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Intr-o ambianță de caldă prietenie șș știmă reciprocă^ animate de năzuința adîncirn 

colaborării dintre România și Senegal, in interesul ambelor popoare și al cauzei 

libertății, independenței naționale și progresului in lume, ieri au început
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ÎN INTÎMPINAREA ANIVERSĂRII

PARTIDULUI Șl A ZILEI DE 1 MAI

Fapte de muncă, inițiative 
valoroase în marea întrecere

NICUEAE CEAUSESCU $1LEOPOLD SEDAR SENGHOR
La Palatul Republicii au început, în ziua de 21 aprilie, convorbirile o- ficiale intre președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Senegal. Leopold Sădar Senghor.După un aprofundat schimb de păreri in probleme de interes comun, președinții Nicolae Ceaușescu și Leopold Sedar Senghor au continua! convorbirile în prezența delegațiilor celor două țări.Au participat :Din partea română — Manea Mănescu, prim-mmistru al guvernului, Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, George Ma- covescu, ministrul afacerilor externe, Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ion Moangă, ambasadorul țării noastre in Republica Senegal.Din partea senegaleză — Adrien Senghor. ministrul dezvoltării rurale ți hidraulicii, Louis Alexandrenne. ministrul dezvoltării industriale și mediului înconjurător. Alioune Sene, ministrul culturii. Ibrahima Boye. ambasadorul Senegalului in România, Amadou Bouta Gueye, vicepreședinte al Adunării Naționale. Moustapha Niasse, directorul cabinetului președintelui republicii, Sa- loum Kande, directorul problemelor politice și culturale din M.A.E., Ba- bacar Faye. directorul minelor și geologiei.Președinții Nicolae Ceaușescu și Leopold Sedar Senghor și-au exprimat satisfacția față de evoluția ascendentă și rodnică a relațiilor dintre cele două țări. Convorbirile au scos in evidență, în mod pregnant, hotărirea comună de a accelera dezvoltarea acestor relații, pe tăfîm politic. economic, tehnico-știintific, cultural, de a așeza pe baze stabile și de lungă durată colaborarea bilaterală. de a asigura un viitor trainic bunelor raporturi româno-senegaleze. în context a fost reliefat interesul reciproc pentru promovarea unei largi și fructuoase cooperări in domeniile industrial, agricol, minier, geologic și in alte sectoare de activitate. pentru valorificarea deplină a posibilităților pe care le asigură în acest sens economiile ambelor țări. S-a apreciat că extinderea legăturilor de prietenie și conlucrare activă dintre România și Senegal servește progresului economic și social al țărilor noastre, corespund? intereselor și aspirațiilor fundamentale ale ambelor popoare, este in folosul cauzei păcii și cooperării internaționale.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate, de stimă și prietenie, de deplină înțelegere.

în timpul convorbirilor oficiale

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Leopold Sedar Senghor 
au vizitat cartierul titan și întreprinderea „23 August44Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Senegal, Leopold Sedar Senghor, au făcut, in cursul dimineții de miercuri, după încheierea primei runde de convorbiri, o vizită în București.împreună cu șefii de stat ai celor două țări se aflau Manea Mănescu, primul ministru al guvernului, Gheorghe Cioară, primarul general al Capitalei, și Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor. Au participat, de asemenea, personalitățile senegaleze care îl însoțesc pe președintele Leopold Sedar Senghor în vizita oficială de prietenie pe care O face în țara noastră.Cetățenii Capitalei au făcut înal- ților oaspeți o primire plină de stimă și respect, dînd expresie, prin urale 

și aplauze, satisfacției cu care poporul român urmărește dialogul rodnic dintre cei doi președinți, sentimentelor de prietenie pe care le nutrește fată de poporul senegalez. Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Leopold Sedar Senghor au răspuns cu prietenie la manifestările de simpatie ale bucureștenilor.Primul obiectiv vizitat este marele cartier Titan, care numără în prezent peste 200 000 de locuitori. în cursul popasului care se face la unul din complexele comerciale situate în centrul cartierului, arhitectul-șef al Capitalei, Mircea Dima, prezintă, în fața unei machete, principalele caracteristici ale acestui modern ansamblu urban. Cartierul, a cărui construcție a început în anul 1962, 

grupează în prezent circa 70 000 de apartamente.Mulțumind pentru prilejul ce i s-a oferit de a cunoaște o imagine concludentă pentru dezvoltarea urbanismului in România, președintele Leopold Sedar Senghor a apreciat calitățile funcționale și reușita arhitecturală a acestui mare cartier bucu- reștean.Este vizitată, în continuare, marea întreprindere „23 August", unde înalții oaspeți sint întîmpinați de Alexandru Roșu, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, și Mircea Drăgulin, directorul general al întreprinderii.Președintele Republicii Senegal are aici prilejul să ia contact cu activitatea și realizările uneia din cele mai mari întreprinderi bucureș- tene, reprezentative pentru gradul 

de tehnicitate atins de industria românească. îndeplinind rolul unui adevărat mecanic-șef al ramurii construcțiilor de mașini, cunoscuta întreprindere bucureșteană realizează astăzi, datorită experienței valoroase acumulate de muncitorii și inginerii de aici, o gamă largă de u- tilaje de mare gabarit și, în același timp, de_o ridicată complexitate, mașini de înalt randament, care se exportă în mai bine de 30 de țări ale lumii. Informînd, in acest context, despre preocupările actuale și de perspectivă, gazdele arată că unitatea, ca de altfel aproape toate întreprinderile de profil, va cunoaște în cursul actualului cincinal o dezvoltare puternică, ea urmînd să realizeze, la nivelul anului 1980, o
(Continuare în pag. a IlI-a)

„Gram cu gram se strîn- 
ge tona" și „Nota 10 la 
testare" “ initfat’ve aie colectivului întreprinderii „Textila“- 
Galați. Ele vizează economisirea bumbacului din import — numai In anul trecut s-au economisit 52 tone fibră, din care se pot confecționa 70 000 rochii — ridicarea calificării țesătoarelor și creșterea productivității muncii — în primul trimestru din acest an realizîndu-.se peste plan 17 000 mp țesături. (Dan Plăeșu).

în funcțiune — o nouă 
unitate economică. Recent- 13 Negrești-Oaș a fost racordată în circuitul productiv o nouă unitate e- conomică. Este vorba de o secție de tricotaje a întreprinderii „Tricotex" din Satu-Mare. Noua secție contribuie la cuprinderea în activitatea productivă industrială a unui însemnat număr de femei din această parte a țării. (Agerpres).

Anual, 75 de milioane lei 
producție industrială se va obține suplimentar în județul Bacău pe calea aplicării a 446 de studii de organizare științifică a producției și a muncii, la întocmirea cărora au fost antrenați peste 2 000 de ingineri, ergonomiști. economiști, sociologi și activiști sindicali. Aproape 40 de studii au și fost aplicate în marile unități industriale, eficiența lor fiind concretizată intr-un spor de producție cifrat la 6,8 milioane lei și prin- tr-o reducere a consumului de materii prime și materiale in valoare de 650 000 lei. (Agerpres).

Linie de fabricație prin 
autodotare. La întreprinderea de porțelan-menaj din Alba lulia, unitate distinsă recent cu „Ordinul Muncii" clasa a Il-a pentru ocuparea locului II pe țară în întrecerea socialistă desfășurată anul trecut în industrie, a intrat în funcțiune o nouă capacitate. Este vorba de o nouă linie de fabricație a ceștilor, concepută și realizată de cadrele tehnice ale întreprinderii, prin autodotare. Noua linie de fabricație are o productivitate mai mare comparativ cu cea e- xistentă. (Ștefan Dinică).

20 000 tone de oțel pes
te plan *-oate sectoarele Combinatului siderurgic din Hunedoara munca se desfășoară la înalți parametri productivi, stimulată fiind de „decada recordurilor" organizată în această perioadă în întîmpinarca aniversării partidului și a zilei de 1 Mai. Ca urmare, în cursul zilei de 19 aprilie, spre exemplu, oamenii muncii din sectorul otelării au elaborat cea de-a 20-a mie tonă de oțel peste sarcinile de plan revenite de la începutul anului și pînă în prezent. A- celeași ritmuri de lucru sînt caracte

EFICIENȚA ECONOMICĂ
Consultație în sprijinul celor care urmează cursul de infor
mare : PROBLEME ACTUALE ALE POLITICII INTERNE 

Șl EXTERNE A PARTIDULUI Șl STATULUI NOSTRU
In pagina a IV-a

ristice și colectivelor de la grupul de laminoare, unde numai în luna a- ceasta s-au realizat în total peste sarcinile de plan mai mult de 5 000 tone laminate, într-o variată gamă sorto-tipodimensională. (Sabin Io- nescu).
„Marca întreprinderii — 

prestigiul nostru" așa se’inti- tulează inițiativa lansată la începutul acestui an de către consiliul ju
dețean al sindicatelor și Comitetul 
județean V.T.C. Arad. Avînd ca principal obiectiv ridicarea calității produselor din toate unitățile economice arădene, inițiativa stimulează colectivele din întreprinderi pentru intensificarea acțiunilor de înnoire și modernizare a producției, reducere a cheltuielilor materiale, pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională. (C. Simion).

„Fiecare cadru tehnic 
sau economic să rezolve, 
în afara sarcinilor de ser
viciu, cel puțin o proble
mă tehnică, economică sau 
de organizare". 700 de cadre tehnice și economice de la întreprin
derea constructoare de mașini din 
Reșița au răspuns la 'această inițiativă. Efectul : în anul trecut s-a obținut o eficiență economică de 10 milioane lei. în acest an, specialiștii și-au propus, între altele, să studieze și să rezolve 30 de procedee tehnologice — in sectorul de prelucrări 1 la cald — cu caracter de noutate pe plan național și mondial, care să „ ducă Ia o .eficientă și mai mare decît in anul trecut — iar în sectorul de prelucrări și montaj problemele luate în studiu, cercetare și soluționare privesc găsirea de soluții care în final să elimine prelucrările complicate și să diminueze importurile. (N. Ca- tană).

„Brigada de producție — 
brigadă de educație socia
listă" _ este inițiativa lansată de brigada comunistului Ion Cojocaru de la Exploatarea minieră Lonea. Pe plan economic, inițiativa vizează eliminarea întreruperilor accidentale ale activității în subteran, creșterea randamentului și depășirea ritmică a sarcinilor de plan, iar pe plan educativ, calificarea și ridicarea calificării oamenilor, completarea studiilor, stabilizarea în brigadă a unui anumit număr de noi angajați — pentru reducerea fluctuației — eliminarea absențelor nemotivate etc. în prezent, inițiativa este extinsă .in peste 160 de brigăzi din Valea Jiului și tinde să devină brigada-etalon specifică acestui bazin minier. în primul trimestru, la minele Petrila. Vulcan, Lonea și Uricani, unde inițiativa a căpătat cea mai mare extindere, s-au realizat peste 30 000 tone cărbune peste plan. (S. Ionescu).
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PAGINA 2

106 ani de la nașterea lui V. I. Lenin 

Receptivitatea
la cerințele noi 

ale vieții, 
trăsătură esențială

a leninismului
împlinirea a 106 ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin este pentru comuniștii și oamenii muncii din țara noastră, ca și din celelalte țări socialiste, pentru întreaga omenire progresistă un prilej de a evoca personalitatea și activitatea prodigioasă a marelui teoretician comunist și conducător revoluționar, de numele căruia sint legate crearea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, înfăptuirea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, făurirea primului stat socialist, elaborarea liniilor directoare ale programului de edificare a orinduirii noi in Uniunea Sovietică.Așa cum se știe, Lenin șl-a desfășurat activitatea la sfirșitul secolului trecut și începutul secolului nostru, cind marxismul era confruntat cu problemele noi. ridicate de • schimbările adinei intervenite în viața economică, politică și socială a societății capitaliste, ca urmare a intrării ei în stadiul imperialist. Studiind, pe baza concepției materialismului dialectic și istoric, realitățile economico-sociale ale Rusiei, ca și caracteristicile și stadiul de dezvoltare al țărilor capitaliste avansate, Lenin a dezvoltat în mod creator teoria marxistă în noile condiții, a îmbogățit-o cu teze de excepțională însemnătate pentru lupta revoluționară a proletariatului.Ideile lui Lenin și-au găsit strălucite confirmări prin victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, care a împlinit pentru prima oară în istorie năzuințele de eliberare socială ale oamenilor muncii, inaugu- rind o nouă epocă în istoria omenirii — epoca trecerii de la capitalism la socialism, prin construirea victorioasă a socialismului în Uniunea Sovietică, devenită o mare putere mondială. Marile realizări obținute de popoarele sovietice, sub conducerea P.C.U.S., în dezvoltarea e- conomiel, în înflorirea științei și tehnicii, în înaintarea spre comunism, politica U.R.S.S. de pace și colaborare internațională reprezintă o contribuție importantă la întărirea forțelor socialismului și progresului în lume, la cauza înțelegerii și prieteniei intre popoare.Profundele prefaceri revoluționare mondiale petrecute în ultimele decenii — triumful socialismului într-o serie de țări din Europa, Asia și A- merica, restringerea sferei de influență a imperialismului și a politicii imperialiste, prăbușirea sistemului colonial și afirmarea noilor state independente, creșterea puternică a forțelor progresiste, în frunte cu partidele comuniste, în numeroase țări ale lumii, afirmarea tot mai hotărîtă, pe diferite meridiane, a voinței popoarelor de a decide singure asupra destinelor lor — constituie tot atitea concretizări vii, elocvente ale veridicității teoriei mar- xist-leniniste, ale forței sale transformatoare.Poporul nostru aniversează în a- cest an ziua nașterii lui Lenin in condițiile puternicului avînt politic generat de apropiata sărbătoare a gloriosului jubileu al Partidului Comunist Român și a zilei de 1 Mai. Evocarea drumului de luptă străbă

tut de partidul nostru în cei 55 de ani care au trecut de la crearea sa relevă rolul imens al ideilor mar- xism-leninismului în dezvoltarea mișcării noastre muncitorești, în înfăptuirea marilor transformări revoluționare care au schimbat din temelii înfățișarea României.Așa cum se știe, pentru partidul nostru, aplicarea teoriei revoluționare, potrivit condițiilor concrete ale României, a constituit și constituie o lege a întregii sale activități. In aceasta se exprimă fidelitatea sa față de însăși esența concepției despre lume și viață a proletariatului — esență care constă în spiritul ei creator, în permanenta deschidere la nou, la progresul nestăvilit al cunoașterii.Necesitatea unei asemenea înțelegeri a teoriei revoluționare a fost subliniată de Lenin însuși, care, re- luînd ideea susținută cu vigoare încă de Marx și Engels cu privire la caracterul creator al acestei teorii, a manifestat o atitudine fermă și combativă împotriva oricăror încercări de prezentare â ei ca o dogmă dată o dată pentru totdeauna, lndemnînd la permanenta îmbogățire a marxismului pe baza studiului realității, a generalizării experienței, a noilor concluzii ale științei și ale practicii sociale. „Trebuie să ajungem la înțelegerea adevărului incontestabil, sublinia el, că un marxist trebuie șă tină seama de viața reală, de faptele precise ale realității și să nu se cramponeze de teoria zilei de ieri, care, ca orice teorie, în cel mai bun caz, nu face decit să desemneze ceea ce e fundamental, general, nu face decit să se apropie de înțelegerea complexității vieții".Această cerință este cu atît mai stringentă în zilele noastre, cînd schimbările profunde și rapide care au avut și au loc în lume — în baza tehnico-economică și în structurile sociale și naționale, ca și în conștiința oamenilor — imensa varietate de condiții în care se desfășoară procesul revoluționar mondial ridică în fața partidelor comuniste și muncitorești, a forțelor revoluționare probleme noi, de o mare complexitate, care nu-și pot găsi răspunsuri definitive, prestabilite, in gindirda și practica socială de acum 50 sau 100 de ani.Tocmai în acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia necesitatea ca „activitatea fiecărui partid să se bazeze pe studierea aprofundată, in spiritul teoriei științifice a lui Marx, Engels, Lenin, a realităților concrete din fiecare țară, a particularităților specifice ale fiecărui popor și etape istorice. Numai astfel un partid poate deveni cu adevărat exponentul clasei muncitoare din riadul căreia s-a ridicat, al poporului in mijlocul căruia acționează. Numai astfel el poate asigura înfăptuirea cu succes a sarcinilor revoluției și construcției socialiste in țara respectivă".în acest spirit a acționat și acționează Partidul Comunist Român, deosebit de concludentă în acest sens fiind perioada ultimului deceniu, care s-a înscris drept cea mai fertilă din întreaga perioadă a construcției so

cialiste, tocmai datorită vastei activități creatoare pentru soluționarea problemelor dezvoltării economico- sociale, corespunzător noilor cerințe ale vieții, condițiilor specifice ale societății românești, înlăturării acelor forme și metode de conducere care s-au dovedit perimate, depășite de viață. Capacitatea Partidului Comunist Român de a aplica creator marxism-leninismul, potrivit condițiilor concrete ale României, și-a găsit o strălucită concretizare în Programul partidului, adoptat de Congresul al XI-lea, care dă răspuns celor mai complexe probleme ale muncii și luptei partidului și poporului nostru pentru întreaga etapă a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism.Pornind de la teza marxist-leni- nistă cu privire la rolul hotărîtor pe care-1 are în construirea noii orin- duiri crearea unei puternice baze tehnico-materiale, partidul a concentrat și concentrează în continuare eforturile întregului popor spre dezvoltarea forțelor de producție, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, spre făurirea unei industrii moderne, de mare randament, spre folosirea tuturor pirghiilor in măsură să asigure o productivitate superioară a muncii. în același timp, consecvent concepției marxiste potrivit căreia societatea socialistă trebuie să se caracterizeze nu numai printr-un înalt nivel de dezvoltare a forțelor de producție, ci și printr-o organizare superioară, printr-un adine democratism, partidul se preocupă de perfecționarea continuă a relațiilor de producție, de îmbunătățirea formelor de organizare și conducere a vieții economico-sociale, de crearea unui cadru optim pentru participarea activă a maselor celor mai largi la conducerea treburilor publice.O excepțională importanță acordă partidul formării omului nou, înarmat cu concepția științifică despre lume și societate și o morală înaintată, fapt ilustrat de consecvența cu care se acționează pentru aplicarea Programului ideologic, a Codului etic, de însăși dezbaterea ce se desfășoară în prezent cu participarea tuturor comuniștilor, a tuturor celor ce muncesc asupra modalităților îmbunătățirii în continuare a activității ideologice-educative în pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste.Experiența poporului nostru a confirmat pe deplin justețea învățăturii marxist-leniniste despre rolul conducător al partidului, ca factor hotă- ritor al victoriei în revoluția și construcția socialistă. Caracteristic pentru activitatea Partidului Comunist Român in etapa actuală este faptul că el își Îmbunătățește continuu formele și metodele prin care iși exercită rolul conducător, își împletește tot mai strins, mai organic activitatea cu viața poporului, îndeplinin- du-și astfel mereu mai bine misiunea istorică de a-1 călăuzi pe calea socialismului și comunismului.Teoria marxist-leninistă relevă u- nitatea dialectică, strinsa interdependență dintre interesele naționale ale

popoarelor și solidaritatea lor inter- naționalistă, dintre patriotism și internaționalism. în legătură cu aceasta se cuvin amintite cuvintele lui Lenin, care arăta că „recunoașterea egalității în drepturi a națiunilor le este scumpă marxiștiloi- nu numai pentru că ei sînt cei mai consecvenți democrat!. Interesele solidarității proletare, ale unității tovărășești in lupta de clasă pe care o duc muncitorii cer să se asigure o deplină egalitate în drepturi a națiunilor pentru a înlătura chiar și cea mai mică neîncredere, înstrăinare, suspiciune și vrajbă între națiuni".Cu atit mai actuală este această cerință in condițiile de azi, cind ridicarea la o viață liberă a zeci de noi națiuni, recunoașterea independenței lor se afirmă ca un factor determinant al progresului omenirii. Viața însăși confirmă că numai prin întărirea fiecărei națiuni, a statelor naționale independente, prin respectarea intereselor lor legitime se creează condițiile pentru dispariția oricăror neincrederi și animozități, pentru întărirea solidarității internaționale in lupta împotriva politicii imperialiste, pentru libertate, pace și progres ; la rindul lor, legăturile de solidaritate internațională între popoare, relațiile de prietenie și colaborare dintre ele se pot dezvolta tocmai consolidindu-se independența și libertatea națiunilor. Ca atare, o- punerea celor două laturi — național și internațional, patriotism și internaționalism — sau conceperea u- nității lor ca subordonarea uneia față de cealaltă ar fi greșite teoretic și dăunătoare practic, n-ăr putea decît să prejudicieze atît intereselor fiecărei țări, cit și întăririi solidarității internaționaliste.în spiritul bogatelor sale tradiții internaționaliste, Partidul Comunist Român îmbină armonios preocupările pentru dezvoltarea pe o treaptă superioară a națiunii, pentru întărirea continuă a statului nostru socialist, a independenței și suveranității sale, cu dezvoltarea solidarității internaționaliste ; solidaritate care, intr-o concepție largă, străină oricărui sectarism, semnifică întărirea prieteniei și alianței frățești cu toate țările socialiste, cu toate partidele comuniste și muncitorești, dezvoltarea legăturilor cu partidele socialiste și social-democrate, cu alte partide democratice, cu mișcările de eliberare națională, cu forțele progresiste din intreaga lume in lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului. în același timp, în spiritul principiilor coexistenței pașnice. România militează pentru extinderea și amplificarea raporturilor reciproc avantajoase cu toate țările lumii, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale — cerință vitală pentru progresul întregii omeniri.Omagiul cel mai de preț pe care partidul și poporul nostru îl aduc memoriei lui Lenin este consacrarea Întregii lor energii edificării socialismului și comunismului pe pă- mintul României, creșterii forțelor socialismului pe plan mondial, luptei pe/itru triumful, cauzei păcii și prieteniei între popoare.

aproa-ne spun oamenii.

//

desigur, itinerarul pe șan-

„A fost pe aici tovarășul Damian ?“ — întrebăm la sediul Trustului de construcții din Cluj-Napoca. „L-am văzut. Adineauri a plecat" — ni se răspunde. îl căutăm apoi la complexul de cămine pentru nefamiliști din strada Taberei, printre blocurile in construcție din cartierul Mănăștur. la magazinul universal din centrul orașului, aflat și el în construcție, întrebăm de tovarășul Damian într-o altă extremitate a orașului, la secția de confecții metalice, din cartierul Someșeni. Pretutindeni — răspunsuri asemănătoare. „A fost, cum să nu fi fost, trece pe la noi pe în fiecare zi",Călcînd pe urmele tovarășului Ștefan Damian, președintele comitetului sindicatului din cadrul Trustului de construcții Cluj-Na- poca, ai toate șansele să faci o- colul orașului, Să-1 străbați în lung și-n lat. Multe și dispersate sint locurile de muncă ale celor peste 5 000 de constructori din Cluj-Na- poca. După cum multe și felurite trebuie să fie preocupările de zi cu zi ale președintelui de sindicat. în „radiografia" muncii spune, ceva parcurs tiere, dar ceea ce dă greutate și consistență activității președintelui sindicatului este substanța zilnică a faptelor.Cu ce treburi, dar mai cu seamă cu ce ginduri a plecat la drum ? Și ce semne ale prezenței sale a lăsat prin locurile pe unde a trecut ?e în primele ore ale dimineții, tre- cînd pe la sediul trustului a luat citeva exemplare din raportul operativ al producției. Trebuie să se fi gîndit să le folosească într-un fel, altminteri de ce le-ar purta în buzunar.e în drum spre complexul de cămine din strada Taberei s-a oprit la cantină. A urmărit meniul pe mai multe zile ; s-a interesat de situația de la crescătoria de porci a cantinei ; a participat la eliberarea, după rețe- tar, a alimentelor din magazie. „Aveți vreo reclamație ? — ni se spune că a întrebat. Dacă nu ați primit de la altcineva primiți-o pe a mea. Deși meniul este bogat, consistent, pentru cei 5 lei cit costă, mai adăugați calorii. Avem porci din producția proprie a cantinei". Nescrisă in condică, „reclamația" va fi oare resimțită de cei 1 500 de abonați ai cantinei ? Un lucru este cert — susțin cei care-1 cunosc bine pe președintele comitetului lor de sindicat : el își va da seama primul de aceasta. Deseori, servește prinzul la cantină.e Complexul de cămine. împreună cu tinărul instalator Lau- rențiu Runcah, președintele comitetului de locatari, a vizitat „blocul ti-
Înmînarea Steagului roșu și a Diplomei de onoare 
de unitate fruntașă pe țară întreprinderii agricole 

de stat Variaș, județul TimișÎNTREPRINDEREA AGRICOLA DE STAT VARIAȘ din județul Timiș a primit miercuri Steagul roșu și Diploma de onoare de unitate fruntașă pe țară, pentru realizările obținute in întrecerea socialistă pe anul 1975. In cadrul adunării festive, ing. loan Ageu, directorul unității a arătat că succesele obținute sînt rezultatul aplicării în producție a unor noi și moderne tehnologii de cultivare a pămîntului și de creștere a animalelor, al transpunerii în viață a indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu ocazia vizitelor de lucru făcute în județul Timiș și care s-au materializat în ridicarea gradului de mecanizare a lucrărilor, în sporirea recoltei de cereale și plante furajere. 

neretului". în camere și pe coridoare — ordine desăvirșită ; curățenie — lună. O plăcută impresie lasă faptul că din nici o cameră nu lipsesc rafturile cu zeci și sute de cărți. în blocul acesta poreclit „al studenților" s-a făcut de curînd o redistribuire a locatarilor. astfel incit seraliștii de la subingineri, maiștri sau liceu — a- proape 200 — să locuiască împreună, in camere de cite doi. Intr-un alt bloc din cele cinci ale complexului (care găzduiește 1 450 de muncitori constructori) i s-a arătat un palier- „etalon" pentru ceea ce înseamnă un mod de viață ordonat, civilizat. A avut însă inspirația să urce încă un
Ziua pe teren, 

iar seara, la birou, 
analizăm pe scurt 

ce am realizat"
Spicuiri din jurnalul unui președinte de comitet sindical

etaj, chiar deasupra „etalonului". O altă lume, cu totul alți oameni. Dezordinea, lipsa celei mai elementare griji pentru curățenie se văd oriunde ai întoarce privirea. „Nu sînt oamenii noștri. I-am acceptat aici — a încercat să se scuze inspectorul cu căminele, loan Turean. Sint elevi din clasa de mecanizatori de la grupul școlar de construcții". Cum a primit această „justificare" și mai ales ce replică î-a dat tovarășul Damian — n-am aflat. Se pare — ne-au spus cei de față — că a stabilit o zi și o oră, pe care și le-a notat într-un carnet, cînd comitetul de locatari se va întruni chiar in camera cu pricina pentru a analiza cum a fost generalizată experiența celor de la palierul „etalon".
0 La blocul A 4 l-a căutat pe organizatorul de grupă sindicală și șef de echipă Alexandru Os- trița. împreună cu el și cu alt organizator de grupă sindicală, Ianoș Vincze, cu maistrul Vaier Marian au recapitulat termenele de îndeplinire ale unor propuneri făcute de oameni la ultimele adunări sindicale. Feli- citindu-i pentru ocuparea locului I în întrecerea dintre șantiere le-a lăsat ca document... un exemplar din raportul operativ al producției. Să-l folosească, negru pe alb, în discuțiile cu oamenii.• Nici un reproș pentru agitația vizuală la secția de confecții metalice. Apăruseră caricaturi la zi despre diferite aspecte ale încălcării disciplinei muncii. S-a in-

Colectivul întreprinderii a fost felicitat de Mihai Telescu, prim-secre- tar al Comitetului județean Timiș al P.C.R., Constantin Herăscu, președintele comitetului Uniunii sindicatelor din agricultură, industria alimentară și ape, și Marin Capisizu, șeful Departamentului agriculturii de stat.Exprimîndu-și satisfacția pentru înaltele distincții acordate, colectivul întreprinderii se angajează in telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu să obțină în acest an o producție de peste 5 500 kg de griu la hectar, 9 000 kg de porumb boabe la hectar, 4 000 litri de lapte de la fiecare vacă, precum și un beneficiu suplimentar in valoare de 3 milioane lei. (Agerpres) 

teresat dacă lipsurile semnalate în urmă cu o săptămînă privind distribuirea laptelui ca antidot au fost înlăturate. Șeful secției, Martin Berla, i-a arătat bonurile cu aprovizionarea ritmică, zilnică. Totul a revenit la normal. „Dar tînărul de a- colo (Andrei Tegledi) de ce polizează cu ochelarii de protecție pe frunte ?“ — a întrebat președintele sindicatului, căruia nu-i scapă asemenea neglijențe.în cele din urmă, către seară, l-am întîlnit pe tovarășul Damian. La i sediul comitetului sindicatului. „Ziua, pe teren — seara, ne rezolvăm alte, probleme, de birou" — ne-a spus. La , întrebarea cum, își organizează ’ activitatea, a stat '' citeva clipe pe . ginduri, după’ care ne-a arătat ■ un plan de mâ-,. suri al comitetu-.. lui de partid — plan în care sînt' coordonate activitățile politico- . ideologice ale organizațiilor de t partid. sindicale și U.T.C. Fiecare, cu sarcinile ce-i sint specifice. A frunzărit filele1 planului ți s-a oprit asupra ace-' lor prevederi în dreptul cărora la, rubrica „cine, răspunde" era trecut numele lui: reactualizarea agitației vizuale, editarea foii volante ..Șantierul", orga- educative la clubulnizarea de acțiuni sindicatului și intensificarea activității cultural-educative la căminele de nefamiliști, folosirea mai bună a bazei materiale existente în acest scop etc. etc. Subliniază cuvîntul cineclub. „Și-a încetat activitatea din lipsa unei soluții și a unei piese — vorbea parcă cu sine. Am făcut demersuri peste tot. Degeaba. Adică, nu chiar, peste tot. Mîine voi mai încerca ; încerc pînă rezolv". Frunzărind mai ’ departe planul, s-a oprit prevederi arătîndu-ne-o : cadrul ședințelor biroului de partid, președintele sindicatului și secretarulU.T.C. vor prezenta informări des-j pre acțiunile organizate și eficiența lor"..— Ca să prezinți lunar o asemenea' informare și să ai ce prezenta tre- ■ buie să-ți raportezi ție, in fiecare zi,' ce ai realizat și ce nu, să te con-, trolezi mereu. Ceea ce fac în fiecare seară, rememorind sarcinile din acest plan de măsuri și din altele. Trebuie să insiști mereu, urmărind zi de zi finalizarea acțiunilor. Noi n-avem voie să uităm nimic, deși, la drept vorbind, ni se mai intimplă...— Aveți și restanțe ?— Am putea să le avem — ne-a; spus dinsul — dacă mai zăbovim in birou. Alături, la clubul nostru, au loc ' acum repetițiile formației artistice în’ vederea deplasării la Săvădisla și Fi-’ nișei, adică acasă la navetiști.

asupra unei’ „Lunar, în comitetului comitetului, organizației

Constantin MORARU 
Alexandru MUREȘAN

Studii tehnico-economice . 
cu 2000 de autoriSub genericul ' „Cincinalul 1976— ț 1980 — cincinalul revoluției tehnico-. științifice" au fost întreprinse, de că- , tre organizațiile sindicale din județul Harghita, acțiuni pentru antrenarea inginerilor și tehnicienilor, a membrilor cercurilor de inventatori și* inovatori, a muncitorilor în activita-; tea de creație tehnică. Eficiența acestei acțiuni se reflectă în mobilizarea a peste 2 000 de cadre teh- nico-inginerești și muncitori cu înaltă calificare la soluționarea a 186 studii tehnico-economice, care vor aduce economii în valoare de circa 25 milioane lei. La majoritatea unităților economice din județ’ au fost organizate decade, săptămîni și zile-record care, la I.P.A.T. și I.U.P.S. Miercurea Ciuc, I. M. Bălan, întreprinderea de stofă de mobilă și țesături tehnice din Gheorghieni, s-au încheiat cu bune rezultate în întrecerea socialistă. (I. D. Kiss).

ÎNSĂMÎNȚAREA PORUMBULUI
PLANTAREA LEGUMELOR

Control riguros pînă la insămînțarea 
tuturor suprafețelor prevăzute

Cuvîntul de ordine: repede, cu grijă deosebită 
pentru calitatea lucrărilorîn toate județele există condiții optime pentru insămînțarea porumbului. Acum este momentul să se intensifice la maximum semănatul porumbului, lucrîndu-se cu toate forțele, din zori și pînă în noapte, astfel incit această lucrare să se încheie în timpul cel mai scurt. Ce se întreprinde în acest scop ? Iată răspunsuri din două județe situate in zone diferite — Ialomița și Caraș- Severin.

IALOMIȚAîn acest an, în județul Ialomița, care deține cea mai mare parte a Bărăganului, se vor cultiva 75 000 hectare cu porumb în întreprinderile agricole de stat și 98 000 hectare în cooperativele agricole. Trebuie consemnat faptul ca o mare parte din a- ceastă suprafață este cuprinsă In sistemele de irigații. Semănatul a fost declanșat încă de la sfirșitul săptă- minii trecute, iar acum se lucrează cu toate forțele in majoritatea unităților agricole. De altfel, pînă la a- ceastă dată a și fost insămințată o suprafață totală de 62 000 hectare, iar ritmul de lucru crește de la o zi la alta. Consemnăm citeva constatări prilejuite de raidul-anchetă efectuat in citeva cooperative agricole.Un prim popas l-am făcut în comuna Scinteia, unde sînt două cooperative agricole. Suprafața destinată culturii porumbului este de 2153 hectare. „Pentru ca întreaga cantitate de sămînță să fie încorporată în sol la timpul optim, comandamentul comunal privește cu răspundere atribuțiile ce-i revin — ne spunea tov. Marinache Petrescu, secretarul comitetului comunal de partid. Mecaniza

torii și cooperatorii muncesc din zori și pînă se lasă înserarea. Doar pentru încărcarea cu sămință și pentru masa de prînz se opresc motoarele. După calculele noastre, cu semăpă- torile pe care le avem și cu experiența dobîndită de-a lungul anilor, în 8—10 zile vom încheia însămință- rile. Munca a fost astfel organizată incit la discuit se iese în cimp intre orele 4,30—5. Imediat după 6 pleacă și sămînța. Aici s-a creat acel mic decalaj pentru ca să nu se piardă nici un strop de apă din sol". Ing. Ion Toma, directorul S.M.A. Scinteia, ne asigură că la semănat au fost repartizați cei mai destoinici tractoriști. Mecanizatorii lucrează de 6 ani in cadrul acelorași ferme, a crescut astfel răspunderea pentru soarta producției, pentru calitatea fiecărei lucrări. Pe de altă parte, cooperatorii înșiși au devenit exigenți „controlori de calitate". De adevărul celor spuse ne-am convins deplasîndu-ne în locul numit „Movilele gemene". La marginea unei tarlale ajung două tractoare. Cooperatorul Gheorghe Dragomir îi reproșa mecanizatorului Ion Chiriță că „pe cîțiva zeci de metri n-au mai ieșit rîndurile drepte". Mecanizatorul își recunoaște vina. Pleacă într-o nouă cursă. în urmă, semănătorile „urzesc" șiruri perfect paralele.La cooperativa din Iazu, din aceeași comună, semănatul porumbului a început cu trei zile mai tîrziu față de vecinii lor din Scinteia. „Eu n-am vrut să pun sămînța în pămînt pînă cînd temperatura n-a ajuns la 12 grade — ne spunea inginerul Nicolae Păunescu. Va avea astfel o viteză de creștere mai mare. în orice caz. cu cele 6 semănători ale secției terminăm lucrarea în maximum 8 zile". Desigur, semănatul porumbului tre

buie să se facă atunci cind în sol temperatura a crescut la nivelul cerut. Dar acum nu se mai poate pune problema de a aștepta ca păm intui să se încălzească. Timpul este foarte întirziat. Spunem aceasta deoarece, in unele unități agricole, nu s-a trecut cu toate forțele la lucru și de aceea suprafețele însămînțate sint mici, cu mult sub posibilități. (Aurel David).
CARAȘ-SEVERINBiroul Comitetului județean de partid Caraș-Severin și comandamentul județean au luat măsuri pentru realizarea unui ritm susținut la insămînțarea porumbului. De remarcat este faptul că, pe această bază, lucrătorii ogoarelor au hotărit să transforme zilele acestei săptămini în zile-record pentru efectuarea lucrărilor agricole în general și, in special, la semănatul porumbului. Ca urmare a măsurilor luate, în cooperativele agricole au fost însămînțate, în numai citeva zile, 3 600 de hectare cu porumb, iar în I.A.S. suprafața însămînțată cu această cultură ajunge la 13 la sută. Există condiții ca ritmul lucrărilor să crească și mai mult. în cooperativele agricole, terenul destinat porumbului a fost pregătit in proporție de 65 la sută, iar în I.A.S. — 81 la sută. De altfel, în unele unități agricole, prin buna folosire a utilajelor, au fost însămînțate suprafețe mari. Unitățile din consiliul intercooperatist Berliște au în- sămînțat aproape 40 la sută din suprafața planificată pentru porumb, trecînd de 1 000 ha. De. asemenea, unitățile componente ale consiliului intercooperatist Berzovia au însă-

mințat peste 1 000 de hectare. O notă specifică de. hărnicie și bună organizare ne-au oferit-o cooperatorii de la Iam, care au însămînțat porumbul pe mai bine de 200 de hectare din 467 planificate ; cei din Vran — pe 170 de hectare din 315 planificate, și Vărădia — pe 210 din 428 hectare planificate. De semnalat este faptul că în unități învecinate acestora, avînd condiții similare, cum .ar fi cele aparținind consiliilor intercoo- paratiste Moldova Nouă, Zlatița și Brebu, timpul nu este folosit, in întregime la pregătirea patului germinativ și insămînțarea porumbului. Va trebui ca și aici specialiștii, mecanizatorii, cooperatorii să facă front comun pentru atingerea ritmurilor stabilite, astfel îneît săptămînă a- ceasta să fie pretutindeni o săptă- mină-record la semănatul porumbului. (Nicolae Cătană).

în grădinile de legume din județul Prahova, munca este în toi. Obiectivul aparatului fotografic a surprins cîteva secvențe: pregătirea răsadurilor în ‘ 
vederea plantării — la C.A.P. Gherghița (fotografia nr. 1), modelarea terenului destinat plantării roșiilor — la ferma Bărăitaru a C.A.P. Drăgănești (fotografia 

nr 2), îngrijirea legumelor într-unul din solariile amenajate în curțile locuitorilor din comuna Baltq Doamnei

Pentru a se asigura o bună aprovizionare a populației cu legume, la indicația conducerii partidului, organele de specialitate au luat măsuri atit pentru extinderea suprafețelor destinate acestor plante, cit și pentru executarea exemplară a lucrărilor, astfel încit să se obțină producții superioare. Acum, in ultima decadă a lunii aprilie, în legumicultură se execută numeroase lucrări care hotărăsc in mare măsură nivelul producției. Ce s-a făcut pină acum și ce trebuie întreprins în aceste zile ?Plantarea legumelor în solarii s-a încheiat, realizîndu-se o suprafață cu 300 ha mai mare decît cea prevăzută in plan, Merită subliniat faptul că un mare număr de solarii au fost amenajate în gospodăriile populației. Pentru a se asigura obținerea unor producții timpurii, centrala de specialitate, a indicat ca, în aceste zile, în toate unitățile agricole, precum și în gospodăriile populației unde s-au amenajat solarii, să se a- corde cea mai mare atenție lucrărilor de îngrijire. în mod deosebit se cere ca și pe timpul nopții temperatura să nu scadă sub 10—15 grade.Insămînțarea și plantarea legume
lor în cimp. La mazăre, rădăcinoase. 

ceapă de arpagic și de sămînță au fost realizate toate suprafețele prevăzute a se cultiva. Acum trebuie să se desfășoare din plin plantatul în cimp al roșiilor timpurii și al verzei de vară. în județele Olt, Teleorman, Dolj, Timiș, Arad, Constanța. Tul- cea și Ialomița au și fost plantate în cimp mari suprafețe cu roșii. Centrala de specialitate a recomandat ca, pînă la 25 aprilie. în zonele din sudul și vestul țării să se încheie plantatul roșiilor timpurii și al verzei de vară. La celelalte sortimente, această lucrare să se execute eșalonat, potrivit graficelor întocmite cu unitățile contractante, astfel încit să se creeze condiții pentru livrarea ritmică a producției. De asemenea, trebuie să se asigure desimea culturilor indicată in tehnologii.Lucrările de întreținere a culturilor trebuie executate cu cea mai mare răspundere, respectîndu-se întocmai prevederile cuprinse în tehnologii. In această primăvară, în vederea obținerii de recolte cit mai timpurii, o însemnată suprafață cultivată cu varză și cartofi a fost protejată cu folie de polietilenă și alte materiale, pentru ca plantele să reziste la scăderile de temperatură din 

cursul nopții. Trebuie urmărit ca, în-’ deosebi noaptea, plantele să nu ră-: mină descoperite. Este bine ca apa să se dea numai la cuib, pentru a se preveni răcirea solului.Măsurarea suprafețelor ce se cultivă cu legume este o acțiune care, se desfășoară in cursul acestei săp-' tămîni și are ca scop verificarea. în fiecare unitate agricolă, în fiecare: comună, a suprafețelor prevăzute a- se cultiva. Este o acțiune de mare însemnătate, căreia organele și organizațiile de partid, comandamentele locale și consiliile populare trebuie să-l acorde cea mai mare atenție. Pentru a exista garanția că se vor realiza producțiile prevăzute, esențial este să se însămințeze și să se planteze integral suprafețele destinate fiecărei culturi. Scopul acestei acțiuni este tocmai de a se cunoaște exact, l măsurind parcelă' cu parcelă, in ce ; măsură au fost realizate suprafețele ■ respective și respectate densitățile recomandate. Acolo unde se constată I minusuri, organele de specialitate și ; consiliile populare trebuie să oblige pe conducătorii de unități agricole să ■ ia măsuri pentru a se completa suprafețele. 1
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII SENEGAL, LEOPOLD SEDAU SENGHOR
(Urmare din pag. I)producție echivalentă cu cea obținută în întregul interval 1966—1970.Pe parcursul vizitării principalelor hale, inalților oaspeți le sînt prezentate unele dintre modernele produse pe care le execută astăzi întreprinderea, preocupată de îmbunătățirea continuă a structurii fabricației. Este vorba, intre altele, de un motor diesel de concepție românească, de diferite tipuri de locomotive și grupuri electrogene pentru instalații de foraj și utilaje rutiere grele etc. Au reținut, totodată, în mod deosebit a- tenția modernele standuri de probă, unde se verifică însușirile tehnice ale utilajelor fabricate. Nici o instalație nu părăsește .uzina — arată gazdele —.fără a -fi supusă aici unor teste complexe privind funcționarea sa. Este ceea ce a' permis, de altfel, sporirea continuă a volumului exporturilor.'Apreciind. rezultatele obținute în această direcție, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă factorilor do răspundere să ia măsuri pentru ma- i terializarea mai grabnică a acestei orientări. De altfel, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat îndeaproape și acum, ca de fiecare dată cind se află în mijlocul colectivelor de muncă. de mc--ul producției, de îndeplinirea importantelor sarcini ce revi.-i unităților din acest puternic sector industrial. Tn timpul vizitei a avut ' loc un adevărat dialog de lucru, în cursul căruia , s-au examinat unele aspecte ale activității acestui colectiv pe linia sporirii eficienței muncii și îmbunătățirii-continue a calității produselor. Recomandările făcute de data aceasta se referă mai ales la intensificarea- ritmului de asimilare a,unpr utilaje, reducerea cheltuielilor materiale de producție. în special prin turnarea pieselor metalice la dimensiuni cil mai apropiate de cele ale produselor finite și aplicarea unor tehnologii, eficiente de prelucrare a metalului. Au fost, de asemenea. abordate unele probleme privind amplasarea judicioasă a unor unități componente cuprinse in planurile de perspectivă privind dezvoltarea întreprinderii.Președintele Republicii Senegal a dat o înaltă apreciere realizărilor întreprinderii „23 August", modului în care este organizată aici activitatea' productivă. înscriind impresiile sale în cartea de onoare a întreprinderii, președintele Leopold Sedar Senghor a elogiat „exemplul de construire eficientă a socialismului" pe care i-1 oferă vizita sa in România.Un ultim popas se face la moderna cantină a întreprinderii. La ora vizitei.' unitatea este pregătită pentru sărvirea dejunului. Este remarcat faptul că sînt pregătite mai multe feluri'de mîncare. din care muncitorii pot alege, după preferință.Apreciind cele văzute aici, ca și celelalte elemente ilustrînd grija pentru asigurarea unor condiții cit mai bune de muncă, de care a putut lua cunoștință anterior, de-a lungul vizitei. președintele Leopold Sedat Senghor felicită din nou. la despărțire, pe gazde, subliniind .că vizita s-a dovedit a fi ..foarte interesantă și foarle instructivă". (Agerpres)

in timpul convorbirilor intre cel doi președinți

Depunerea unei coroane de floriPrimire ospitalieră 
pe meleagurile suceveneîn aceeași zi, președintele Leopold Sedar Senghor impreună cu doamna Colette Senghor și alte persoane oficiale senegaieze a’u plecat spre Suceava. Pe aeroportul Băneasa, înalții oaspeți au fost salutați de Gheorghe Rădulescu, viceprim-ministru al guvernului, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Ion Gheorghe. prim-vicepreșerlinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București.în această vizită, oaspeții sînt însoțiți de Emil Bobu, vicepreședinte al Consiliului de Stat. Florca Dumitrescu. ministrul finanțelor. Ion' Moangă. ambasadorul tării noastre in Senegal, gc-neral-locotenent Constantin Popa, locțiitor al șefului Marelui Stat Major. Mircea Andrei, director în M.A.E.Pe aeroportul din Suceava, președintele Republicii Senegal a fost salutat de Miu Dobrescu. președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean Suceava, de alți reprezentanți ai organelor locale de stat. Pe frontispiciul aerogării erau arborate drapelele de stat ale României- și Serfegahaluis Un grup de copii, in frumoase costume naționale, au oferit flori.în municipiul Suceava, solii poporului senegalez au fost oaspeții Institutului pedagogic din localitate, unde rectorul acestei prestigioase instituții de invățămînt superior, prnf. dr. Vasile Ionescu. a prezentat profilul institutului. în acest cadru au 

fost reliefate unele aspecte ale învă- țămîntului superior din țara noastră, felul in care sint pregătite viitoarele cadre didactice, precum și concepția care stă la baza procesului instructiv educativ, concepție ce îmbină în mod armonios învățătura cu cercetarea și producția.A fost vizitat, de asemenea. Hanul Domnesc, construcție din secolul XVII, ce păstrează grăitoare mărturii ale artei populare bucovinene, ale cărei străvechi tradiții se împletesc armonios cu istoria poporului român. Aici, oaspeții senegalezi au avut prilejul să admire frumoasele țesături populare, obiecte din lemn, metal și alte diverse exponate, care vorbesc despre talentul și fantezia creatorilor populari.La sfîrșitul acestui itinerar sucevean s-a făcut un popas la ruinele fostei cetăți de scaun a Moldovei, unde au fost evocate momente înălțătoare ale istoriei patriei și poporului român, figurile luminoase ale lui Ștefan cel Mare și ale altor domnitori care au apărat cu arma în mină independența și suveranitatea acestui străvechi pămint românesc.Seara, în onoarea președintelui Republicii Senegal. Leopold Sedar Senghor, și a doamnei Colette Senghor, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean Suceava a oferit un dineu. Cu acest prilej s-a toastat pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre cele două țări și popoare. (Agerpres)

Miercuri dimineața, președintele Republicii Senegal, Leopold Sedar Senghor, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La solemnitate au participat Ion Gheorghe, prim-vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, gene- ral-colonel Sterian Țircă, adjunct al ministrului apărării naționale, generali și ofițeri superiori.înaltul oaspete a fost însoțit de Adrien Senghor. Louis Alexandrenne, Alioune Sene, Ibrahima Boye, Amadou Bonta Gueye, Moustapha Niasse, de celelalte persoane oficiale senegaieze.Au fost de față, de asemenea, mem-
Doamna Colette Senghor a vizitat 

Muzeul de artăMiercuri dimineață, doamna Colette Senghor, impreună cu persoane oficiale senegaieze și române, a vizitat Muzeul de artă al Republicii Socialiste România.La sosire, distinșii oaspeți sînt salutați de Dumilru Ghișc. vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Petre Oprea, director adjunct al muzeului.Parcurgînd sălile Galeriei naționale, doamna Colette Senghor are prilejul să admire comorile de artă păstrate aici, incepînd cu lucrările în metal și lemn ale meșterilor anonimi și continuînd cu cele ale marilor maeștri ai penelului și dălții, ilus- 

briî misiunii de onoare atașate pe lingă șeful statului senegalez — Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, Ion Moangă, ambasadorul țării noastre în Senegal, general-loco- tenent Constantin Popa, locțiitor al șefului Marelui Stat Major, Mircea Andrei, director în M.A.E.La sosire, o gardă militară a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile de stat ale României și Senegalului.După depunerea coroanei de flori, s-a păstrat un moment de reculegere.Asistența a vizitat apoi rotonda monumentului.în încheierea solemnității, șeful statului senegalez a primit defilarea gărzii de onoare. (Agerpres)

trînd pregnant originalitatea artei românești, parte integrantă a valorilor artei universale. Oaspeții se o- presc îndelung în fața pinzelor lui Aman. Andreescu, Tonitza, Tucules- cu, admiră forța evocatoare și lumina tablourilor lui Grigorescu.De o atenție deosebită se bucură expoziția omagială Brâncuși.în încheiere sînt vizitate sălile care găzduiesc pinzele marilor maeștri ai artei universale. înainte de plecare, doamna Colette Senghor semnează în cartea de onoare, exprimîndu-și satisfacția pentru prilejul ce i s-a oferit de a admira operele adăpostite de prestigiosul muzeu. Douâ imagini din timpul vizitei la întreprinderea „23 August"

TULCEA : Meseriași destoinici, ne- întrecuți în arta modelării pietrei, muncitorii din carierele Fabricii de industrie locală Macin au realizat pină acum pavele și borduri pentru amenajări de drumuri, dat și unele lucrări cu un anumit grad de dificultate. cum ar ti : moloane pentru construcția. digului uscat din Constanta, butițe speciale pentru căptușit cuptoare de fabricat ceramica, placaje diferite pentru anumite lucrări de artă. Nu de mult, indemînalicii cioplitori în piatră din Măcin au confecționat. cu spițul și bucearda. din cea mai dură rocă de granit, primul vait din piatră necesar fabricilor de hirtie din tară. (Vasile Nicolae).GORJ : La Tismana a avut loc „Tirgul semințelor" — tradițională manifestare folclorică prilejuită de venirea primăverii și începerea lucrărilor agricole de sezon în zona submontană a Gorjului. Tn cadrul manifestărilor ce au avut loc, de un deosebit interes s-a bucurat originalul tîrg cu semințe și produse a- gricole, cu obiecte de ceramică și artizanat. la care au luat parte legumicultorii și meșteșugarii din județele Olteniei, din alte colturi ale țării (Dumitru Prună).IAȘI : Lingă zona industrială a lașului au început lucrările unui nou microraion de locuințe, care în final va avea 1 600 de apartamente dispuse în blocuri cu pină la patru etaje. Dintre acestea. 460/ de a

partamente urmează să fie date în folosință în acest an. Aici se vor mai construi o școală generală, o creșă și o grădiniță, mai multe spații comerciale și de prestări de servicii. (Manole Corcaci).BISTRIȚA-NASAUD : Numeroșitineri din orașul Bistrița se speciaPE SCURT DIN TARĂ
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII“ TRANSMIT ;

lizează in prezent în domeniul utilizării în producție a calculatoarelor electronice Specializarea se desfășoară in cadrul activităților patronate de „Clubul tineretului" din localitate, unde cursanții iși însușesc noțiunile teoretice și deprinderile practice necesare pentru a deveni operatori și programatori de calculatoare electronice ..Felix FC 15—30", „I.B.M." ș a. Concomitent, sub egida consiliului popular județean, sînt pregătit! pe plan local. în diferite forme de în- vățămint, mii de alți tineri, care se califică în diverse profesiuni pentru a lucra în zecile de întreprinderi industriale noi care vor fi puse în 

functiune aici în actualul cincinal. (Ion Anghel).VASLUI : „Fiecare tînăr al satului, participant activ la dezvoltarea și consolidarea unităților agricole" — acesta este numele inițiativei care mobilizează circa 10 000 de tineri din județul Vaslui la efectuarea unor lu

crări de strictă actualitate : amenajarea suprafețelor pentru irigarea a 600 hectare, desecări pe 250 hectare, combaterea eroziunii solului pe 350 hectare ș.a. (Crăciun Lăluci).SUCEAVA : Pe cea de-a doua platformă industrială a municipiului Suceava — Suceava-Vest — aflată in plin proces de dezvoltare, a luat ființă un nou dispensar de întreprindere. în acest fel au fost create condiții corespunzătoare pentru desfășurarea activității sanitare și îngrijirea sănătății oamenilor muncii din unitățile economice productive. (Gh. Parascan).

MUREȘ : La chemarea comitetului executiv al Consiliului popular județean Mureș adresată consiliilor populare municipale, orășenești și comunale a fost declanșată „Săptă- mina muncilor patriotice" pentru înfrumusețarea și gospodărirea localităților. încă din prima zi, peste 80 000 de cetățeni, mobilizați de că

tre deputați, au fost prezenți la această acțiune de masă, participînd la curățirea străzilor, șanțurilor, parcurilor și zonelor de agrement, la repararea drumurilor și podurilor, la plantarea de pomi și arbuști ornamentali. (Cornel Pogăceanu).MARAMUREȘ : Constructorii băi- măreni au predat beneficiarului blocul E cu 20 apartamente și blocul U 1 cu 66 apartamente, amplasate în noul cartier „Decebal". Pentru întreprinderea „Maratex", situată in această zonă, constructorii au ridicat aici o cantină cu 600 locuri și un al doilea cămin pentru ncfamiliști cu 148 locuri (Gh. Susa).

HUNEDOARA : Colectivul de muncă al întreprinderii de industrie locală din orașul Brad depune eforturi stăruitoare pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor economice și îmbunătățirea pe această cale a aprovizionării populației cu bunuri de consum. Ca urmare, colectivul de la I.I.L. Brad a livrat suplimentar la fondul pieței produse în valoare de 1,5 milioane lei : mobilă de diverse tipuri, umbrele pliante, construcții metalice și alte bunuri. în același timp, planul producției pentru export a fost depășit cu peste 35 la sută. (Sabin Ionescu).ARAD : La Arad a avut loc un amplu schimb de experiență al lucrătorilor din cantinele-restaurant organizat de Ministerul Comerțului Interior cu sprijinul întreprinderii comerciale de stat pentru alimentație publică Arad. La această acțiune, care a avut loc la cantina-restaurant a întreprinderii de vagoane din Arad, ocupanta locului II pe tară la concursul republican de resort organizat anul trecut, au participat peste 180 de reprezentanți din 12 județe ale tării. Schimbul de experiență a avut ca obiectiv principal îmbunătă- . țirea în continuare a activității can- tinelor-restaurant pentru o cit mai bună și civilizată servire a colectivelor de muncă din întreprinderile pe lingă care funcționează (Constantin Simion).

Tricotaje și perdele fabricate la Pașcaniîntreprinderea de tricotaje și perdele din Pașcani s-a făcut cunoscută în întreaga țară și în străinătate prin lenjeria fină pentru femei și copii, articolele de îmbrăcăminte exterioară — ca bluze, cămăși, rochii, pantaloni etc. pentru copii, femei și bărbați — precum și prin perdelele realizate din fire sintetice indigene. Unitatea are deja o colecție contractată de. peste 400 articole de lenjerie .și îmbrăcăminte, într-o gamă largă de culori și imprimeuri, între care, ca noutăți la zi, se înscriu rochiile și tunicile din firele poliamidice primite de la combinatele de fibre sintetice din Săvinești și Iași, care sînt cerute și de o serie de firme din Libia. Aceste articole, cu un imprimeu bogat și într-o paletă coloristică vie. pastelată, se comportă excelent la purtare și spălări repetate, fiind rezistente ia acțiunea de- tergenților de orice fel stabiliți pentru produsele sintetice. Dintre noutățile anului 1976 se remarcă bluzele, cămășile și lenjeria fină pentru femei și copii, care pot fi găsite la magazinele 

Romarta. Acestora, pe lîngă im- primeurile bogate și desenele realizate în țesătură, li se adaugă la confecționare o dantelărie atrăgătoare. Mult căutate de gospodine sint perdelele realizate la întreprinderea din Pașcani. A- cestea se fabrică în 20 de modele la lățimea normală de 2,30 metri și în patru sorturi la lățime mică, pînă la 2 metri. Perdelele de , lățime mică sint fabricate peste prevederile de plan, ca urmare a folosirii mai raționale a mașinilor Kokett, care au fost readaptate la procesul tehnologic respectiv. Dat fiind faptul că aceste perdele sînt realizate dintr-un număr mic de fire in urzeală, li se pot face multiple desene și imprimeuri în. structură și, ca atare, ele sînt mult solicitate de gospodine pentru înfrumusețarea ferestrelor noilor blocuri ce se construiesc acum. Numai în trimestrul I al anului in curs, ne precizează ing. Nicolae Agavriloaie, directorul unității, au fost realizate aproape 100 000 mp perdele înguste peste prevederile de plan. (Manole Corcaci).
REPORTAJ t>IN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRH

Un reportaj despre orașul Șiret ? Ar putea începe în nenumărate feluri. Am socotit însă că trebuie început cu un fapt in aparență banal, dar care are in el substratul poeziei muncii și al mindriei celor nouă miL două sute de suflete care populează astăzi multiseculara așezare cu numele înscris cu aleasă cinstire între eroicele cetăți de scaun ale Moldovei (1365—1388) Faptul ne-a fost istorisit. în graiul dulce și cumpănit al locului, de către primarul Toader Dănliă :— E un fapt care a făcut înconjurul urbei. Iva- niuc a luat un premiu de 15-000 de lei.— Cine-i Ivaniuc ?însoțit de primar, am mers la ferma cooperativei agricole Șiret, unde l-am întîlnit pe îvaniuc și am aflat răspunsul chiar de la el :— Păi. cine să fiu 7 Cu ani in urmă nu eram nimeni. Tot Șiretul mă cu

noștea că umblam cu îm- blăciul...,O paranteză : nu l-am întrebat pe loc ce înseamnă îmblăciu. dar vorba Iul m-a „trimis" la Dicționarul explicativ al limbii române și. la pagina 447, am citit : „u-nealtă agricolă rudimentară. formată dintr-o prăjină lungă, la capătul căreia este legat un băt gros mobil și mai multe curele, cu care se lovesc spicele de cereale sau pâstăile de legume spre a li se scoate boabele".— ..-că umblam cu îm- blăctu: pe ia porțile celor avuți și cerșeam de lucru. Și trudeam pină mă speteam, și mă alegeam cu praful de pe tobă. Eram poate cel mai sărac între toți săracii Șiretului. Acuma, cînd trec pe stradă, toată lumea mă salută. îmi surîde. Copiii îmi dau roată și mă întreabă : „Care vacă dă mai mult și mai mult lapte ?“. Si eu le zic că dă 30 de kite pe zi și chiar mai mult una pe nume Cerbu. „De ce-i zici Cer- 

bu?“. Și iar le răspund că are niște coarne cum n-am mai văzut : ca de cerb.— Și premiul pentru ce l-ai primit ?— Pentru depășirea producției de lapte pe anul trecut. Dar nu numai eu am fost premiat. Au fogt și Petru Duduțu cu vreo 12 000 de lei, și Vasile Comandat cu vreo 10 000.. în ’76 am pășit tot cu dreptul. Pe primul trimestru al anului, ferma noastră a ocupat locul intii pe tot județul Suceava la producția de lapte.— Care e „secretul" ?— O îngrijire a vacilor ca la carte. Eu, unul, am 26. Le-am luat în primire de cind erau vițelușe. At.ît de mult s-au obișnuit cu mine, că, o zi dacă lipsesc, mănîncă mai fără poftă și la muls sînt tare zgîrcite, de parcă ar sta să-nțarce. Odată cu premiul în bani am mai primit un ceas și un stilou. Adică să mă uit ta ceas cind să fac o treabă sau alta, iar cu 

stiloul să însemn laptele muls. Mie, unul, nu-mi trebuie ceas Eu. dimineața. la 5 fix, dacă nu am deschis ușa grajdului. mugetele celor 26 le scoală pe toate din somn. Cum să nu le îngrijesc bine cînd de pe urma lor
Un oraș surîde primăverii
mănînc o pîine albă ? I Cit ziceți că am cîștigat a- nul trecut ? Să vă spun eu : cam 3 300 de Iei pe lună.împreună cu primarul am intrat în secția „Șiret" a fabricii de confecții „Zimbrul" din Suceava, care numără 540 de angajați. Mai bine-zis angajate, pentru că bărbații sint aici intr-o zdrobitoare minoritate. Virsta unității : 4 ani neimpli- niti. Virsta medie a colectivului : 22 de ani.

— în primele luni de la înființarea unității — ne spune maistrul Ion Măzăreanu — am dus-o greu de tot cu disciplina și calitatea.— La un moment dat — intervine primarul Dănilă — ni s-a sugerat 

de la „fabrica-mamă" să introducem și aici inițiativa „Prietenii noului angajat". Sincer să fiu. m-a nedumerit. Că toți erau angajați noi. Văzind că indisciplina se răsfrînge direct și asupra calității produselor, am încurajat extinderea unei inițiative care a dat foarte repede roade : „Eu produc, eu controlez, eu răspund !“. în generalizarea ei, un rol deosebit l-a avut organizația de partid.— Care, la început — 

reia firul ideii secretara B.O.B., Maria Ignat — număra doar 2—3 membri. Acum am trecut de 40 și aș vrea să rețineți că sarcina numărul unu a organizației noastre este de a fi în continuare sufletul procesului, atit de 

complex, de închegare a unui puternic colectiv muncitoresc. Cu atit mai mult, cu cit in fața unității noastre se deschid perspective însuflețitoare de dezvoltare. Deocamdată, toată lumea Învață : care la liceul seral, care la cursuri speciale de calificare. care la locul de muncă. De la liceul din oraș, cu profil de industrie ușoară, ne vor veni la vară 34 de absolvente, care au făcut practică la noi, și-au însușit bine 

meseria și pot lucra, de la început, de sine stătător.La ceas de amiază, traversăm din nou orașul, spre o altă unitate economică, de data aceasta a industriei locale, unde stăm de vorbă cu secre

tarul otganizației de partid. G. Mihai, și cu șeful unității, Cicek Fran- cisk. Aici se confecționează diferite tipuri de utilaje și mobilier comercial. chioșcuri și to- nete pentru comerțul stradal, paturi pentru internate și cămine și cite și mai cite. Unitatea s-a extins an de an prin forțe și resurse proprii. „Motorul" autodotării a fost și este însuși maistrul Cicek. Din te miri ce. el a imaginat și confecțio

nat o serie de mașini și utilaje care ușurează e- fortul oamenilor, le sporește rodnicia brațelor. Cu o mină de oameni (150 de foști agricultori și păstori, calificați în atelier in ritm rapid și de- veniți azi strungari, lăcătuși, tinichigii, electricieni. sudori, tîmplari, vopsitori) se realizează aici o producție care a- duce anual beneficii de milioane.Mergînd mai departe prin oraș, primarul ne spune :— Anul 1976 poate fi considerat pentru noi un adevărat accelerator. Numai fondurile bănești pe care le-am primit pentru dezvoltări, modernizări și construcții edili- tar-gospodărești depășesc pe cele primite în toți cel zece ani anteriori.Primele roade ale acestui avînt urbanistic nl s-au relevat la toate acele șantiere pe care tovarășul primar le numea „locuri fierbinți" — puncte de 

lucru cu largă participare a cetățenilor, care pun u- mărul, voluntar, la înălțarea noilor edificii, la înflorirea generală a o- rașului. La unul din a- ceste locuri fierbinți, vicepreședinta consiliului popular orășenesc, Olga Iacobovici, ne prezintă noua creșă inaugurată în ajun, turnarea temeliei la o alta și înălțarea, lîngă noua clădire a liceului, a unui atelier școlar, a unei cantine, un internat. Mai sus, tot pe strada 8 Mai, un nou bloc de locuințe se va adăuga celor construite pină acum.— Și pe care le-am numerotat cu 1, 2, 3, 4... Pentru că încă nu avem prea multe. Dar în cu- rind vom avea. Și aceasta pentru că, în actualul cincinal, zestrea economică a Șiretului va spori cu noi unități economice, între care două moderne fabrici, fapt care va aduce cetățenilor orașului un plus de civilizație și bunăstare.

Pe fiecare stradă, tn parc, în piață — zeci și sute de oameni, tineri și virștnici, bărbați și femei, pionieri și liceeni sădesc flori, plantează pomi și arbuști, mătură, văruiesc, vopsesc... Ca și în alte dăți, în fruntea cetățenilor se află neobo- siții deputați și gospodari de frunte ai urbei — Ion Măzăreanu. maistrul de care am vorbit, Nicolae Breabăn, președintele C.A.P., Eusebiu Fediuc, directorul școlii de șoferi (școala din Șiret pregătește șoferi profesioniști nu numai pentru Suceava, ci și pentru uneia județe limitrofe). învățătoarea Silvia Vîrgolici, Nicolae Mihăilâ, directorul S.M.A., și multi alții. Trecem pe lingă ei și cind il văd pe primar îi surîd, îi dau binețe, îi cer un sfat, ii fac o propunere.întinerit de hărnicia lor, orașul surîdea, sub dulcea mîngiiere a soarelui de primăvară, in veșminte noi.
Petre POPA
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Teatrul-școală pentru viată, 
tribună a educației comunisteTuturor călătorilor care petrec cel puțin o oră în Oradea cu siguranță că li se oprește privirea asupra frumoasei clădiri, în stil neobaroc, a Teatrului de stat, aflată chiar în inima orașului. De multe decenii, în fața teatrului veghează statuile cioplite in piatră ale muzelor Tragediei și Comediei, învăluite într-o veșnică tinerețe. Eu. care mă-ntîlnesc zi de zi cu ele, admir de fiecare dată tinerețea cioplită în piatră, neatinsă de coroziunea timpului. Statuile oră- dene ale Melpomenei și Thaliei, cu tinerețea lor eternă, îmi sugerează că arta teatrală nu poate îmbătrîni nici ea niciodată. Teatru bătrîn — e o contradictio in adjecto. Drept la e- xistență nu are decit teatrul care-și păstrează tinerețea și, oricît de „respectabil" ar fi trecutul unui teatru, el nu are dreptul să se laude cu vîrsta, dacă nu-și poate etala și atributul tinereții nealterate : tinerețe in artă, în idealuri, în elanul de contribuție la formarea societății.în larga concepție despre artă a Partidului Comunist Român — însușită în profunzime de către toți cei care, in România socialistă, ne străduim. români, maghiari, germani sau de alte naționalități, să contribuim la edificarea și înflorirea culturii și artei socialiste, bun comun al tuturor fiilor acestor pămînturi — un criteriu al tinereții teatrului este răspunsul dat la întrebarea dacă, alături de celelalte generații, tineretul privește teatrul ca pe o proprietate a lui, dacă se identifică cu stilul și tendințele artistice ale teatrului respectiv, dacă își regăsește propria personalitate in reprezentările scenice, dacă află în ele clarificarea acelor probleme care preocupă în mod esențial tineretul.Se știe : tinerețea este, prin definiție, sinceră. Sinceră și „fără cruțare". Această sinceritate neiertătoare, izvorînd din neliniștea unor personalități în formare, care-și caută împlinirea, se manifestă de multe ori in accese zgomotoase in aparență fără sens. Dar cei mai buni, cei mai maturi dintre tineri — și după aceștia trebuie să ne ghidăm — știu cu siguranță ce vor. Ei își exprimă sincer și precis idealurile : ei doresc, în primul rind, o viață în care omul social este într-adevăr social, adică nici o clipă rupt de colectivitate, în care cunoștințele și aptitudinile, valoarea sînt în deplină concordantă cu reușita, în care — în lumina principiilor codului nostru etic — n-au loc înșelătoria, minciuna și neîncrederea. Ei doresc o viață demnă de construcția societății noastre, aflată pe calea revoluției, demnă de înfăptuirile poporului, sub conducerea Partidului Comunist Român. Permanent preocupați de întrebarea : Cum trebuie să trăim demn în lumea de azi și de mîine ? — întrebare pe care și-au pus-o toate generațiile — tinerii se simt îndatorați pentru orice punct de sprijin oferit cu înțelepciune de către adulți, de societate.Un asemenea punct de sprijin le poate oferi și teatrul — și, de fapt, de aici se naște conștiința responsabilității teatrului în procesul educării tineretului. Teatrul are azi menirea — misiunea — de a ajuta, de a susține cu toată tăria, cu tot talentul creator progresul armonios social, realizarea celor mai înalte, mai nobile și mai umane obiective poii-

tico-ideologice : idealurile societății socialiste, idealuri care dau tinerei generații, tinerilor din întreaga țară, indiferent de calea profesională a- leasă sau de limba maternă, conștiința unității de generație, înflorind sub cerul și in vatra generoasă a României-mame. în această lumină, teatrul trebuie să-și asume răspunderea de a crea o platformă de dezbatere deschisă, prietenească între tineret și generația mai în vîrstă, între copii și părinți. Dramaturgia, arta teatrală interpretativă trebuie să-și facă din aceasta unul dintre cele mai nobile scopuri. în forumul constituit de teatru, discuțiile dintre generații pot naște o mulțime de întrebări care par antagoniste și de nelămurit, dar care, în decursul dezbaterii sincere, deschise și critice, se împacă și se limpezesc, oferind prețioasa concluzie că a fi bătrin sau tînăr, a gîndi progresist sau retrograd nu este în funcție de numărul anilor, ci de gradul de sensibilitate, de cultură, de omenie al fiecăruia.Aceste citeva gînduri sînt desprinse, de fapt, din preocupările permanente ale colectivului teatral din care fac parte. In acești ani, strădui ndu-se să ducă la îndeplinire sarcinile reieșite din Programul ideologic al partidului, teatrul orădean a făcut pași însemnați în direcția legăturii cu tineretul, pentru ca acesta să simtă că teatrul ii aparține. Evoc prezentarea. acum trei ani. sub formă de beat- oratoriu, a dramei „Noile suferințe ale tînărului W“ de U. Plenzdorf, ca pe un început și amintesc, ca pe o firească continuare, prezentarea, zilele trecute, a premierei, într-o concepție regizorală modern-tinerească, cu „Acești îngeri triști" de D.R. Popescu. Ambele (alături de alte spectacole și acțiuni desfășurate în a- cești ani) au contribuit la o mai strinsă prietenie a teatrului cu tineretul. Pe marginea lor s-a discutat cu tinerii în climatul interesului lor viu, însuflețit de întrebări inteligente, deloc circumstanțiale. De fiecare dată s-a dovedit, din polemica pasionată dintre creatori și tineri, că tineretul nu numai că este sensibil la problemele politice, sociale și e- tice, dar le și cunoaște cu maturitate și recunoaște ca aparținîndu-i numai acel teatru care, în spiritul idealurilor socialist-umaniste. dezbate a- ceste probleme. împărtășind cu sinceritate, în tonalitate tinerească, gîn- durile cu care ei, tinerii, caută răspunsuri la frămintările firești și esențiale.Dar tineretul simte că este a lui și dramaturgia clasică dacă ea îi este prezentată dintr-un unghi contemporan, proaspăt. De aceea, în ultimii ani s-au bucurat de un succes deosebit în rîndurile tineretului, toate spectacolele cu lucrări ale „eternilor literaturii", ceea ce demonstrează că tineretul din România nu numai că nu simte nici o diferență între el și bătrînele — mereu tinere — muze, ci. dimpotrivă, se simte solidar cu ele, tinerețea fiind începutul unui vers minunat pe care îl rostesc împreună cu întreaga suflare a României socialiste. -
SZABO Jozsef
regizor artistic
al Teatrului de stat din Oradea

Manifestați culturale 
in întîmpinarea 

aniversarii partiduluiDin întreaga țară continuă să sosească vești despre manifestările politico-educative și culturale organizate în întîmpinarea aniversării a 53 de ani de la crearea partidului și a Congresului educației politice și culturii socialiste.în peste 150 de organizații de partid din municipiul Odorheiu-Se- cuiesc au avut loc expunerile „Răspunderea comunistă în societate și familie" și „P.C.R., promotorul luptelor revoluționare pentru cucerirea puterii politice și transformarea revoluționară a societății românești". „Spre slava ta, partid biruitor" este genericul unui spectacol literar-mu- zical și coregrafic desfășurat la Timișoara, la care și-au dat concursul actori ai Teatrului Național „I. L. Caragiale" din București și artiști din localitate. De asemenea, la Universitatea populară din Drobeta Tur- nu-Severin a fost prezentată conferința intitulată „Programul P.C.R. — carta fundamentală a înaintării României spre comunism". iar la Casa de cultură din Băilești s-a deschis expoziția de fotografii și documente „P.C.R.. organizatorul și conducătorul luptei antifasciste din România". Tot in această săptămină, in județul Botoșani se desfășoară prima ediție a șezătorilor literare „Scriitori pe meleagurile natale", la care iau parte poeți și prozatori contemporani, originari de pe aceste locuri.Simpozioane, mese rotunde. dezbateri tematice, evocări, montaje li- terar-muzicale au mai avut loc in numeroase așezăminte de cultură, cluburi muncitorești. întreprinderi și instituții din județele Neamț, Gorj, Suceava. (Agerpres)

Din marea lirică a AfriciiDespre marea poezie se spune că apare in acele momente și răsună in acele locuri care, vor, doresc cu abnegație să comunice oamenilor, țării lor și, deopotrivă, lumii mari evenimente. avind însemnătatea de esență a genezelor. Poetul se naște odată cu ele printr-o partenogeneze aproape misterioasă, dar le și ajută să vină pe lume, le conferă, prin arderea lui, actul de intrare în e- ternitatea artei, a istorici civilizației... Sînt gîndurile pe care ni le trezește — și emoția pe care nc-o suscită — recenta apariție în librăriile românești a masivei selecții din poezia lui Leopold Sedar Senghor: „Jertfe negre, poeme".Leopold Sedar Senghor este unul dintre acei poeți ai genezelor. Lirica lui s-a născut odată cu adierea tainică a visului de libertate pe întinderile fabuloase ale Africii negre, a captat invizibilii torenți ai multor doruri și dureri înăbușite de veacuri pentru a crește și spori odată cu dezlănțuirea, ca o cumplită furtună, a marilor forțe e- liberatoare. Versului său, întins ca o savană, nu i-a priit niciodată liniștea. Fie că este vorba de acea aducere aminte din cartea sa de debut „Cîntece de umbră", de acum mai bine de trei decenii, in care turisea niște : gloata chipuri turnulcare sălășluiesc neliniștile și duhurile nerăbdătoare

ale piu le de piclă / Și-n tăcere — hornurile sînt reci și golașe. / Jos dorm morții mei, visurile mele toate în pulbere, / ... Contemplu visurile mele risipite de-a lungul drumurilor, culcate la poalele colinelor, / Asemenea conducătorilor neamului meu pe tărîmurile Gambiei și Saloum-ului, /

Strămoșilor / Contcm- acoperișurile și coline- o forță materială care a susținut lupta pentru independență și libertate a poporului său. De aceea, om de cultură universală, poetul. prin apartenența la a- cest trecut, respiră prin plămînii patriei sale.Pornit din aceste structuri, poetul — umanist și patriot — înțelege să devină glasul mulțimilor, să facă auzită durerea fraților

t V
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba germană
17,00 Telex.
17,05 Atenție la... neatenție !
17.30 Muzica
17,45 Turneul final al Campionatului 

mondial de hochei — grupa A.

18.30 Univers științific.
19,20 1001 de seri.
1.9.30 Telejurnal.
20,00 Steaua iară nume
20,50 Meridiane
21,15 Avanpremieră.
21,25 ..Foaie pentru minte, inimă și li

teratură". Revistă literară și artis
tică a Televiziunii.

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Concertul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii,

Străvechea Drobetă dacoromână, orașul atit de încărcat de istorie de la Dunăre. cunoaște azi o nouă înflorire. Este o afirmație la care ne îndreptățește nu numai industria în plină dezvoltare, dar și viața spirituală a municipiului de azi Drobeta Turnu-Seve- rin. Vestigiile antichității romane, conservate cu grijă în incinta orașului sau în cadrul complexului muzeal, se alătură armonios construcțiilor monumentale de azi (de pildă, hidrocentrala Porțile de Fier sau noile cartiere), marilor realizări economice ale orașului. Ele vorbesc elocvent și evocator despre legătura permanentă a trecutului cu prezentul. O legătură pe care o percepem in zonele cele mai adinei ale sensibilității noastre. Iată de ce, fiecare nouă realizare de ordin economic sau cultural se înscrie ca încă o treaptă a unui proceș evolutiv început in anii so- ctalismului.- -Consemnăm. în rindul acestora. recenta inaugurare a Secției de artă plastică din cadrul Muzeului Porților de Fier.Venindu-se în întimpina- rea nevoilor spirituale firești ale cetățenilor orașului, ai județului întreg, o somptuoasă clădire în stil neobaroc, situată în centrul localității, a fost special amenajată pentru a reuni lucrări ale unor cu- noscuți maeștri ai artei românești, mulți dintre ci originari din această zonă. Deși afișul menționează

contemporanedență al tuturor popoarelor, dreptul la autodeterminare, la existentă națională, coexistentă pașnică intre popoare și necesitatea de a apăra oriunde în această lume pacea. Poetul demonstrează, rcalizind o poezie angajată, de înaltă responsabilitate civică, infinitele posibilități ale artei de a participa la dialogul popoarelor, de a le
LEOPOLD SEDAR SENGHOR

„Jertfe negre, poeme"

cu încordată „Mi-e teamă semenilor mei de piatră. / meu de sticlă
măr- ncli- de cu Din în

ale Senei acum. Ia poalele dealurilor / Lăsați-mă să mă gindesc la morții mei !", fie că înalță acea odă in doliu jertfelor negre ale ultimului război sau cintă. ciută cu adevărat, într-un sincretism genetic specific numai creațiilor vechi, a- cea căutare cosmică a femeii iubite, Leopold Sedar Senghor rămîne un rapsod al tuturor timpurilor înveș- mintat în haină modernă.Poezia sa închide în vers o experiență aproape unică. Lirica sa posedă tilcurile simbolice și ritmurile intime ale unei culturi arhaice milenare, nealterată de trecerea timpului. La temelia ei se află un trecut viu și pilduitor, o vatră de mituri și legende în continuă regenerare ; spiritul lor este

săi — și. prin aceasta, durerea tuturor celor care suferă in lume. Vocea sa poetică plinge, geme, scrîșneș- te. tună sau jubilează după cum durerea, încrîncenarca, strigătul de luptă sau fervoarea iubirii o cer. Trebuie să vedem aici, în a- cest registru amplu polifonic, o încărcătură afectivă grandioasă de esență epopeică. disponibilități umane neistovite pentru a cuprinde tumultul problemelor contemporane. Iar prin aceasta trebuie să spunem că poetul venit din Senegal. din sufletul Africii, propune un dialog cu problemele lumii, cu acele mari aspecte ale vieții politice și sociale, ideologice și morale cum sînt : dreptul la libertate și indepen-

apropia prin cunoaștere și frumos și, mai cu prin pasiunea de a omenia.Deschisă către probleme ale lumii rii sale, turnînd in sensibile abstracțiuni domeniul eticii, sau filozofiei, poezia lui Leopold Sedar Senghor realizează. în haina atit de primitoare a limbii francezo. o sinteză unică a sensibilității hrănite de vigoarea tradițiilor africane. Sincretismul artei sale, acea legănare între voce, gest, ritm și muzică, traduce o experiență arhaică a artei totale ca mod de viață. De aceea, multe din poeziile sale, prin posibilitatea de a fi recitate, cintate și dansate în acom-

seamă, afirmamarileși tă- forme din politicii

paniamentul instrumentelor specific africane, au calitățile unice tacol, unul spectacole topesc in realitate, o torie. Tocmai dimensiunea istorică asigură poemelor lui Leopold Sedar Senghor perenitatea și calitățile specifice. Prin pana marelui poet, Senegalul și Africa neagră poezie a •poranc.Leopold este bine potrivă prețuit de românesc. Un mai vechi volum din lirica sa, „Jertfe negre", tipărit în 1969. a înlesnit cititorului român cunoașterea poeziei sale. Prin recenta ediție bilingvă română-franccză, tipărită la editura „Univers", prin tălmăcirea și prezentarea de aleasă ținută a poetului Radu Cârneci, cu gestivelc ilustrații ale Dan Erceanu, publicul românesc ia cunoștință, mai amplu și mai profund, cu o mare creație, intr-o prezentare cvasicompletă, a unuia dintre poeții reprezentativi ai lumii contemporane. Marea substanță u- mană a poemelor, bogăția de gînduri, claritatea și frumusețea lor au darul de a face și mai limpede auzită vocea unei mari culturi, de a aduce pe meleagurile țării noastre mesajul prietenesc al unui popor prieten, prețuitor al marii contribuții pe care poporul român o aduce la pacea lumii.

ale unui din acele ale lumii artă o credință,
intră lumii

spec- mari care mare o is-
în marea contem-Sedar cunoscut Senghor și deo- publicul

su- lui
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Emil VASILESCU

deschiderea unei „Expoziții permanente do artă plastică a municipiului Drobeta Turnu-Severin", ne aflăm, de fapt. în fața unui muzeu de artă in adevăratul înțeles al cuvîntului. O instituție la ființarea căreia au conlucrat atit entuziasmul și munca neprecupețită a specialiștilor, cit și înțelegerea și sprijinul

de ordin moral, spiritual. Saii le de la parterul clădirii punctează sugestiv, prin intermediul citorva picturi și sculpturi semnate de autorii sus-mențio- nați, momente de culme ale artei românești.Ponderea cea mai mare în expunere (mai mult de jumătate din lucrările prezentate) revine maestrului

universale, să le prelucreze în sinteze originale, acor- dindu-le cu propria sensibilitate, să demonstreze o superioară înțelegere a artei noastre vechi. O asemenea înțelegere a înregistrat la noi întreaga dezvoltare a tapiseriei. Gen prin excelență modern, tapiseria românească a aflat în creația populară o ine-
Un nou muzeu pe hurta 
cultural--artisticii a tarii

de care s-au bucurat din partea autorităților locale. Semnalăm, deci, apariția pe harta țării a încă unei instituții culturale de prestigiu. apariție ale cărei semnificații ne apar sporite in această perioadă de pregătire a Congresului educației politice și culturii socialiste.Rezultat al unui climat de diversitate, de confluență a unor variate preocupări artistice ce se completează reciproc, lucrările unor maeștri ca Gh. Pe- trașcu, N. Tonitza. Șt. Popescu, Th. Pallady, I. Țu- culescu, Fr. Șirato, N. Dâ- râscu, E. Stoenescu, Gh. Anghel etc. vor prilejui nu numai pași in plus spre cunoaștere, dar și cîștiguri

Dimitrie Ghiață. Prezența sa aici nu este cîtuși de puțin intimplătoare. Ea capătă semnificația unui omagiu. Este omagiul pe care locuitorii Mehedințiului l-au adus nu numai unuia din cei mai cunoscuți și apre- ciați pictori români, dar și unui concetățean. Născut pe aceste meleaguri, Dimitrie Ghiață le-a străbătut cu asiduitate in anii tinereții și ai maturității sale, descoperind aici puterea de adincă emoție a folclorului. o atmosferă specific românească, care in lucrările lui au avut repercusiuni adinei.De-a lungul timpului, arta românească a știut să intercepteze și să armonizeze înfăptuiri ale artei

puizabilă sursă de descoperire a unei vibrante sensibilități. Expoziția de tapiserie amenajată în subsolul muzeului, concepută ca o manifestare temporară și prezentată ca atare la inaugurare, ilustrează, prin lucrările unor artiști decoratori de prestigiu recunoscut, o viziune modernă in sensul simplității, al conciziei. Semnate de Aurelia Ghiață, Graziela Stoichiță, Mimi Podeanu, Th. Moisescu Stendl ș.a. — pentru a nu cita decit cî- teva nume — aceste lucrări demonstrează încă o dată resursele multiple ale genului. Expoziția reprezintă, pentru orașul Drobeta Turnu-Severin. o primă încercare mai amplă de a pre

zenta arta contemporană. Este o demonstrație de măiestrie artistică și. totodată, de pricepere și pasiune organizatorică — pe care sperăm să o regăsim încercată, în viitor, și în valorificarea de lucrări ale artiștilor locali.Deși diferite ca orientare, cele două secțiuni distincte ale muzeului — atit cea de prezentare a maeștrilor, cit și cea rezervată expozițiilor temporare —, în ansamblul lor creează un cadru adecvat viitoarelor întilniri și dezbateri cu publicul. De altfel, a asigura un climat de exprimare îndrăzneață a opiniilor, a răspunde eventualelor nedumeriri, a fixa un cadru larg dezbaterilor celor mai fructuoase pe marginea tendințelor ce stau la baza artei noastre — sînt tot atitea intenții în curs de materializare. întreg ciclul de dezbateri cu publicul, intitulat „Artiști mehedințeni", ciclu proiectat de lucrătorii muzeului, va veni în întîmpinarea acestor cerințe. Aceste manifestări vor contribui’ la un schimb dc idei mai eficient nu numai asupra lucrărilor expuse, dar și asupra unor probleme de cel mai larg interes din istoria artelor; vor contribui la întreținerea unui flux de energie interior și obiectiv in același timp, conform cu programul însuși al acestei noi instituții de cultură.
Marina PREUTU

Săptămîna culturii senegaleze în cadrul Săptăminii culturii se- ncgalezc. Universitatea populară din București a organizat, în sala Dalles, o manifestare la care scriitorul Radu Cârneci a prezentat creația poetică și prestigioasa personalitate de om politic și de om de cultură a președintelui Senegalului, Leopold Sedan. Senghor. Asistența a urmărit, în continuare, un recital din lirica remarcabilului poet senegalez și un film;în aceeași sală, directorul Centrului de studiere a civilizațiilor din Senegal, Papa Massene Sene, membru al delegației culturale care na vizitează țara, a vorbit despre activitatea de cercetare literară a instituțiilor culturale din Dakar.în aceeași zi, Raphael Ndiaye, directorul Arhivelor culturale din Senegal, a conferențiat, despre folclorul și arta populară senegaleză.
★La Casa Filmului din Capitală st avut loc, miercuri seara, un spectacol de gală cu filmul „Brățara do bronz" — realizare a cineaștilor din Senegal — spectacol organizat sub auspiciile Conșiliului Culturii șl Educației Socialiste.Programul galei s-a deschis cu un film documentar dedicat președintelui Senegalului. Leopold Sedar Senghor, a cărui activitate constituie pentru creatorii senegalezi un pre-: țios model, un înalt exemplu.înainte de spectacol, au vorbit cont; univ. dr. Florian Potra,, și regizorul senegalez Tidiane Aw.în asistentă se aflau Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, personalități ale vieții noastre culturala și artistice, un numeros public.Au fost, prezenți șefi dc misiuni diplomatice acreditați în România, membri ai corpului diplomatic, precum și delegația culturală senegaleză aflată în țara noastră.

Z A
ft:?:*:#;în seria materialelor destinate celor ce participă la cursul de informare : Probleme actuale ale politicii interne și externe a partidului și statului nostru, organizat în cadrul in- vățămîntului politico-ideologic de partid, publicăm azi consultația la ultima temă — a VIII-a — din programul cursului pe acest an : CE ESTE EFICIENTA ECONOMICA ? DIRECTIVELE CONGRESULUI AL XI-LEA AL P.C.R. DESPRE CREȘTEREA EFICIENTEI ECONOMICE, SARCINILE ORGÂNELOR ȘI ORGANIZAȚIILOR DE PARTID DIN INDUSTRIE PRIVIND RIDICAREA CONTINUĂ A EFICIENȚEI ECONOMICE.Eficiența economică reprezintă, in expresia ei cea mai generală, raportul dintre rezultatele — cantitative și calitative — obținute într-o anumită activitate economică și cheltuielile efectuate în acest scop. Se înțelege că, cu cit la o mărime dată a cheltuielilor. rezultatele sint mai mari, sau, altfel spus, cu cit cheltuielile pentru obținerea aceluiași rezultat sint mai mici, cu atit eficienta este mai ridicată.întreaga dezvoltare a societății umane dovedește că în fiecare orîn- duire s-a acționat in mod diferit pentru realizarea eficienței economice, în funcție de interesele claselor dominante, precum și de stadiul de dezvoltare a forțelor de producție. Tn societatea capitalistă, profitul constituie criteriul de bază al aprecierii eficienței economice. Din punctul de vedere al capitalistului, orice activitate economică este eficientă numai în măsura în care asigură realizarea unui profit cit mai ridicat. Dar maximum de profit pentru capitalist înseamnă în același timp maximă exploatare pentru cei ce muncesc.în condițiile societății socialiste, datorită instaurării proprietății socialiste asupra mijloacelor de producție, scopul creșterii eficienței este cu totul altul, și anume, valorificarea superioară a tuturor resurselor societății — umane, materiale, tehnice — pentru a se asigura progresul rapid al intregil economii, creșterea bunăstării tuturor oamenilor muncii. Tocmai proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție permite ca sporirea eficienței economice să fie urmărită atit la nivelul fiecărei întreprinderi, cit și pe planul întregii economii.în societatea noastră, creșterea rapidă a eficientei economice are o în

semnătate deosebită, din multiple considerente. înainte de orice altă motivație, această cerință este dictată de necesitatea dezvoltării accelerate a bazei tehnico-materiale a societății, a creșterii puternice a forțelor dc producție. Pentru a realiza acest obiectiv fundamental al construcției socialiste, este absolut necesară, așa cum se știe, creșterea rapidă a venitului național — temelia trainică a lărgirii fondului național de dezvoltare economico-socialâ. Or, sporirea venitului național se poate realiza numai printr-o valorificare cit mai înaltă a tuturor resurselor materiale și umane ale societății — ceea ce insearană tocmai creșterea eficientei.Evident, creșterea venitului național reprezintă nu numai o sursă pentru dezvoltarea susținută a forțelor de producție, ci deopotrivă și pentru majorarea veniturilor ^directe ale oamenilor muncii, cit și ă fondurilor sociale destinate satisfacerii cerințelor generale ale populației. Creșterea eficienței economiei apare astfel ca premisă esențială a îmbunătățirii necontenite a condițiilor de viață ale celor ce muncesc, a ridicării nivelului general de bunăstare.Creșterea rapidă a eficienței economice este cu atit mai mult o necesitate stringentă pentru țara noastră, cu cit avem de lichidat însemnate decalaje ce ne despart de statele avansate din punct de vedere e- conomic. înlăturarea grelei moșteniri pe car*e a lăsat-o vechea orînduire — o economie slab dezvoltată cu un grad de echipare tehnică extrem de scăzut — a impus vreme de peste 3 decenii și impune, în continuare, alocarea unor însemnate resurse materiale și bănești pentru crearea unei baze industriale moderne. Or, cu cit eficiența economică este mai ridicată, cu atit se creează resurse mai mari pentru construirea de noi obiective economice, pentru modernizarea celor existente — ceea ce permite dezvoltarea in ritmuri înalte a economiei, condiția indispensabilă pentru ajungerea din urmă a țărilor avansate economic ale lumii.Creșterea eficienței economice este impusă, de asemenea, de necesitatea creșterii competitivității producției pe piața externă — condiție indispensabilă pentru participarea activă a țării noastre la diviziunea internațională a muncii. Numai în condițiile diminuării simțitoare a cheltuielilor de producție pină la nivelul

costurilor practicate în cele mai a- vansate țări ale lumii, se creează posibilități pentru realizarea unui comerț exterior eficient, avantajos.Toate acestea explică preocuparea mereu sporită, atenția deosebită pe care o acordă partidul nostru creșterii eficienței economice. Așa cum se știe, partidul a combătut concepția rudimentară — caro s-a manifestat într-o vreme — potrivit căreia unul din „avantajele" economiei socialisle ar consta in posibilitatea finanțării îndelungate a unor întreprinderi și producții nerentabile, arătind că progresul rapid al societății este strins condiționat de res-

în politica sa economică, partidul urmărește statornic ca aprecierea e- ficienței economice să se facă in strinsă legătură eu considerentele de ordin social-politic, care pot avea, într-o serie de cazuri, un rol esențial in adoptarea unor decizii economice. Revelatoare in acest sens este acțiunea de repartizare rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării, acțiune în care, odată cu valorificarea superioară a resurselor materiale și umane dc pe întreg cuprinsul tării, se urmărește soluționarea unor asemenea probleme cum ar fi : ridicarea potențialului industrial al fiecărui județ, creșterea nivelului de

al țării. în agricultură — factori importanți de sporire a eficienței sint extinderea mecanizării și automatizării proceselor de muncă, a chimizării, dezvoltarea zootehniei.Promovarea progresului tehnic în întreaga economie constituie, de asemenea, o cale importantă de creștere a eficienței. Caracterizat ca cincinal al revoluției tehnico-științi- fice, actualul cincinal va asigura pătrunderea tot mai puternică a noilor realizări ale tehnicii contemporane în producție, ceea.ce creează condiții favorabile, în primul rind pentru ridicarea simțitoare a nivelului productivității muncii, care reprezintă

EFICIENȚA ECONOMICĂ
— De ce sporirea necontenită a eficienței constituie o cerință 

fundamentală a întregii activități economice?— Pentru că eficiența este izvorul resurselor dezvoltării accelerate a țării și creșterii nivelului de trai al poporului
pectarea rigorilor înaltei eficiente in fiecare unitate economică, de către fiecare colectiv. Directivele Congresului al XI-lea pentru actualul cincinal înscriu creșterea eficienței economice ca o direcție majoră a activității tuturor colectivelor de muncă din economic, cerîndu-le să acorde maximă atenție parametrilor calitativi ai producției care condiționează nemijlocit înfăptuirea acestui obiectiv — creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor de producție, modernizarea produselor, asimilarea largă a cuceririlor progresului tehnic contemporan. Tocmai avind în vedere aceste imperative ale etapei actuale, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că „o problemă de bază a dezvoltării economice în ritm intens in anii ce vin este sporirea eficienței întregii activități de producție, realizarea unor rezultate maxime cu e- forturî materiale cit mai mici".

trai și civilizație al populației, crearea condițiilor materiale pentru asigurarea unei reale egalități a tulu- ror cetățenilor țârii, fără deosebire de naționalitate.Sporirea rapidă a eficienței economice este condiționată în etapa actuală de numeroși factori, între care înainte de toate se cuvine amintită modernizarea structurii producției sociale. Tocmai pornind de la acest deziderat major, Congresul al XI-lea a preconizat. în cadrul politicii dc industrializare socialistă, dezvoltarea în ritmuri deosebit de înalte a ramurilor și subramurilor situate în avangarda progresului tehnic : industria constructoare dc mașini, industria chimică, metalurgică, energetică, adică a acelor ramuri care sint cele mai în măsură să confere un înalt grad de prelucrare a materiilor prime și să valorifice superior potențialul de forță de muncă

factorul cel mai important de economisire a muncii sociale.O altă cale de creștere a eficienței economiei este reducerea consumului dr materii și materiale, dc combustibili și energie pe unitate de produs.Deși în ultimele două cincinale au fost obținute progrese pe această linie, nivelul consumurilor de materiale continuă să se mențină ridicat, depășind într-o seamă de cazuri limitele admisibile. Tocmai pornind de la această realitate partidul a subliniat și subliniază cu deosebită tărie necesitatea unui efort sistematic. in toate sectoarele de activitate, pentru valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, pentru eliminarea oricărei risipe. Congresul al XI-lea a prevăzut sarcini importante pentru diminuarea in cincinalul aciuai a consumurilor specifice medii după cum urmează : 20 la sută la combustibili, 12 la sută la energie

electrică, 20 la sută la lemn, 2G la sută la consumul de metal in industria construcțiilor de mașini. Potrivit indicațiilor conducerii partidului, această sarcină trebuie să-și găsească reflectarea în planurile fiecărui minister, fiecărei unități, planuri ce trebuie defalcate pină la nivelul secțiilor productive, atelierelor și locurilor de muncă.Experiența arată că reducerea cheltuielilor materiale se poate realiza acționind sistematic deopotrivă în direcția normării științifice a consumurilor specifice de materii prime, perfecționării tehnologiilor, organizării mai bune a producției și a muncii spre a evita pierderile din rebuturi sau din degradarea materialelor, folosirii în scopuri productive a deșeurilor.O deosebită atenție in clapa actuală se cuvine acordată economisirii energiei și combustibililor. în scopul asigurării pe o perioadă mai îndelungată a resurselor de energie, gospodăririi și utilizării raționale și cu eficiență ridicată a acestora, partidul a inițiat, în ultimii ani, un vast program de măsuri. Deși s-au realizat importante progrese in acest sens, pe alocuri mai persistă atitudini de neglijență. Este de datoria fiecărui colectiv de muncă, a fiecărui cetățean al țării să acționeze neslăbit pentru aplicarea exemplară în viață a măsurilor preconizate, pentru înlăturarea risipei, sub orice formă s-ar manifesta.O substanțială sporire a eficienței economice se poate obține prin utilizarea intensivă a capacităților de producție. Importanța acestui factor rezultă clar din faptul că aproape 70 la sută din întreaga producție industrială a anului 1980 urmează să se obțină pe seama capacităților existente la sfirșitul anului 1075. Aceasta implică din partea fiecărui colectiv maximă preocupare pentru perfecționarea continuă a organizării muticii și producției, generalizarea schimbului II și extinderea schimbului III, întreținerea corespunzătoare a mașinilor și utilajelor.în condițiile majorării tot mai accentuate a mijloacelor de investiții — de la aproximativ 50 de miliarde în primul cincinal 1951—1955. la 190 miliarde lei în perioada 1961—1965, 330 miliarde lei in anii 1966—1970, peste 544 miliarde lei in cincinalul recent încheiat și aproape 1 000 miliarde in

actualul cincinal — o modalitate de sporire a eficienței economice o constituie creșterea spiritului gospodăresc in cheltuirea fondurilor de investiții. De maximă importanță sint în această privință alegerea celor mai judicioase variante de investiții, evitarea oricăror surse de risipă, reducerea termenelor de execuție etc. Progresul economic va fi cu atit mai rapid cu cit obiectivele pe care le înălțăm, produsele pe care le fabricăm vor fi obținute cu cheltuieli cit mai scăzute.îmbunătățirea calității producției reprezintă de asemenea o calc importantă de creștere a eficienței economice. Evident, creșterea calității producției determină, înainte de orice, economisirea rezervelor materiale ale societății. Realizing produse eu un grad sporit de prelucrare, cu caracteristici superioare, valoarea a- cestora sporește considerabil.Esența economică a relației calita- te-eficiențâ poate fi sesizată în orice activitate productivă, dar ea reiese în evidentă, mai mult ca oriunde, in cazul mașinilor, utilajelor și instalațiilor. Este bine cunoscut că randamentul sporit în exploatare, parametrii superiori privind consumurile de energie și de materiale în timpul funcționării lor, durata sporită între două reparații etc. reduc in ansamblu cheltuielile materiale pe produs, ceea ce permite să se obțină însemnate economii la prețul de cost.Implicațiile economice ale înaltei calități trebuie văzute și sub aspectul că o mașină perfecționată, bunăoară un strung, asigură realizarea unui volum de producție egal cu cel a 2—3 strunguri vechi. Cu alte cuvinte, strungul nou înlocuiește 2—3 mașini-unelte perimate tehnic, ceea ce implică scăderea simțitoare a cheltuielilor de dotare a economiei prin folosirea mai judicioasă a resurselor materiale și umane. Așadar, lupta pentru ridicarea calității producției trebuie să constituie o sarcină zilnică a fiecărui colectiv do muncă.întregul popr'n fiecare om al muncii este vital interesat într-o cit mai rapidă creștere a eficienței economice, orice succes in acest domeniu însemnind implicit un pas înainte pe calea progresului economic și social, a făuririi unei înalte bună- stări.
Ioan F.RHAN
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate domnule președinte,Vă mulțumesc mult pentru mesajul adresat cu ocazia numirii mele în funcția de prim-ministru. Vă sint deosebit de recunoscător pentru bunele urări transmise și împărtășesc încrederea dumneavoastră că relațiile de prietenie și colaborare care s-au statornicit între țările noastre în numeroase domenii vor continua să se dezvolte și să prospere.Cu cele mai bune urări și călduroase sentimente.Al dumneavoastră sincer,

JAMES CALLAGHAN
Primul ministru al Regatului Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Plecarea la Budapesta a unei delegații economice româneMiercuri seara a plecat la Budapesta, in fruntea unei delegații, tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală româno-ungară de colaborare economică, pentru a participa la lucrările sesiunii a XÎI-a a comisiei.La plecare, pe aeroportul Otopeni, au fost prezenți tovarășul Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- prim-ministru al guvernului, și alte persoane oficiale.Au fost de față Imre Farkas, însărcinatul cu afaceri a.i. al R.P.

Ungare la București, și membri ai ambasadei.
★La aeroportul din Budapesta, tovarășul Ilie Verdeț a fost întîmpi- nat de Havasi Ferenc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții ungare în Comisia mixtă guvernamentală ungaro-româ- nă de colaborare economică. Gado Otto. vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, și alte persoane oficiale. Au fost de față dr. Biczo Gyorgy, ambasadorul R.P. Ungare la București. loan Cotoț, ambasadorul României la Budapesta. și membri ai ambasadei. (Agerpres)

VIZIIA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE LIBERIENEPreședintele Marii Adunări Naționale, Nicolae Giosan, a oferit miercuri un dineu în onoarea delegației parlamentare liberiene. condusă de Richard A. Henries, președintele Camerei Reprezentanților a Republicii Liberia, care face o vizită în țara noastră.Au participat Virgil Teodorescu. vicepreședinte al M.A.N., Ioan Pop D. Popa și Radu Voinea, președinți de comisii permanente ale M.A.N., Ștefan Nicolae. prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, alte persoane oficiale.A luat parte, de asemenea. Henry T. Hoff jr„ însărcinat cu afaceri ad- interim al Liberiei la București.în timpul dineului s-a toastat în sănătatea președintelui Nicolae

Ceaușescu și a președintelui William R. Tolbert jr„ pentru o strinsă prietenie și colaborare rodnică între țările și popoarele noastre, între parlamentele lor.
★în aceeași zi, parlamentarii libe- rieni au avut o întrevedere cu Ștefan Nicolae. prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, în cadrul căreia au fost discutate probleme privind inițierea de noi acțiuni menite să contribuie la dezvoltarea și diversificarea colaborării și cooperării bilaterale.în cursul dimineții, oaspeții, însoțiți de tovarășul Nicolae Giosan, au vizitat întreprinderea de anvelope „Danubiana" din Capitală. (Agerpres)

Combinatul siderurgic Galați

Economii de valută prin asimilări

Întîlnire prietenească IaCu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a creării Partidului Socialist Unit din Germania, miercuri seara a avut loc. la Ambasada R. D. Germane din Capitală, o întîlnire prietenească organizată de ambasadorul Hans Voss,Au participat tovarășii Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Gheorghe Cioară, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., Constantin Dăscălescu și Ion Catrinescu, șefi de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Potîngă și Dumitru Turcuș, adjuncți de șefi de secție Ia C.C. al P.C.R., Lucian Drăguț, vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, activiști cu munci de răspundere în ca-

ambasada R. D. Germanedrul C.C. al P.C.R., funcționari superiori din M.A.E., ziariști.Luind cuvîntul, ambasadorul R.D. Germane la București, Hans Voss, a subliniat relațiile bune existente între Partidul Socialist Unit din Germania și Partidul Comunist Român și a arătat că comuniștii din Republica Democrată Germană vor face totul pentru adîncirea acestor relații în viitor. în continuare, vorbitorul a prezentat însemnătatea înființării P.S.U.G., premisă fundamentală a constituirii primului stat german al muncitorilor și țăranilor, a trecerii la construirea socialismului în R.D. Germană.Participanții au vizionat apoi un film care a înfățișat aspecte ale activității revoluționare ale primului președinte al P.S.U.G.. Wilhelm Pieck, ale luptei oamenilor muncii din R.D. Germană pentru construirea societății noi.

Grija față de aspectul localitățilorOdată cu venirea primăverii încep și pregătirile generale de curățenie, de salubrizare și igienizare a orașelor și comunelor. în cadrul acestor acțiuni este indicat să se a- corde o atenție specială combaterii unor dăunători și insecte ce apar în acest anotimp datorită creșterii bruște a temperaturii, cit și precipitațiilor și vegetației, dăunători și insecte care prejudiciază confortul și, în unele condiții, pot fi chiar purtători de microbi.în scopul prevenirii și combaterii acestora, Comitetul pentru Consiliile Populare. împreună cu Consiliul Sanitar Superior și Ministerul Sănătății recomandă să se întreprindă în această perioadă măsuri ferme igie- nico-sanitare în orașe și la sate, în unități economice, culturale, de in- vățămînt, comerciale, în clădiri publice. La aceste acțiuni sint solicitate să concure masele largi de cetățeni, atit prin participarea lor di

rectă la efectuarea măsurilor de salubrizare, cit mai ales prin realizarea unor lucrări de curățenie, de întreținere a locuințelor, a spațiilor din jurul clădirilor, a gospodăriilor, pentru a conferi un aspect tot mai plăcut tuturor așezărilor tării. Organizațiile de masă și obștești, tineretul, organizațiile de Cruce Roșie sint chemate să aducă o contribuție deosebită la acțiunile ce se întreprind de curățenie și igienizare a localităților. Este o datorie cetățenească a fiecărui locuitor de a participa la efectuarea și păstrarea curățeniei la locul de muncă, la domiciliu, pe stradă, oriunde s-ar afla.Opinia publică trebuie să se manifeste activ împotriva celor ce încalcă normele de conviețuire socială și nu acționează in sensul realizării măsurilor de curățenie și igienă. să determine pe toți oamenii să înțeleagă importanța acestor acțiuni.
TIMIȘ:

Dezvoltarea și perfecționarea 
rețelei comerciale

Specialiștii de pe marea platformă siderurgică de la Galați se preocupă în mod constant de asimilarea pieselor de schimb, punînd în primul rînd accent pe valorificarea potențialului de inteligentă tehnică propriu. în acest scop, de curînd a fost organizată în incinta combinatului siderurgic o expoziție tehnică pe profil. prezentindu-se circa 3 000 de repere, ceea ce reprezintă un coeficient important din necesarul de asimilări pentru acest cincinal. Au urmat apoi întîlniri succesive in expoziție cu specialiști de la fiecare uzină a combinatului, stabilin- du-se în mod concret reperele ce urmează a fi asimilate în combinat. Pentru o parte din piesele de schimb care vor fi asimilate s-a apelat și la ajutorul specialiștilor de la celelalte întreprinderi din Galați, fiind totodată consultate cadre tehnice de la diferite unități economice din țară. Care sint. în cifre, rezultatele acestei acțiuni ? Dacă în 1971 au fost asimilate aici piese de schimb în

valoare de 15 milioane lei, valoarea pieselor asimilate anul trecut a crescut la peste 30 milioane, urmînd ca în acest an ea să sporească și mai mult, la circa 47 milioane lei. Aceasta datorită atenției ce se acordă acum realizării unui volum mereu mai mare de economii de valută prin creșterea ponderii pieselor asimilate. în această acțiune o contribuție importantă o au Uzina de piese de schimb și reparații siderurgice șl Uzina de producere și distribuire a energiei în siderurgie, care au asimilat în cursul anului trecut repere în valoare de opt milioane și, respectiv, 14 milioane lei. După cum ne declara ing. Constantin Popescu, directorul Uzinei de piese de schimb și reparații siderurgice. în acest an. a fost contractată asimilarea unor piese de schimb. în valoare de circa 14 milioane lei. din care mai mult de jumătate se vor realiza cu contribuția directă a specialiștilor din uzină. (Dan Plăeșu).

Cronica zileiA sosit la București Maria do Nașeiemento da Graca de Amorim, ambasador extraordinar și plenipo tențiar al Republicii Democratice Sao Tome și Principe în Republica Socialistă România. (Agerpres)
vremea

Ieri în țară : în zona deluroasă a Ol
teniei, Munteniei și Moldovei, în sudul 
Transilvaniei și al Banatului, vremea a 
fost instabilă. Cerul a fost noros și au 
căzut averse de ploaie, însoțite de des
cărcări electrice, mai ales după-amiază. 
In rest, cerul a fost variabil. In prima 
parte a zilei a plouat local în Dobro- 
gea și Bărăgan. La ora 14, temperatura 
aerului era cuprinsă între 10 grade la 
Pătîrlagele și 22 de grade la Băiiești. 
în București : Cerul a fost variabil, 
în cursul dimineții, temporar a plouat. 
Vint slab, pînă la potrivit. Temperatu
ra maximă a fost de 21 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
24 și 25 aprilie. în țară : Procesul de 
răcire va continua și ia începutul in
tervalului. apoi vremea se va încălzi 
din nou. Cerul va fi variabil. Vor cădea 
averse locale de ploaie. însoțite și de 
descărcări electrice. Vînt moderat, cu

unele intensificări. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 4 grade și 10 
grade, exceptînd regiunile din nordul 
Crișanei, estul Transilvaniei, Maramu
reș și nordul Moldovei, unde local tem
peraturile vor coborî sub zero grade, 
în aceste regiuni condițiile vor fi fa
vorabile producerii brumelor. Tempera
turile maxime vor fi cuprinse între 12 
șl 22 de grade, local mai ridicate la 
sfîrșitul intervalului. în București : 
După o răcire trecătoare, vremea se va 
încălzi din nou. Cerul va fi variabil, 
favorabil aversei de ploaie. Vînt potri
vit. Temperatura în creștere către sfîr
șitul intervalului.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 21 APRILIE 1976EXTRAGEREA I : 24 42 32 35 27 39.EXTRAGEREA a II-a: 33 12 40 4 28.FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 784 826 lei.

întreprinderea comercială de stat pentru mărfuri alimentare- Timișoara dispune în prezent de 178 unități, din care 53 magazine cu autoservire, însumlnd peste 24 000 mp suprafață utilă. Numai în 1975 au fost deschise 5 unități în noile cartiere de locuințe, alte 5 magazine cu autoservire în vechile zone de locuit și s-a organizat desfacerea principalelor produse alimentare în punctele mai aglomerate, prin înființarea altor 5 unități provizorii, în special chioșcuri, care vor funcționa pînă la realizarea unor construcții corespunzătoare. A- ceastă preocupare pentru descentralizarea rețelei și apropierea unităților de desfacere de domiciliul sau locul de muncă al consumatorilor, ne spune tovarășul Adrian Beldeanu, directorul întreprinderii comerciale de stat pentru mărfuri alimentare din Timișoara, este continuată în mod susținut și în acest an, cînd urmează să deschidem încă opt unități cu autoservire, dispunînd de o suprafață comercială utilă de 3678 mp. Amplasarea lor, îndeosebi pe importante artere ale orașului, are în vedere aceleași criterii ale servirii

operative a consumatorilor și evitării deplasării acestora spre zone mai îndepărtate de locul în care trăiesc. Repartizarea teritorială judicioasă a rețelei, înființarea unor unități provizorii în cartierele mărginașe și noile zone de locuit, precum și achiziționarea directă de la furnizori din afara județului a unui fond de marfă suplimentară, în special de legume și fructe congelate, preparate din carne, griș, carne de porc și de pasăre etc. au fost factori care au condus la o mai bună aprovizionare a populației din municipiu. Comparativ cu perioada corespunzătoare din 1975, în lunile ianuarie—martie a.c. s-au vîndut cu peste 45 milioane lei mai multe mărfuri alimentare. Și incă o remarcă privind grija pentru economisirea timpului consumatorilor : toate unitățile comerciale nou înființate, ca și cele ce urmează să fie deschise în acest an, dispun de raioane independente pentru desfacerea mărfurilor de consum zilnic — pîine, lapte, produse lactate, mezeluri- brînzeturi etc. (Cezar Ioana, corespondentul „Scînteii").
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DIVERS
Ulciorul 
de la 
Pîrgărești

Pe șantierul din Pîrgărești, 
județul Bacău, se efectuau ex- 
cavații in vederea montării unei 
conducte de apă. După ce a 
fost îndepărtat primul strat de 
pămint și piatră, lama buldoze
rului a scos la iveală citeva 
fragmente de ceramică. Adwnin- 
du-le cu grijă, excavatoristul 
D. Mirăuță s-a dus cu ele direct 
la Muzeul de istorie din muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej. Cio
burile au suscitai mare interes 
in rindul specialiștilor. Restau
rat, ulciorul de la Pîrgărești 
s-a dovedit că a fost lucrat din 
pastă cenușie^ bine arsă, și face 
parte din ceramica tipică așeză
rilor dacice din primele secole 
ale erei noastre. Cercetările ul
terioare au scos la iveală și alte 
mărturii ale unei așezări stră
vechi.

De nota zeceDin inițiativa unui profesor (Traian Robu), pe lingă Asociația de locatari nr. 15 din Baia Mare (străzile Coșbuc, Unirii și Ștefan Gheorghiu) a luat ființă, în urmă cu doi ani, o asociație similară a copiilor. în plus, în fiecare bloc există cite un responsabil din rindul celor mici. Anual, se fac alegeri, se întocmesc programe de lucru. Ce fac copiii ? Copiii îngrijesc zonele verzi, rondurile cu flori, asigură ordinea și curățenia. Tot sub egida asociației lor, copiii au adus din pădure material săditor și au plantat garduri vii, organizînd și un concurs între blocuri pe tema înfrumusețării. Vacanta abia încheiată a fost un nou prilej de a se întrece pentru nota zece 1

ÎN OBIECTIVUL
ANCHETELOR „SCÎNTEII": SPORTUL DE MASĂ

— Secvențe din județeleîn hotărîrile Conferinței pe țară a mișcării sportive (februarie 1975), elaborate pe baza documentelor de partid și de stat cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului în țara noastră, s-a subliniat încă o dată necesitatea acțiunilor permanente pentru antrenarea întregului tineret, începind cu copiii, la o activitate cu adevărat de masă. Totodată, s-a reliefat și faptul că folosirea integrală și eficientă a bazei materiale existente reprezintă o condiție esențială pentru promovarea rapidă a sportului de masă. Urmărind transpunerea în fapt a acestei importante sarcini, redactori și corespondenți județeni ai „Scînteii" au vizitat două duminici consecutiv (11 și 18 aprilie a.c ) baze sportive din Capitală și dintr-un șir de județe. Relatări despre utilizarea amplasamentelor bucureștene, despre măsurile luate pentru înlăturarea neajunsurilor constatate au fost publicate în ziar săptă- mîna trecută. Continuăm seria relatărilor cu articole ale corespondenților „Scînteii" din județe. Astăzi, din județele Prahova și Covasna

Prahova și Covasna

Cînd nu plouă, plouă cu justificăriPloiești, 18 frumoasă, cu Meteorologul de serviciu local la ora 10 dimineața peste 16 grade Celsius. Cu siguranță, copiii și tinerii trebuie să fie pe stadioane ! — ne-am zis. Și am plecat la frumoasa bază sportivă a întreprinderii „1 Mai". Dar aici, în afară de un meci de fotbal între juniorii-gazdă și cei de la Combinatul petrochimic Brazi, nimic altceva. Discutăm cu tovarășul Avei Tarnaș, locțiitorul secretarului comitetului de partid al uzinei, care și el, ca și noi, se întreba : „Unde or fi cei peste 5 000 de tineri din întreprindere ?“.Să vedem ce spun organizatorii sportului de masă :— Dacă am văzut că simbătă este nor, mi-am zis că și duminică va fi timp urit (? !) — ne spune secretarul asociației sportive Prahova, tovarășul Nicolae Burghelea. Adevărul. aflat de la Consiliul județean al sindicatelor Prahova, este că nici pe timp frumos organizatorii de la această asociație nu prea dau dovadă de inițiativă și stăruință în atragerea tineretului pe terenurile de sport. Edificator In acest sens este ți faptul că la ciclocrosul de duminică (de altfel, singura acțiune de masă notabilă) asociația sportivă din marea întreprindere „1 Mai" a trimis doar patru cicliști (spre comparație, Metalul din Plopeni — 32 !).Plecăm spre alte baze sportive. La Rafinăria Ploiești-Sud, pe terenurile de lingă unitate, de asemenea, nimeni ; la fel și pe ringul de box și în sala de atletism. Aici, ușile erau chiar bine zăvorite. Poate vom avea mai mult noroc la bazele sportive ale Institutului de petrol și gaze, ale grupului școlar de petrol și chimie. Am ajuns și aici, dar am găsit tot porți închise ca și la elegantele baze sportive de la liceele ..Mihai Viteazul" și „I. L. Caragiale". Poposim

aprilie, o duminicămult, mult soare 1 nota apoi la rilor și nord al neorînduială !trîntite jos, mormane de pămint și moloz (cine l-o fi adus 1), terenurile de handbal, terenurile de volei nemarcate, fără plase. Cîțiva copii din cartier, ca pe maidanul de pe vremuri, jucau fotbal cu o minge de cauciuc la porțile marcate cu hainele și șepcile lor. Pe stadionul de la Băicoi, de asemenea, nici, o acțiune sportivă de masă, la fel și la Filipeștii de Pădure...Luni dimineață am despre cele constatate răspundere în sportul hovean.Teodor Constantinescu, președinte al consiliului județean de educație fizică și sport : „Recunosc că activitatea organizatorilor de la asociațiile sportive din unitățile industriale este deosebit de

complexul sportiv al pionie- școlarilor din cartierul de Ploieștiului. Totul se afla in Porțile de la intrare,

avut discuții cu de factori de masă pra-prim-vice-

slabă în acest început de primăvară. Ei așteaptă să fie îndemnați tot timpul. Așa este cazul cu cei de la A.S. Rafinorul, de la A.S. Prahova și cu alții". Stelian Dumitrescu, care se ocupă de acest resort în cadrul consiliului județean al sindicatelor, nu este tocmai de aceeași părere : „Organizarea slabă provine de a- colo că activitatea de masă se află pe planul al doilea in concepția de muncă a unor lucrători de la consiliul județean de educație fizică și sport. Aceștia dau atenție prioritară sportului de competiție, cu precădere fotbalului, considerind că de rest trebuie să se ocupe sindicatul și. bineînțeles, să și răspundă !“ Io- niță Toma, secretar al Comitetului județean Prahova al U.T.C., confirmă într-un fel părerea exprimată de tov. Dumitrescu : „Noi am înțeles că trebuie să no ocupăm mat mult de sport în școli și la sate (păcat că se ocupă puțin și de aceste sectoare ! — n.n.). în întreprinderi nu prea am acționat..."Din toate cele constatate reiese că Ia Ploiești și în celelalte localități ale județului sportul de masă trebuie privit cu toată responsabilitatea, organizarea Iui cerind acțiuni energice, consecvente ale inspectoratului școlar județean și conducerilor școlilor, sindicatelor, organizațiilor U.T.C. și de pionieri, iar activiștii de la consiliul județean pentru educație fizică și sport să nu uite nici un moment că acest organ răspunde de îndeplinirea unitară a sarcinilor privind dezvoltarea sportului de masă pe întregul cuprins al județului.

Tovarășul KerOsztes Laszlo, vicepreședintele consiliului județean pentru educație fizică și sport al județului, ne-a arătat, cu părere de rău. că există multe lacune în domeniul sportului de masă în județul Covasna (n.n. — tot cu părere de rău, asta am constatat și noi 1). Pentru sincronizarea tuturor acțiunilor pe această linie — ni s-a spus mai departe — s-a format un comandament județean, dar acest comandament nu poate să-și desfășoare activitatea în condiții bune pentru că unii dintre reprezentanții organizațiilor cu atribuții in sport nu participă cu regularitate nici măcar ședințe...Cu siguranță, nu prin ședințe va realiza dezvoltarea sportului masă în judelui nostru, nici comandamente tare, fiindcă, se știe, din consiliul județean pentru educație fizică și sport fac parte, de drept și de fapt, reprezentanții tuturor organizațiilor . obștești cu atribuții în activitatea sportivă. în fond, ceea ce se cere a- cum este acțiunea hotărîtă, muncă desfășurată cu pasiune pentru ca fiecare bază sportivă să fie integral utilizată, zilnic, după un program precis, la realizarea căruia să-și dea concursul toți cei ce răspund de propășirea sportului de masă in județul Covasna.

lase de prin și comisii suplimen-

TOMURI Geza

șoxi „Centura de aurîncă de la prima reuniune, mii de spectatori au fost de față la întrecerile pentru „Centura de aur". 'Niciodată pînă în prezent n-a cunoscut acest turneu un public atit de larg incă de la galele preliminare. Bucureștenii s-au dovedit din nou mari amatori de box. aplaudînd cu căldură pe numeroșii pugiliști de peste hotare și pe concurenții români. Din păcate, parcă în ciuda miilor de oameni care, gală după gală, plătesc biletele de intrare se face simțită și o crasă lipsă de atenție față de public și față de boxeri— prin difuzoare, la primele patru reuniuni nu s-a auzit nici un cuvînt de obișnuită prezentare a concuren- ților, cu palmaresul respectiv, în schimb, nume pronunțate stilcit și un program tipărit, contra cost firește, plin de inexactități. Plus neajunsuri în funcționarea serviciului de presă pentru ziariștii străini și români (lipsește pînă și banalul, dar indispensabilul telefon de la masa presei)— toate ps seama tovarășilor din comisia de propagandă a F.R.B. Măcar în stadiul final al intrecerii să se ridice publicitatea pînă la nivelul înalt al acestui turneu.Pe linia trecerii probelor de valoare, ne face plăcere să consemnăm că reprezentantul nostru la categoria ușoară, Calistrat Cuțov. a dat dovadă nu numai de ambiție și de rezistență, ci și de pricepere tactică, învingind la puncte, clar — zicem noi, cu 3—2— zic cei cinci judecători — un adversar atit de bun cum este Jesus Navas, reprezentant al excelentei școli de box venezuelene. Dar pe Calistrat îl mai așteaptă o probă de foc, acel tînăr cubanez Andres Almada,

despre care am mai scris ca fiind „puncheur" de temut. Observați

L

„MUNCA — IZVORUL RE
COLTELOR BOGATE" și „Ordine și disciplină" este titlul dezbaterilor organizate la Ulmu, Jilău, Șuțești, Mircea Vodă, Surdila Greci (iudețul Brăila), în cadrul formațiilor de lucru.• LA LICEUL DE MUZICA 
DIN TIMISOARA, actori ai teatrelor naționale din București și Timișoara, corul filarmonicii „Banatul" și baletul Operei Române din localitate au prezentat spectacolul „Spre slava ta, partid biruitor".• „BUCURIILE COPILĂRIEI" se intitulează expoziția de pictură deschisă la Bistrița de Casa pionierilor. Expun 140 de lucrări elevi din clasele I—IV.

Constantin CĂPRARU
ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Inerția - planton laCu puțin timp în urmă (duminică, 11 aprilie) am vizitat toate bazele sportive ale orașului Sfîntu-Gheor- ghe în căutarea sportului de masă. L-am căutat mult și bine, dar de găsit, l-am găsit numai la microarena sportivă „Teatrul de vară", din cartierul Simeria, unde patru echipe de handbal se întreceau intr-un tur- neu-fulger pentru „Cupa Congresului U.G.S.R." ! Poate — mi-am zis — din cauza timpului mai ploios din cursul acelei săptămîni, factorii răspunzători nu au programat nici o altă întrecere de masă, în afara celei amintite. Dar după o altă săptămînă (duminică. 18 aprilie), a- ceeași situație ! Simbătă și duminică, bazele sportive ale orașului arătau ca la sfirșit de sezon, deși veniseră poate cele mai frumoase zile de

poarta stadionuluiprimăvară ! Pe terenul de handbal al școlii sportive, două echipe (dintre care una incompletă) susțineau o partidă din campionatul județean de handbal. Și cam atit ! Un profesor de sport din oraș aflat printre spectatori (15 Ia număr) ne-a dat o explicație bizară : „Este ultima zi a vacanței, de aceea sint bazele sportive părăsite" 1 ?în căutarea unor motive mai plauzibile, ne-am adresat tovarășului Kadar Imre, secretar cu problemele de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei și sport al Comitetului județean Covasna al U.T.C., dar. stupoare, răspunsul a fost cam același : „Să știți, elevii sint în vacanță, de aceea nici nu prea s-au organizat întreceri sportive in această perioadă" 1

LVPTE GRECO-ROMANELENINGRAD 21 (Agerpres). — Palatul sporturilor din Leningrad găzduiește, incepînd de miercuri, campionatele europene de lupte greco- romane, la care participă 133 de concurenți din 22 de țări. Luptătorii români au debutat victorioși în primul tur, obținînd decizia înainte de limită. Constantin Alexandru l-a învins prin tuș (dună 7 minute) pe campionul Turciei, Salih Born,în turul doi. Nicu Gingă l-a învins prin tuș pe Heinz Schmidt (R.D.G.), iar Mihai Boțilă a ciștigat, de asemenea, prin tuș întîlnirea cu francezul Jean Pierre Mercadier.
TENISCampionatele internaționale de tenis ale României au continuat ieri la arena Progresul din Capitală cu o serie de întîlniri interesante probele de simplu. Surpriza zilei a produs-o jucătorul ____ â._ ___ 1Marcu, învingător cu 6—4, 6—2 în fața

lui Thomas Emmerich, campionul R.D. Germane, unul dintre favoriții principali ai turneului.în cea mai spectaculoasă partidă a turneului feminin, olandeza Elly Appel a eliminat-o cu 4—6, 6—4, 6—2 pe Strahonova (Cehoslovacia).Turneele continuă astăzi de la ora 9.

un . că în timp ce noi facem apel mereu „la vechea gardă" — C. Cuțov, C. Gru- escu. V. Silberman, G. Pometcu sau Al. Năstac (absent la „Centură"), boxeri, firește, cu mari merite trecute și chiar prezente — din alte părți apar, pe rind, elemente puternice din eșaloane tinere care, cîști- gători sau învinși astăzi, vor fi mîine favoriții marilor turnee internaționale.Pe drumul aprecierilor cit mai realiste, dorim ca federația noastră să insiste pe mai departe ca arbitrajele să fie cit mai obiective cu putință, în afara celor două voturi nefirești contra lui Cuțov — de care am a- mintit — la meciul Martinez — Tî- rilă, decizie 4—1, a fost strident acel „unu", adică votul lui Gorgan Ion.Ieri, în cel mai spectaculos meci al reuniunii de după-amiază, Ciu En So (R.P.D. Coreeană) l-a învins prin k.o. in rundul 3 pe campionul Vene- zuelei, Rencife. în limitele categoriei semiușoară, brăileanul Octavian A- măzăroaie a furnizat o surpriză, reușind să-1 învingă la puncte pe campionul național al categoriei, Florian Livadaru. La categoria grea, pugilis- tul marocan Abdelatif l-a învins prin k.o. in rundul doi pe. Vasile Lehăduș. Tot înainte de limită, dar in prima repriză, a ciștigat reprezentantul nostru Mircea Simon întilnirea cu sirianul Faiz Rifat. La aceeași categorie, cubanezul Angel Millian l-a învins (abandon în rundul doi) pe Gh. Axente.Aseară, in cea de-a 6-a gală a competiției, spectatorii au urmărit o serie de meciuri de excelent nivel tehnic. Pugilistul român Mihai Plo- ieșteanu l-a întrecut la puncte, după un meci foarte string, ps venezueleanul Angel Pahenco, unul dintre favoriții categoriei pană, în timp ce cubanezul Genovevo Gri- nan și-a continuat seria k.o.-urilor, scoțindu-1 de data aceasta din luptă pe Jenei Vancea. în limitele categoriei semimuscă. Arnando Guevara (Venezuela) l-a întrecut net la puncte pe Remus Cosma.Astăzi, de la ora 19, prima gală a semifinalelor.
V. MIRONESCU

Act 
iresponsabil

Un cititor al ziarului nostru 
din comuna Deliu, județul Bra
șov, ne informează că Stefan 
Pascu și Costică Tudose, anga
jați ai Oficiului județean pen
tru gospodărirea apelor, care 
participau în zona comunei De
liu la lucrările de regularizare 
a riului Tărlung, in vederea 
prevenirii inundațtilor, au dis
trus pe o bună parte a albiși 
riului respectiv fauna piscicolă. 
Mai exact, ei au indiguit toate 
bulboanele bogate in pește. 
După ce au pescuit peștii mai 
mari, au trecut peste incintele 
respective cu buldozerele, dis- 
trugind întregul puiet. Ceea ce 
pare de neînțeles este faptul 
că actul iresponsabil al celor 
doi buldozeriști s-a săvirșit sub 
privirile oblăduitoare chiar ale 
unor funcționari de la primăria 
locală.

Așteptăm răspuns din partea 
forurilor competente.

Strict 
autentic

deApel telefonic la stația__
„Salvare" din Tlrgu-Mureș. Ce
tățeanul Barabâs Petru susține 
că dialogul a decurs astfel :

— Vă rog să trimiteți „Salva
rea", că mi-e bolnavă fetița.

— Ciți ani are ?
•— Doi ani.
— Să vă trăiască. Urcați-o In

tr-un tari și mergeți la spital.
— Bine, dar are temperatură.
— Dacă ați avut bani de ter

mometru, aveți și de tari...
Aceasta a fost versiunea ta

tălui fetiței. La rindu-i, asis
tentul de serviciu, II. Zoltan, 
susține că discuția nu a fost 
„chiar așa", că i-a fost greu să 
deducă prin telefon „starea de 
urgență", că sint destule che
mări pentru „nimicuri". Oricum, 
tirguiala celor doi a durat vreo 
20 de minute. Pină la urmă, s-a 

~ " era,trimis „Salvarea". Fetița 
intr-adevăr, bolnavă.

Care 
bucurie...

De bucurie că și-a găsit

dinromân Viorel

CAMPIONATELE DESlănie-Prahova. într-una din salinei vechi (la 110 metri a-
MICROMODELISMLa sălile dincime) s-au desfășurat întrecerile de micromodele din cadrul campionatelor internaționale ale României. La concurs au fost prezenți 22 de concurenți din Cehoslovacia, R. D, Germană, Ungaria, Polonia și România. Din șase lansări consecutive ale „libelulelor" din pai de orez și lemn de balsa (o greutate de circa 1 gram), fiecare concurent constructor a cău-

tat să obțină un timp cit mai mare de planare. .Rezultatul cel mai bun la pcobele individuale l-a înregistrat polonezul Ciapala Eduard (30 minute planare), urmat de cehoslovacii Ry- becky Karol și Jiri Kauna. Din partea Federației române de aero- modelism și a Consiliului popular o- rășenesc Slănic-Prahova, cîștigători- lor din concurs li s-au înmînat premii și frumoase cupe executate din blocuri de sare. (C. Căpraru).

ue oucune ca și-a găsit o 
mobilă nouă și frumoasă, taman 
pe placul inimii, Aurelian Pea- 
gu din Drobeta Tumu-Severin 
s-a cinstit zdravăn cu prietenii, 
cu vecinii. Apoi, fiind șofer (la 
direcția comercială), a urcat la 
volanul mașinii 21-MH-1847 și a 
pornit-o pe mai multe... străzi. 
Noroc că un lucrător de miliție 
l-a observat la timp și l-a in
vitat să tragă pe dreapta. Acum 
staționează pentru o lună de zi
le, fiindu-i suspendat permisul 
de conducere. Iar ca supliment, 
i s-a dat și amenda de rigoare.

Ginerele

• AGENDA ARGEȘEANA. 
„Primăvara culturală piteștea- 
nă“ (ediția a Vil-a) a debutat cu spectacolul „Omagiu partidului" și cu o expoziție de carte social-politică. La clubul 
tehnic al tineretului a avut loc simpozionul „Semnificațiile Congresului educației politice și culturii socialiste". Orchestra „Doina Argeșului" a prezentat un spectacol pentru fruntașii în producție de la trustul de construcții. La Ru- 
căr: cea de-a șasea ediție a festivalului de muzică populară și ușoară „Floarea de st încă" (participant : soliști din școli a 15 județe). • 1N PESTE 70 DE 
LOCALITĂȚI DIN JUDEȚUL

OLT, lectori și propagandiști al comitetului județean de partid au prezentat expuneri pe tema „55 de ani de la înființarea Partidului Comunist Român". 
• AGENDA IALOMITEANĂ. 
La Ciocănești și Dragalina : expunerile „Contribuția originală a P.C.R. la dezvoltarea teoriei și practicii marxism-leninismu- lui“. La Slobozia : Săptămînă a filmului istoric românesc. La 
Sf. Gheorghe : simpozionul „Independența — năzuință seculară a poporului român" și evocarea „De la Buerebista la Decebal". In mai multe locali
tăți din județ: spectacole folclorice sub genericul ,(Flori de cîntec și joc românesc".

• CASA DE CULTURA „VA- 
SILE ALECSANDR1" din Bacău a găzduit concursul brigăzilor artistice de agitație din industria ușoară. Au participat
județele : Iași, Neamț, Galați, Suceava. Botoșani, Vrancea, Vaslui și Bacău. • LA GALE
RIA ,,APOLLO" DIN TIRGU- 
MURES s-a deschis expoziția de tapiserie Szabo Erzsebet. 
• IN LOCALITĂȚILE SUCE
VENE au loc manifestări cultural-educative și științifice dedi-

cate centenarului Societății române de Cruce Roșie : spectacolul „Cintare omului", simpozionul „Colocviu cu sănătatea", gale de filme pe teme de educație sanitară, concursul „Sanitarii pricepuți" (3 900 de echipaje din școli, reprezentînd a- proape 84 000 de elevi). • LA 
DROBETA TURNU-SEVERIN, membrii cenaclului literar „Mi- hai Eminescu" s-au întîlnit cu oameni ai muncii de la întreprinderea de vagoane, întreprinderea de confecții „Porțile de Fier" și Combinatul de celuloză și hîrtie. • LA DEVA s-a deschis expoziția „Retrospectivă editorială 1971—1975", organizată de biblioteca jude

țeană. • AGENDA MARAMU
REȘEANĂ. La Săsar : dezbaterea „Inițiative muncitorești lansate în întrecerea socialistă, generalizate prin stațiile de radioamplificare din întreprinderi". La Baia Mare : întîlnire cu cineaști de la Studioul „Sa- hia“ și o dezbatere pe tema „Ținuta moral-profesională a cadrelor medii sanitare în lumina codului etic comunist", la spitalul județean. La Sighetul 
Marmației : spectacolul „Ani de luptă, ani de glorii", dedicat a- niversării partidului. • ÎN 
SALA „ARTIS" din Slatina a avut loc vernisajul expoziției retrospective a pictorului Dan Băjenaru. • LA BRASOV a

fost editat un set de patru pliante sub titlul „Agricultura județului Brașov în cincinalul 1976—1980". * AGENDĂ CA- 
RAS-SEVERINEANĂ. La Ca
ransebeș și Oțelul roșu : concursuri artistice, cu titlul „Pe drumul gloriosului partid". La 
Reșița : program de manifestări cultural-artistice — „Omagiul pionierilor". LA ANINA : concurs cultural-artistic — „Te iubesc, orașul meu". In mai mul
te comune și sate : întîlniri cu vechi militanți ai mișcării muncitorești și comuniste, urmate de filme documentare cu caracter politico-educativ.

Corespondenții „Scînteii"

și soacraViorel Aldea din orașul toria s-a dus la soacra sa Simbătă de Sus. Vizita se voia să fie nu una de simplă curtoazie, ci de împăcare, intrucît în ultimul timp între soacră și ginere erau nori amenințători, gata-gata să sloboade tunete și fulgere. Mult proiectata vizită n-a dat rezultatul scontat. Și aceasta, pentru că ginerele s-a prezentat din nou în fața soacrei după ce se „cinstise" binișor. Pe de altă parte, soacra a comis și ea imprudența că l-a etichetat imediat bețiv. De aici pină la ceartă, de la ceartă la amenințări rseksyoce n-a mai fost decit un pas. Ca să se răzbune, ginerele s-a dus în grajdul soacrei și i-a dat foc. A ars tot grajdul, împreună cu un șopron alăturat. Era cit pe aci ca focul să se întindă și la casele din jur. dacă nu săreau vecinii. Dar și ginerele „s-a ars". Plătește.

Vic- în
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O cerință a promovării dezarmării: Președintele Republicii Filipine a primit Vizita delegației C.C. al P.C.R. in Turcia
Interzicerea folosirii mediului 

înconjurător in scopuri militare
Intervenția șefului delegației României 

in Comitetul pentru dezarmare de la GenevaGENEVA 21 (Agerpres). — Pe agenda sesiunii Comitetului pentru dezarmare se află și problema Interzicerii utilizării tehnicilor de modificare a mediului înconjurător în scopuri militare sau în orice alte scopuri ostile. Discuțiile pe această temă au ca bază două proiecte de convenție identice prezentate de U.R.S.S. și S.U.A. in 1975. Printr-o rezoluție a Adunării Generale a O.N.U., comitetul este chemat să negocieze și să adopte un text definitiv de convenție pe care să-1 prezinte sesiunii din acest an a adunării.Luind cuvîntul în ședința comitetului. șeful delegației României, ambasadorul Constantin Ene, a prezentat unele considerații preliminare in legătură cu cele două proiecte de convenție. în analiza acestor documente — a arătat' reprezentantul rbmân — plecăm de la faptul că cercetările științifice în domeniul mediului înconjurător sînt încă la început, utilizarea tehnicilor de modificare a mediului în scopuri militare depin- zind exclusiv de voința politică a statelor cu nivel înalt de dezvoltare tehnică.Față de alte probleme grave care confruntă omenirea în domeniul înarmărilor. ca urmare a acumulării de mijloace de distrugere reale, cum ar fi armele nucleare, războiul meteorologic este incă de domeniul viitorului și nu are o urgentă imediată. Vedem utilitatea încheierii unei convenții în acest domeniu numai în măsura în care ea contribuie la prevenirea extinderii cursei înarmărilor in domenii noi ale cercetării umane. Ea trebuie să se constituie ca o etapă într-o concepție unitară, care vizează realizarea, scopului final al preocupărilor noastre privind încetarea cursei înarmărilor. în acest sens, apreciem ca o condiție primordială pentru definirea sensului și perspectivei convenției includerea în textul acesteia a unei dispoziții clare care să exprime voința părților de a continua negocierile destinate opririi cursei înarmărilor, în special a înarmărilor nucleare, și realizării dezarmării generale și com- pl"te.în a! doilea rînd. a arătat vorbitorul. proiectele de convenție au fost redactate de .către state care dispun de un nivel unic al potențialului teh- nico-stiirițific și care au o mare suprafață geografică. Pe calea negocierilor din comitet, ele trebuie completate ■ cu punctele de vedere ale celorlalte state. care au-o capacitate tehnologică și o. suprafață geografică li

mitată. Numai în acest fel convenția ce urmează a fi adoptată poate răspunde intereselor de securitate ale tuturor statelor, mari sau mici. Chestiunile privind această convenție, cît și toate problemele privind protecția și ameliorarea mediului înconjurător, cu tot caracterul lor regional sau global, trebuie să fie soluționate pe baza colaborării între toate statele ca entități politice suverane.în negocierea tuturor dispozițiilor proiectelor de convenție acordăm un loc central statelor suverane în toată diversitatea lor. Lumea de azi nu poate fi altfel concepută, chiar dacă se fac simțite alte judecăți perimate vizînd împărțirea lumii în unități diferite.Trecînd. în continuare, la analizarea unor prevederi concrete ale celor două proiecte, reprezentantul român a arătat că abordarea parțială care stă la baza concepției autorilor, cît și ambiguitatea unor termeni folosiți pentru delimitarea domeniului de aplicare a convenției lasă deschisă posibilitatea unor situații în care nu este asigurată o protecție egală pentru toate statele-părți.în continuare, ambasadorul român s-a referit la raportul dintre convenție și aplicarea pașnică a modificărilor mediului, cerînd ca prevederile convenției să ducă la încurajarea statelor în folosirea pașnică a tehnicilor de modificare a mediului și să stimuleze procesul de reglementare a cooperării internaționale în acest domeniu.Oprindu-se. în încheiere, asupra sistemului de verificare al convenției, ambasadorul român a împărtășit îndoielile exprimate de marea majoritate a delegațiilor referitoare la rolul ce este acordat în acest cadru Consiliului de Securitate al O.N.U. Delegația română se declară pen.tru un sistem de verificare bazat pe principiul participării egale a tuturor statelor. Ca o cerință e- sențială. un astfel de sistem trebuie să prevadă accesul statelor, indiferent de nivelul lor de dezvoltare științifică, la informațiile și datele relative la tehnicile de modificare a mediului, pe baza unui sistem de schimburi permanente, ceea ce sporește capacitatea lor de a sesiza e- ventualele încălcări ale convenției.Delegația română a sprijinit includerea în convenție a unui articol care să prevadă convocarea unor conferințe periodice de examinare a modului de aplicare a convenției, ca mijloc de verificare colectivă.
„Sînt necesare eforturi susținute in vederea instaurării 
unei noi ordini economice și politice internaționale'4 

declară ministrul de externe al IndieiDELHI 21. — Corespondentul Agerpres transmite : Inaugurînd, la Delhi, lucrările unui seminar cu tema ..O.N.U. și țările în curs de dezvoltare", ministrul afacerilor externe al Indiei, Y. B. Chavan, a declarat că pentru a apăra și promova aspirațiile țărilor nealiniate și în curs de dezvoltare. Organizația Națiunilor Unite trebuie să depună eforturi susținute, . în continuare, în vederea instaurării unei noi ordini economice și politice, internaționale, bazată pe dreptate și echitate. Ministrul de ex-
întrunirea Consiliului 

de SecuritateNAȚIUNILE .UNITE 21 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a întrunit din nou miercuri după- amiază pentru a continua. dezbaterile asupra situației .din Timorul de Est. Reprezentantul Guyanei, Joseph Sanders, a prezentat consiliului un proiect de rezoluție, avînd coautor pe Tanzania, prin care se cere tuturor . statelor să respecte integritatea teritorială a Timorului de Est, precum și drepturile inalienabile ale poporului din acest, teritoriu la autodeterminare.. Documentul cere Indoneziei să-și retragă, fără nici o în- tîrziere, trupele din Timorul de Est și autorizează, pe. secretarul general al O.N.U. să continue . consultările, prin reprezentantul său special, cu părțile implicate in conflict.

terne a afirmat că țărilor în curs de dezvoltare le revine un rol tot mai important în viața internațională si se impune o participare efectivă a lor în adoptarea deciziilor la O.N.U. și în alte foruri cu caracter internațional. „Pacea și prosperitatea sint indivizibile, iar țările nealiniate și în Curs de dezvoltare nu se pot menține în expectativă. O.N.U. trebuie să devină un instrument efectiv prin participarea tuturor statelor la eforturile spre o lume a păcii și colaborării, și nu a confruntării", a spus, in încheiere, vorbitorul.
~*

Consultări politice 
in ItaliaROMA 21 (Agerpres). — Atenția observatorilor de la Roma a fost reținută de activitatea liderilor Partidului Democrat-Creștin italian în tentativa de a se evita criza politică Ce s-ar solda cu convocarea de alegeri legislative anticipate. Miercuri după-amiază secretarul politic al P.D.C., Benigno Zaccagnini, s-a întîl- nit cu Giuseppe Saragat, secretar general al Partidului Socialist Democratic.Anterior, Zaccagnini a organizat o serie . de întrevederi cu lideri din propriul partid, precum și cu experți economici și în probleme juridice ai P.D.C.

Pâmîntul primește 180 000 miliarde kilowați de energie de la Soare 
(valoare maximâ in condiții ideale), ceea ce-ar reprezenta 1 kw/orâ 
pe metru pdtrat. Cum poate fi exploatat acest imens „zâcâmint" ? 
In ce direcții se orientează cercetările? Ce realizări și perspective 
oferă „he'lioelectricitatea" ? Aceasta a fost tematica unui recent 
colocviu internațional care a reunit la Toulouse (Franța) aproape 
400 de specialiști din cîteva zeci de țări.Sursă inepuizabilă, dar repartizată inegal în timp și spațiu, energia solară oferă totuși numeroase posibilități pentru producția de curent electric. Scopul întîlnirii de la Toulouse a fost tocmai acela de a se întocmi un bilanț al studiilor și realizărilor în domeniul transformării energiei solare în electricitate.- Participanții la reuniune au confruntat experiențele realizate în trei domenii principale : captarea energiei solare, transformarea ei in energie electrică și stocarea radiației solare.în cursul dezbaterilor au fost menționate numeroase experiențe de un deosebit interes. Astfel, în Japonia, la Hiroșima funcționează o centrală electrică foarte originală: un număr' de oglinzi parabolice concentrează razele solare pe un cazan cu apă situat în vîrful unui turn. Aburul produs astfel este trimis intr-un turboalternator, ca într-o termocentrală obișnuită. Centrala are deocamdată o putere instalată de cițiva kilowați,■țin alt procedeu, care se bazează pe captarea radiațiilor solare de către oglinzi cu suprafețe plane, este utilizat în prezent pentru pomparea apei din puțuri în Africa și Mexic. Temperatura de 60—80 de grade obținută astfel pune în mișcare un motor cu gaz care, prin dilatare și compresie/ absoarbe apa de la adîn- cimi de cîteva zeci de metri. In viitor, acest procedeu va putea fi folosit și pentru producția de curent electric.în mod paradoxal, metoda cea mai. costisitoare și mai dificilă din

punct de vedere tehnic este la ora actuală cea mai elaborată și mai verificată in practică. Explicația constă în faptul că această. nțetodă, a pilelor fotovoltaice, a fost și este utilizată pe sateliți și nave cosmice

pe șeful delegației româneMANILA 21 (Agerpres). — Președintele Republicii Filipine, Ferdinand Marcos, a primit pe tovarășul Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, conducătorul delegației române la cea de-a doua sesiune a Comisiei mixte guvernamentale ro- mâno-filipineze de cooperare economică, tehnică și de comerț.Cu această ocazie, oaspetele a transmis din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu un salut cordial și urări de sănătate și noi succese președintelui Republicii Filipine și doamnei Imelda Marcos.Mulțumind, președintele Ferdinand Marcos a adresat, din partea sa și a doamnei Imelda Marcos, președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu un cald salut și cele mai sincere urări de sănătate și fericire personală, de noi succese

in activitatea consacrată înfloririi României, prosperității continue a poporului român.Evocînd cu deosebită plăcere vizita oficială întreprinsă anul trecut în Filipine de către președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, convorbirile avute și importantele documente semnate, șeful statului filipinez a subliniat că ele au constituit un puternic impuls pentru dezvoltarea raporturilor de colaborare pe multiple planuri între cele două țări și a apreciat că relațiile bilaterale vor cunoaște o evoluție ascendentă în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, au participat ministrul filipinez al comerțului, Troadio Quiazon, ambasadorul Filipinelor în România, Leticia Ramos . Shahani, precum și Bogdan Baltazar, însărcinatul cu a- faceri a.i. al țării noastre la Manila.

ANKARA 21 (Agerpres). — Delegația C.C. al P.C.R. condusă de tovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a avut convorbiri cu o delegație a Partidului Republican al Poporului, condusă de Dasan East Isik. secretar general adjunct al partidului. Cele două delegații s-au informat reciproc asupra activității și preocupărilor actuale ale celor două partide, asupra posibilităților de întărire a colaborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul Republican al Poporului, dintre poporul român și poporul turc. S-a efectuat, totodată, un schimb de păreri în legătură cu u- nele probleme internaționale actuale.
18 milioane 

de șomeri în țările 
occidentale

Un document al O.I.M.

Delegația s-a întîlnit, de asemenea, cu Kemal Giiven, președintele Med- jilisuluj. în timpul convorbirii s-a făcut un schimb de păreri asupra activității parlamentelor din cele două țări, asupra rolului pe care acestea le au în dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Turcia, în întărirea păcii și cooperării în Balcani și în lume.Cu prilejul vizitei la Ankara a delegației C.C. al P.C.R., la Ambasada română din Ankara a avut loc o întâlnire prietenească, la care au participat Biilent Ecevit, președintele Partidului Republican al Poporului, Orhan Eyuboglu, secretarul general, și secretarii generali adjuncți ai partidului, membri ai Comitetului director al P.R.P.
Apel al P.C. din Uruguay

Șeful statului mexican subliniază
--------- |-------------------------- --------------- ;------------ ;------ •

Imperativul respectării dreptului popoarelor
de a-și hotărî singure destineleCIUDAD DE MEXICO 21 (Agerpres). La Ciudad de Mexico continuă lucrările sesiunii de primăvară a U- niunii Interparlamentare la care participă și o delegație a Grupului român din Uniunea Interparlamentară.în discursul rostit la ceremonia inaugurală, președintele Mexicului, Luis Echeverria Alvarez, a subliniat necesitatea întăririi sistemului parlamentar ca exponent al aspirațiilor populare. El a adresat un îndemn parlamentelor pentru a garanta formele de organizare socială care să favorizeze o participare efectivă a populației la deciziile publice fundamentale, subliniind că „participarea populară va face posibilă eliminarea arbitrariului forurilor, puterii politice și a inechității economice care generează dominația minorității privilegiate".Evocînd - principalele aspecte ale situației internaționale actuale, președintele Echeverria a relevat însemnătatea exercitării dreptului popoarelor de a-și hotărî singure destinele. Țările subdezvoltate înțeleg că în circumstanțele actuale internaționale lupta pentru democrație este strîns legată de lupta pentru consolidarea independentei naționale și înlăturarea inechităților sociale — a spus președintele Echeverria, relevînd că risipa de fonduri destinate cursei înarmărilor acare ca „un monument istoric ridicat lipsei de rațiune". Dezar-

marea — a adăugat președintele Mexicului — reprezintă, în primul rînd. posibilitatea unui transfer de resurse și de energii creatoare fără precedent pentru succesul acțiunilor pașnice. El a adăugat că trebuie așezate, fără prejudicii și exclusivisme, bazele unui nou sistem de relații care sa reducă pericolul unui război și să facă posibilă pacea mondială. Triumful rațiunii și al eticii va fi posibil dacă el se va baza pe înțelegere, pe capacitatea de organizare și pe acțiunea perseverentă a spus, în încheiere, președintele Echeverria.

GENEVA 21 (Agerpres). — în contextul actual, nu se întrevede' vreo diminuare substanțială a șomajului generat de criza economică în țările capitaliste, se menționează într-o documentare elaborată de Organizația Internațională a Muncii (O.I.M.) pentru pregătirea „Conferinței mondiale în problemele ocupării forței de muncă, repartiției veniturilor și progresului social", care va avea loc la începutul lunii iunie. Documentul, dat publicității miercuri la Geneva, precizează că, în primăvara anului 1976, în țările occidentale industrializate existauPe de altă tenția asupra de-al doilea rul săracilor și al celor lipsiți de mijloace a crescut Se menționează, actuală în lume analfabet!.

18 milioane de șomeri parte, O.I.M. atrage a- faptului că, de la cel război mondial, numă-la peste 700 000 000. totodată, că la ora există 800 000 000 de

HAVANA 21 (Agerpres). — Partidul Comunist din Uruguay se pronunță în favoarea realizării unei ample mișcări unitare, din care să facă parte toate forțele progresiste uruguayene — se arată într-un comunicat difuzat la Havana de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.U. Documentul denunță represiunile sociale și politice exercitate de regimul Bordaberry, relevînd că. în prezent, există șapte mii de deținuți politici, sute de persoane dispărute, numeroși militanți fiind asasinați.Comunicatul comuniștilor urugua- yeni adresează o chemare clasei muncitoare, celor mai largi sectoare democratice, politice, sociale, religioase, civile și militare din Uruguay, în vederea realizării unității care să salveze patria de dezastru. „Chemăm partidul și tineretul comunist — se spune în document — să-și strîngă rîndurile în aceste momente, ridieîndu-și glasul pentru unitate, organizare și luptă. Mai curînd sau mai tîrziu vom institui cu toate sectoarele patriotice și democratice frontul antidictatorial, care, sprijinit de lupta întregului popor, va răsturna actuala dictatură".

agențiile de presă transmit:
Ministrul industriei con

strucțiilor de mașini, Ioan Avram, care face o vizită la Damasc, a avut intilniri de lucru cu Chteoui Seifo, ministrul sirian al industriei, și Adnan Moustapha, ministrul petrolului și resurselor miniere. în cursul convorbirilorprocedat la un schimb de păreri privind relațiile economice bilaterale și stadiul lucrărilor la obiectivele industriale în curs de realizare în Siria în cadrul acordurilor de cooperare încheiate cu româno-siriene la
s-a

Situația din LibanBEIRUT 21 luptele violente cursul nopții, care s-au soldat 178 morți și 302 /.după-amiază unități ale armatei de eliberare palestinene au ocupat poziții, în centrul Beirutului, pe linia de demarcație dintre zonele controlate de cele două grupări rivale. în dorința de a face să fie respectat acordul de încetare a focului. Unitățile palestinene au reușit să stopeze luptele și în alte zone din capitală. dar în restul orașului și în diverse alte puncte ale Libanului schimburile de focuri au continuat.Pe de altă parte, rezultatele eforturilor de soluționare a crizei pe cale constituțională continuă să se lase așteptate. La zece zile după a- doptarea de către parlament a amendamentului constituțional, menit să facă posibilă alegerea imediată a succesorului său, președintele Suleiman Frangieh nu și-a făcut încă cunoscută France cestuia statului în termen de cinci zile de la adoptarea lui de leași cercuri se înțeleagă înainte de meritului, să unor puncte vinerea trecută între palestineni și sirieni.Potrivit agenției France Presse, Kamal Joumblatt, liderul Partidului socialist progresist, a acuzat, marți, pe președintele Frangieh că încearcă să provoace un vid constituțional pentru a rea politică a

(Agerpres). — Dună de marți și din cu răniți, miercuri

intenția, relevă agenția Presse. Forțele favorabile a- dăduseră asigurări că șeful va promulga amendamentulcătre parlament. Ace- au lăsat însă marți să că Frangieh ar vrea, promulgarea amenda- obțină lămuriri asupra ale acordului încheiat conducătorii

împiedica reglementa- conflictului libanez. -
tru anul 1983. în aceeași direcție se dezvoltă cercetarea în Franța, Japonia, R.F. Germania, Olanda. Reducerea prețului plăcilor, concomitent cu creșterea randamentului lor, sugerează specialiștilor cele mai îndrăznețe proiecte : plasărea pe. o orbită circumterestră a multor „hectare" de plăci, care ar transmite energia pe Pămînt prin raze laser...Ultimul domeniu al preocupării — stocarea radiațiilor solare — se află încă în stadiul experiențelor de

condiție a valorificării noilor surse
de energie in interesul tuturor țărilor
pentru alimentarea cu electricitate a aparatelor de bord. Funcționarea lor se întemeiază pe următorul fenomen : fotonii — aceste „grăunțe" de lumină — provoacă un curent de electroni atunci cînd lovesc o suprafață sensibilă, de exemplu, o placă de siliciu. în prezent însă, randamentul energetic este încă slab, sub 10 Ia sută, iar prețul de cost foarte ridicat. Un program american în acest domeniu își propune să reducă prețul de cost al plăcilor de 20—25 de ori pină în anul 2000. Producția pe bandă a plăcilor de siliciu e prevăzută pen

laborator. Considerînd hidrogenul ca unul din combustibilii viitorului, cercetătorii încearcă să obțină acest element prin fotoelectroliză, dar randamentul reacției este încă foarte redus.Așadar, Soarele a început „să fie luat în serios", după cum o demonstrează și colocviul de la Toulouse. O serie de cifre amintite cu acest prilej sînt impresionante, evocînd costul programelor cosmice sau electronucleare. Pentru cercetările și experiențele tehnologice' de exploatare a energiei solare. Statele Unite au prevăzut în 1976 suma de

Convorbiri între președintele Iosip Broz Tito și președintele Ugan- dei, Idi Amin Dada, care se află într-o vizită' oficială în Iugoslavia, au început la Brioni. O atenție deosebită în cadrul convorbirilor, subliniază a- genția Taniug, a fost acordată problemelor rință la niate de tate. de situației special de pe continentul african.
legate de viitoarea confe- nivel înalt a țărilor neali- la Colombo. Au fost discu- asemenea. alte aspecte âle internaționale actuale, înprilejul întâlnirilor nivel înalt.

Sesiunea conferinței di
plomatice Pentru reafirmarea și dezvoltarea dreptului umanitar aplicabil în timpul conflictelor armate s-a deschis la Geneva. Reuniunea urmează să negocieze și să adopte textele a două protocoale adiționale la Convențiile de la privind protecția război. Geneva din 1949 victimelor de

OrganizațieiDelegația 
pentru Eliberarea Pălești- 
jțgj condusă de șeful Departamentului politic al O.E.P., Faruk Kaddumi, care se află într-o vizită oficială în Japonia, la invitația Partidului liberal-democrat (de guvernă- mînt), a avut miercuri o întrevedere cu secretarul general al P.L.D., Ya- suhiro Nakasone. și cu alți lideri ai acestui partid. Secretarul general al P.L.D. a asigurat interlocutorii de sprijinul guvernului japonez, declar rînd că „fără garantarea drepturilor esențiale ale poporului palestinean, nu va putea exista pace in Orientul Apropiat".

Inaugurarea Tîrgului in
ternațional de la Brno. Miercuri a fost inaugurată cea de-a VlI-a ediție de primăvară a Tîrgu- lui internațional de la Brno pentru bunurile de larg consum. Participă întreprinderi de comerț exterior, firme comerciale și industriale din 34 de țări, între care Și din România, în afara noutăților din sectorul bunurilor de consum, la ediția actuală a tîrgului sînt prezentate numeroase invenții Și inovații din acest domeniu, cum ar fi televiziunea în culori, tehnica frigului, aparatură e- lectrotehnică pentru folosință casnică și altele.

Turcia și Egiptul au 8em- nat un acord comercial conceput să contribuie la ameliorarea schimburilor dintre cele două țări și la eliminarea deficitului comercial al Egiptului în tranzacțiile bilaterale. Deficitul comercial egiptean va fi compensat prin livrări de petrol, bumbac. orez și zahăr — precizează a- genția Associated Press.

Ministrul de externe al 
R. D. Vietnam, N§uyen Du* Trinh, aflat într-o vizită oficială în Suedia, a avut convorbiri cu primul ministru al țării-gazdă, Olof Palme, și cu ministrul suedez al afacerilor externe, Sven Andersson. Părțile au trecut în revistă relațiile dintre cele două țări și au efectuat un schimb de' opinii asupra Unor probleme internaționale actuale.

Convorbirile sovieto-lao- 
țfene s_au încheiat, miercuri, la Moscova. Părțile, precizează agenția T.A.S.S., au efectuat un schimb de păreri privind posibilitățile de întărire. în continuare, a relațiilor de prietenie si solidaritate dintre P.C.U.S. și P.P.R.L.. de extindere a cooperării pe multiple planuri dintre cele două țări. Au fost discutate, de asemenea. probleme ale situației internaționale actuale.

600 milioane franci. în Franța, delegația pentru „noile energii" dispune de circa 75- milioane dc franci pentru cercetări în domeniul helioelectricității. Tot aici a fost lansată operația „Sahel" avind drept scop să susțină efortul industriilor naționale din țări africane în construirea stațiilor solare de pompare a apei și a unor instalații electrice pe bază de celule solare.La fel ca aburul în secolul XIX și ca electricitatea în secolul XX, Soarele ar putea deveni principala energie a secolului XXI. Ea prezintă o serie de avantaje față de electricitatea nucleară : e inepuizabilă, e nepoluantă, nu poate provoca accidente. în plus, energia solară aparține tuturor.Desigur, nu se poate face abstracție, de faptul că , țările în curs de dezvoltare, nu au capacitatea teh- nico-economică necesară pentru exploatarea acestei npi. surse energetice. Iată de- ce numeroși observatori subliniază faptul că și. in acest domeniu — ba chiar mai mult decit in altele, intrucît zonele de intensă insorire ale planetei corespund, în general, cu poziția geografică a ță-, rilor in curs de dezvoltare — se impun o strinsă colaborare internațională, o largă cooperare științifică și tehnică.„Energia solară constituie o nouă sursă pentru țările în curs de dezvoltare" — remarcă specialiștii. Cu condiția însă ca popoarele Să 'soluționeze una din marile probleme ale lumii contemporane : instaurarea unor noi raporturi intre state, a unei noi ordini economice și politice, întemeiată pe egalitate în drepturi, pe avantaj și respect reciproc. Abia atunci vechiul adagiu după care „Soarele strălucește pentru toți la fel" iși va găsi deplina sa valoare.
Paul DIACONESCU

Paris

La Sofia au încePut. i» 21 »- ptllie. lucrările Comisiei culturale de pe lingă Comitetul internațional pentru securitate și colaborare europeană de la Bruxelles. Vor fi examinate ■posibilitățile concrete de aplicare în practică a prevederilor Actului final al Conferinței europene de la Helsinki în domeniul colaborării culturale.

Lucrările reuniunii la ni
vel înalt ale organizației Cooperarea regională pentru dezvoltare au început la Izmir (Turcia). Participă șefii de stat sau de guvern ai celor trei țări membre, respectiv, președintele Turciei, Fahri Korutiirk, șahin- șahul Lanului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, și primul ministru al Pakistanului, Zulfikar Aii Bhutto.

Premierul nipon, Take° Miki, s-a întîlnit din nou, miercuri, cu conducătorii P.S.J., P.C.J., Ko- meito și P.S.D., în prezența președinților celor două camere ale Dietei. Șeful guvernului japonez a declarat că, în cursul, acestei intilniri, a fost realizat un acord pentru reluarea dezbaterilor Dietei. După cum se știe, dezbaterile parlamentare au fost blocate, ca urmare a deosebirilor de opinii dintre P.L.D., de guvernămînt, și partidele din opoziție asupra modalităților de elucidare a cazului „Lockheed".
în principalale localități 

din Cisiordania au contir>uat demonstrațiile organizate de populația arabă. Soldați israelieni, transmite agenția France Presse, au deschis focul. Incidente deosebit de violente, precizează aceeași agenție, au avut loc marți la Naplouse, unde două persoane au fost rănite. în acest oraș, majoritatea elevilor au declarat grevă și s-au alăturat ma- nifestanților.
Lista noului guvern tai- 

landCZ, Prezentata de primul ministru Seni Pramoj, a fost aprobată de regele Tailandei, Bhumibol Adulyadej. Compus din 35 de membri, noul cabinet reunește reprezentanții a patru partide și o personalitate independentă. în cadrul coaliției, Partidul democrat, condus de Seni Pramoj, deține 19 posturi ministeriale, printre care afacerile externe, comerțul și finanțele, Partidul Chat Thai — 9, Partidul Dreptății Sociale •—5 și Partidul Social Naționalist — 1.
R.P.D. Coreeană și R. P. 

Angola au hot^rlt Stabilească relații diplomatice la rang de ambasadă, anunță un comunicat difuzat de agenția A.C.T.C..
SUDAN

Ample proiecte de valorificare 
a văii Nilului. Cunoscută ca țară a „aurului alb", care furnizează circa 30 la sută din producția mondială de bumbac. Republica Democratică Sudan depune e- forturi - susținute în vederea valorificării vastelor sale suprafețe de teren, pentru sporirea continuă a a- vuției naționale. Recent. Consiliul de Miniștri a aprobat un plan de investiții în valoare de 70 milioane lire sudaneze pentru dezvoltarea agriculturii. Se are în vedere în primul rind înfăptuirea unui program complex de irigații. pe baza utilizării intensive a apelor Nilului și ale afluenților săi. Astfel, vor fi aduse la viată întinse terenuri deșertice. ceea ce va contribui la sporirea producției agricole Se prevede valorificarea unei suprafețe de circa 400 000

feddani in regiunea rîului Al Rahad, unde urmează să ia ființă mai multe exploatări zootehnice și cerealiere. Producția lor se va ridica la 25 milioane lire sudaneze anual. Realizarea proiectului va dura sase ani.Această măsură a fost urmată la scurt interval de începerea lucrărilor pregătitoare pentru construirea canalului Gongoli — principalul obiectiv al economiei sudaneze pentru anii viitori și unul dintre cele . mai grandioase proiecte de transformare a naturii de pe continentul african. Noua construcție hidrotehnică reprezintă primul pas pe calea regularizării cursului inferior al Nilului. Ea dă viață unui proiect vechi de peste 70 de ani. care a fost reluat la începutul anilor ’50 si definitivat nu de mult. Este vorba de

săparea unul cahal lung de 280 km și lat de 40 m, între localitățile Gongoli și Ma- lakal. care ar urma să adune apele unor rîuri risipite în mlaștini și să le îndrepte spre Nil. în acest fel. debitul fluviului va crește cu 4 miliarde metri cubi de apă. care vor fi u- tilizați la irigarea a cite un milion de feddani in Sudan și E- gipt, cele două țări realizatoare ale proiectului.Măsurile întreprinse de Sudan la cinci ani de la inaugurarea Barajului înalt de la Assuan din Egipt reprezintă incă o dovadă a largilor posibilități pe care le oferă utilizarea apelor Nilului pentru dezvoltarea e- conomică și înflorirea țărilor din estul Africii.
Nicolae N. LUPU
Khartum

DE PRETUTINDENI
• „FONDUL DE AUR“ 

AL CAPODOPERELOR 
LITERARE EUROPENE. La recentul congres al Asociației internaționale a criticilor literari (A.I.C.L.), care a prilejuit un interesant schimb de opinii între specialiști ai genului din 16 țări (între care și România), s-a hotărît editarea unei „Biblioteci de aur“ cuprinzîrid capodoperele literaturii europene. Considerat o contribuție a A.I.C.L. la răspîndirea ideilor umaniste, la adincirea cunoașterii și înțelegerii reciproce, proiectul va fi sprijinit și finanțat de UNESCO.

• RESTAURAREA 
UNEI NAVE CELEBRE. Vasul „Granma", cu care în urmă cu 20 de ani grupul de revoluționari. conduși de tovarășul Fidel Castro, a debarcat în Cuba, pornind lupta împotriva regimului dictatorial al lui Batista, este supus în prezent unor minuțioase cercetări. Specialiști cubanezi și sovietici în domeniul conservării și restaurării pieselor muzeale studiază cele mai bune metode de conservare a istoricei ambarcațiuni. în primul rînd, lemnul de pin mexican și de mahon trebuie ferit de acțiunea ciupercilor și insectelor tropicale. în urma analizelor și testelor efectuate, s-a realizat un conservant eficient pentru condițiile climatice ale Cubei. La sfîrșitul lucrărilor, „Granma" va fi unul din exponatele de frunte ale Muzeului revoluției din Havana.

• A ZECEA PLANETA ?Analizind, cu ajutorul unui ordinator, traiectoriile a peste 600 de comete de diferite dimensiuni, astronomul american Thomas van Flandern a descoperit că orbitele acestor corpuri cerești au tendința să se strîngă în jurul unui punct comun, situat în centura de asteroizi aflată în spațiul dintre Marte și Jupiter. De aici el a tras concluzia că între Marte și Jupiter se afla cu aproape șase milioane de ani în urmă o a zecea planetă a sistemului solar. La un moment dat, această planetă a explodat, iar fenomenul a avut ca rezultat formarea unor asteroizi și comete.
• IN SCOPUL ÎNVIN

GERII CANCERULUI. Un nou centru oncologic mondial, funcționînd sub patronajul Organizației Mondiale a Sănătății, a luat ființă în cadrul spitalului Karolinska din Stockholm. Destinat cercetărilor și tratamentului cancerului căilor renale, acesta se adaugă celorlalte patru centre ale O.M.S., profilate pe studierea altor forme de cancer, de la Tokio, Leningrad, Paris și Milano.
• LA MICROFON - 

INSECTELE. Un aparat care semnalează prezența insectelor dăunătoare în boabele de cereale a fost pus la punct de cercetătorii de la Institutul de acustică al Academiei de științe a U.R.S.S. Aparatul constă dintr-o cupă, izolată fonic, avînd un microfon ultrasensibil. Boabele alese pentru probă se introduc in cupă. In caz că sînt, larvele ce se hrănesc rozind miezul boabelor produc un zgomot imperceptibil pentru om, care este însă preluat de microfon și amplificat de un aparat special, mărindu-i-se intensitatea pînă la un milion de ori. „Vuietul" dobîndit va face să oscileze acul indicator al aparatului —. semn al prezenței dăunătorilor.
• INTERPRET INTRE 

OM Șl DELFIN. Pornind de la inteligența deosebită atribuită delfinilor, medicul și „del- finologul" american John C. Lilly consideră că omul ar avea multe: de învățat de la aceștia, cu condiția găsirii unei posibilități de comunicare. în acest scop, el și-a propus să apeleze la un computer programat să „interpreteze" sunetele delfinilor și să le transpună într-o formă inteligibilă pentru om.
• INCRIMINAREA MA

FIEI. în șapte ani, „armata" mafioților și-a sporit rîndurile de la 5 000 la 20 000 — s-a relevat la reuniunea pe tema „Mafia și societatea", din orașul italian Reggio Calabria, consacrată examinării măsurilor în vederea îngrădirii activității faimoasei organizații criminale. Nu este vorba însă numai de creșterea numerică, cît, mai ales, de creșterea violențelor Mafiei. După cum s-a arătat cu a- celași prilej, această escaladă este stimulată de un întreg complex de factori — cum ar fi persistența în Sicilia și Calabria a „zonelor sărăciei", corupția din rîndul magistraților sau al unor persoane influente. S-a subliniat că acțiunile împotriva Mafiei ar putea fi eficiente numai în condițiile unor profunde înnoiri social-economice.
• INCENDIERE BINE

VENITĂ. Nu mai puțin de 35 milioane dolari urmează să fie transformați in scrum în- tr-un loc public din Ciudad de Panama. Nu este vOrba însă de dolari bancnote, cum s-ar putea crede. Pradă flăcărilor, ca urmare a unei inițiative guvernamentale, va fi dată' o cantitate de stupefiante de valoarea bănească respectivă. Ea a fost capturată în cadrul actualei ofensive a o- ficialităților împotriva contrabandei cu droguri. Acum; în fața unei asistențe alcătuite din înalți funcționari, membri ai serviciilor antidrog, ziariști, 24 kg de cocaină și 73 kg de marihuana se vor, transforma în cenușă. Un demonstrativ act de protest împotriva efectelor nocive ale drogurilor.
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