice moment, activitatea metabolică normală. De asemenea, ele „învie" după ce au fost menținute timp de mai multe ore la a temperatură apropiată de zero absolut (minus 279 grade), sau după ce au fost supuse unui „bombardament" radioactiv. în schimb, aceste nevertebrate ații de rezistente se dovedesc vulnerabile in fața poluării.

• HAMLETA IN LOC 
DE HAMLET ? Rolul nefericitului prinț al Danemarcei, socotit adevărată piatră de încercare a virtuozității actorie cești, a atras de-a lungul timpului nu numai pe cei mai renu- miți actori, dar și o seamă da actrițe ce l-au jucat în travesti. O versiune modificată a celebrei piese shakespeareene pregătește acum regizorul new- yorkez Joseph Papp. în concepția sa. prințul Danemarcei ar fi fost de fapt o... prințesă, care, din motive de succesiune la tron, s-a dat drept bărbat. în- trucit rolul principal îl va de*  ține, în mod firesc, o femeie — regizorul s-a gîndit la apreciat*  actriță Glenda Jackson.
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