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României spre comunism".

ani— marcată de

sărbătoare a unității poporului
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ANIVERSAREA

Activitate intensa Io Șantierul naval din Drobeta Turnu-Severm Fote : E. Dichiseanu

blN ACTUALITATEA

„Cea de-a 55-a aniversare a Partidului Comunist Român s-a 
transformat într-o puternică manifestare a voinței și hotărîrii oame
nilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru 
popor, de a înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului, 
de a da viață istoricelor hotărîri ale Congresului al Xl-lea, Progra- 

făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
a României spre comunism".

mului de 
înaintare

de la crea- grandioasa manifestare din Capitală, in cadrul căreia peste 200 000 de participant! au ascultat cu deosebit interes, cu entuziasm, profunda și mobilizatoarea cuvîntare a tovarășului NicoJae Ceaușescu — s-a reliefat ca un eveniment deosebit de important, cu e- couri fertile în întreaga viață a societății noastre. Se poate aprecia că acest eveniment a depășit considerabil sfera unui moment aniversativ, transformin- du -se intr-o manifestare politică de amplă rezonanță, la scara întregii noastre națiuni socialiste. Prin forme din cele mai variate, expresii din cele mai diverse ale înaltei conștiințe și responsabilități patriotice — prin avintul întrecerii socialiste, prin ansamblul de manifestări politicp-ideo- logice și cultural-educative consacrate operei de educare socialistă, prin importantele succese obținute in toate domeniile — și-au găsit o pregnantă ilustrare atașamentul poporului față de partid, fidelitatea cu care aplică politica partidului, unitatea strinsă a întregii noastre națiuni, a tuturor cetățenilor țării — fără deosebire de naționalitate — in jurul partidului.
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NICOLAE CEAUȘESCU
Din cuvîntarea rostita în ziua de 8 mai 1976, 
la marea manifestare populară din CapitalăCa un moment culminant în suita acțiunilor prin care țara întreagă și poporul întreg și-au sărbătorit partidul s-a înscris grandioasa manifestare populară din Capitală. Fără îndoială că această manifestare va rămîne înscrisă ca una din cele mai înflăcărate, mai entuziaste, mai directe expresii ale simțămintelor nu numai ale cetățenilor Capitalei, ci ale tuturor fiilor patriei față de partid — simțăminte de dragoste, de stimă și prețuire, de totală identificare. Oricine a trăit acest .moment, oricine 1-ă urmărit a putut înțelege mai profund acea realitate majoră ce caracterizează viața social-politică a României — unitatea organică dintre partid și popor — a putut înțelege de unde își trage partidul nostru nesecatul său izvor de forță : din legătura intimă cu glia patriei, din consecvența neabătută cu care exprimă voința și interesele poporului, din fidelitatea față de teoria revoluționară a clasei muncitoare, concepția materialismului dialectic și istoric. „Partidul — Ceaușescu — România", aceste cuvinte, asociate în cugete și inimi, scandate entuziast la toate manifes-

tările, de la un capăt la altul al țării, au arătat cum nu se poate mai elocvent cît de bine știe să aprecieze poporul pe cei ce se dedică binelui poporului, propășirii patriei.Cuvîntarea pe care secretarul general al partidului a rostit-o cu prilejul marii manifestări populare din Capitală a constituit o nouă expresie a clarviziunii cu care partidul nostru, pe baza teoriei revoluționare celei mai înaintate și pornind de la sintetizarea învățămintelor întregii sale istorii, de la realitățile concrete ale țării, trasează direcțiile fundamentale de construcție socialistă în lumina Programului adoptat de cel de-al Xl-lea Congres. O vastă activitate de dezvoltare industrială și sporirea eficienței întregii activități economice ; afirmarea tot mai amplă a revoluției tehnico-științifice prin dezvoltarea cercetării și introducerea pe scară largă a progresului tehnic ; dezvoltarea intr-un ritm intens a agriculturii ; creșterea bunăstării oamenilor muncii ; dezvoltarea învățămîntului, înflorirea

0 importantă lucrare agricolă se încheie

1NSĂMINȚĂRILE
și altă importantă lucrare începe:Întreținerea culturilorCondițiile meteorologice din ultimele două săptămîni, caracterizate prin ploi abundente și scăderea temperaturii, au determinat in majoritatea județelor prelungirea însămîn- țărilor, îndeosebi Ia porumb. Astfel, în prezent, potrivit datelor centralizate la ministerul de resort, porumbul se însămînțează pe ultimele 20 000 hectare în întreprinderile agricole de stat și 100 000 hectare în cooperativele agricole, terenuri situate îndeosebi în zonele de nord ale țării. De asemenea, mai sînt de în- sămînțat unele suprafețe cu soia, fasole și alte culturi care au nevoie de mai multă căldură. In cîmpiile din sud și vest, principala zonă cerealieră a țării, porumbul a fost însămîn- țat pe toate suprafețele prevăzute și există condiții ea această lucrare să se încheie, in scurt timp, și in zona coiinară.Specialiștii apreciază că, deși ploile au stînjenit desfășurarea normală a însămînțărilor, ele au fost foarte folositoare, refăcînd rezerva de umezeală din sol, îndeosebi in Bărăgan și sudul Moldovei, unde deficitul de umiditate, la începutul primăverii, era destul de accentuat. Au fost create, așadar, condiții optime pentru dezvoltarea semănăturilor de toamnă, pentru germinarea și răsărirea normală a culturilor insămînțate în primăvară. Hotăritoare pentru obținerea unor recolte mari este acum executarea Ia timp și de bună calitate a prășltului. a celorlalte lucrări de întreținere. Se poate spune că de acum înainte recolta depinde, în cea mai mare măsură, de oameni, de priceperea și hărnicia lor, de modul cum vor ști și cum vor acționa pentru ca

toate lucrările să fie făcute fără in- tirziere. La semănat au lucrat mai mult mecanizatorii din S.M.A. și I.A.S. La întreținerea culturilor, alături de ei, trebuie să iasă în lanuri sutele de mii de cooperatori, toți locuitorii satelor. în timpul campaniei de însămînțări. organele și organizațiile de partid, comandamentele locale și conducerile unităților agricole și-au dovedit capacitatea organizatorică, asigurind desfășurarea in bune condiții a semănatului. Acum, fiind vorba de lucrări la care trebuie să participe un mare număr de oameni, are un rol hotăritor munca politică desfășurată de organizațiile de partid pentru concentrarea eforturilor tuturor locuitorilor de la sate la întreținerea culturilor.în numeroase cooperative agricole și întreprinderi agricole de stat, îndată ce sfecla de zahăr, lloarea-soa- relui și alte culturi au răsărit, s-a trecut cu toate forțele la prășit. Merită subliniat faptul că, în timp scurt, in cooperativele agricole din județele Dolj, Olt, Teleorman. Ilfov. Buzău. Satu-Mare s-a încheiat prima prașilă manuală la sfecla de zahăr, iar în județul Ialomița această lucrare este pe sfîrșite. La centrala de specialitate se apreciază că, în unele județe, atit prașila mecanică la sfecla de zahăr, cît și cea manuală se desfășoară în ritm nesatisfăcător. Este adevărat că in unele zone culturile abia au răsărit. în altele însă, sfecla de zahăr este mare, se dezvoltă viguros, dar lucrările de întreținere întîrzie. în cooperativele agricole din județul Timiș au fost prășite suprafețe mult mai mici decît în județele vecine — Arad și Bihor. Și la

prășitul florii-soarelui se constată diferențe mari între județele care beneficiază de aceleași condiții climatice, în cooperativele agricole din județele Olt și Teleorman, prima prașilă mecanică la floarea-soarelui s-a făcut pe mai mult de jumătate din suprafața cultivată, în timp ce în județul Dolj această lucrare s-a executat în proporție mult- mai mică. Mai rău este că în unele unități agricole din diferite județe, deși plantele sînt mari, iar buruienile se înmulțesc, prășitul nu a inceput. In ședința comandamentului central care a avut Ioc vineri, 7 mai, s-a indicat ca imediat să se treacă la prășit, atit mecanic, cit și manual, pentru a se asigura cele mai bune condiții de dezvoltare plantelor cultivate.Avind în vedere rolul mare pe care îl au in balanța recoltei lucrările de întreținere a culturilor, se cere ca, în aceste zile, întreaga forță de muncă de la sate să iasă la cimp. Acolo unde nu pot intra .mijloacele mecanizate, este necesar să se lucreze manual. După cum prășitoare au în acord globalOrganizațiile de partid conducerile unități-
se lucrezeștie, culturile repartizate echipe.la sate, agricole au datoria să consoli-

se fost pe de lor _ _____  ________deze aceste formații de muncă, dez- voltind spiritul de echipă și organi- zind întrajutorarea acolo tinde este nevoie. Peste tot este necesar să se lucreze din plin, cu toate forțele la întreținerea culturilor, respectîn- du-se cu rigurozitate normele de calitate — condiție hotăritoare pentru obținerea de recolte sporite în a- cest an.
Pentru îndeplinirea cincinalului, pentru înflorirea tuturor regiunilor,

pentru înfăptuirea Programului ideologic al partidului

Dezvoltarea atitudinii noi, 
socialiste față de muncăUrmare firească a politicii partidului de repartizare rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, economia județului cunoscut in ultimii zece ani ..........—înalte de industrializare, pe primul loc aflindu-se întreprinderile tive, energetice, ale materialelor de construcție. Continuarea acestui ritm la parametri noi, superiori în cincinalul 1976—1980. în consens cu sarcinile dezvoltării economico- sociale stabilite de Congresul al Xl-lea al partidului, va însemna pentru județul nostru un volum de investiții de peste 34 miliarde lei. Această sumă depășește cu mult fondurile alocate în ultimii 25 de ani și va face posibil ca în 1980 producția industrială globală treacă de 17 miliarde lei.„Un obiectiv central al întregii munci politico-educative ÎI constituie — așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu — dezvoltarea spiritului de ordine si disciplină muncitorească, condiție de importanță determinantă pentru o rodnică desfășurare a activității productive în toate unitățile economice". O a- semenea activitate trebuie să condusă, firesc, la creșterea responsabili-

Gorj a ritmuriextrac-
tatiifată fiecărui muncitor și specialist de îndeplinirea obligațiilor profesionale, la înrădăcinarea spiritului muncitoresc în toate colectivele.Multitudinea ți complexitatea sarcinilor economice au impus și impun o amplă mobilizare de forțe materiale și umane, o continuă activitate de pregătire profesională și de educație revoluționară a viitoarelor că

lean de partid, s-au inițiat dezbateri în cadrul organizațiilor de bază și al comitetului de partid, iar ulterior problemele au făcut obiectul discuțiilor cu organele de conducere colectivă, precum și cu masa largă a muncitorilor și specialiștilor. Măsurile organizatorice stabilite cu aceste prilejuri s-au împletit strîns cu o varietate de acțiuni

din județul GORJ
Gheorghe PALOȘ

Prim-secretar ăl Comitetului județean Gorj al P.C.R.

Soarele și pîinea
Primăvara, soarele răsare în Bărăgan mare cit o 

roată de car. In anii de demult, ai sărăciei, privindu-i 
discul de foc, care vibra urcind pe linia orizontului, 
oamenii il admirau închipuindu-și-l o pline uriașă. O 
piine a lor — abia ieșită din cuptor, bine rumenită, 
bună să-i îndestuleze pe toți.

Imaginea „plinii" din zori a întemeiat o relație si
gură : cea dintre soare și munca pentru piine ; aici, 
in Bărăgan, ca pretutindeni unde se lucrează pămîntul, 
omul trebuie să plece la muncă odată cu răsăritul 
soarelui dacă vrea ca pîinea să-i bucure masa și casa.

Cel care-mi amintește aceste lucruri, bătind hotărit 
cu dunga unei palme peste suprafața celeilalte, este 
tovarășul Vasile Marinescu, primarul comunei Mînăsti- 
rea, județul Ilfov. Iar dacă o face, are el un năduf.

— Păi cum să n-am ? — zice. Mai sint unii — fie 
ei cooperatori, tractoriști, brigadieri, chiar și specialiști 
cu mai mare răspundere — pentru care ceasul cîmpului 
sună cam tîrziu...

— Dar e normal ? — întreb și eu, mirat de-adevă- 
ratelea. Și cum se explică ?

— Cum să fie normal ? Adică noi facem azi o agri
cultură după regulile învățate la institutul agronomic, 
și să fie normal să nu se știe regula cea mai simplă 
a lucrului la cimp '! Ce zici dumneata ?

— Poate că nu o știu, sau au uitat-o ?...
— Ba știu. Dar unii dintre ei — și noi am avut vreo 

cîțiva dintre aceștia ! — n-au învățat, cum ziceți dum
neavoastră, gazetarii, și „relația" aceea dintre pline 
și soare. Aici, in Bărăgan, începind de primăvara, de 
la semănat, pină toamna, la încheierea culesului, indi
ferent ce ești — brigadier sau inginer, tractorist sau 
cooperator — trebuie să te prinză răsăritul în cimp. 
la treabă. De multe ori, cind încă nu s-a luminat, mai 
bați prin porți, mai trezești pe lenevoși, unde vezi că 
ferestrele nu s-au aprins. Că, de, așa-i munca in agri
cultură... Nu-mi aștepți, dumneata, să vii ca la birou, 
la opt treizeci, fiindcă s-a dus plinea !

...Cei cîțiva despre care-mi vorbea primarul din Mi- 
năstirea au plecat din localitate. Ei știu de ce. Indife
rent prin ce locuri s-ar fi dus însă, zicea tovarășul Ma
rinescu, trebuie să știe și regula ăsta de aur, care spune că peste tot unde se seamănă și se culege, ora răsăritului este ora muncii.

Eugen FLORESCU

Pentru multi dintre noi Aradul este din orașele țării au ceea mește o dustrială. amintim, petrecută două războaie mondiale. de fabrica de vagoane. de fabrica de țesături. Ce a păstrat astăzi Aradul din toate' acestea ? Fără îndoială întîlnim și acum unele din vechile unități industriale de atunci, dar multe din ele, cum este de pildă fabrica de mobilă, au trecut de la faza artizanală, la o producție de serie mare. Artizanală aici, de pildă, mai este iscusința cestora

unul care nu- in-ce se tradiție Unii ne mai din copilăria între cele
cese cu un talent demn de toată admirația, închipuiți-vă o largă hală unda acești oameni tineri refac complicatele caracteristici ale unor stiluri de mobilă cu atîta exactitate artistică incit produsul finit nu pare cu nimic mai prejos de original.

dernă, oamenii pe care i-am cunoscut dovedesc pasiune, așa cum mi-arn dat seama din ceea ce spun, fac și din priceperea pe care o dovedesc Rudolf Hartman și Hie Nudin de la „secția artă". Remarcabil este faptul că acum noi pro

cu cel ce ■ proiectat-o, ca și cu mulți din cei ce o execută, mi-am dat leama că oamenii aceștia vădesc nu numai însușirile unor buni meseriași, ci sînt dotați cu însușiri de creatori. Care au studiat trăsăturile. specifice ale ornamentației naționale și
Virtuoși ai industriei

aici, mai este oamenilor a- care reușesc să dea în țară și peste hotare produse de artă, de o mare finețe a concepției și a execuției. E drept, la combinatul de prelucrare a lemnului sint folosite numeroase mașini, dar produsul finit, modelat și împodobit conform trăsăturilor stilurilor din diferite epoci și secole, are nevoie de o reală iscusință. O iscusință a gindului, în- deminare și precizie, pe care le-am admirat deopotrivă în atelierele unde oameni tineri și chiar foarte tineri mînuiesc complicate mașini, lucrează in vastele săli luminoase in care 180 de sculptori manuali (media lor de virstă este de 25 de ani) mun-

Sînt mii de muncitori în cele șapte secții, fiecare din mare decit de altădată, produsă aici are pentru aceste calități de suplețe, trăinicie, eleganță o deosebită căutare în străinătate și producția exportului mare pondere.Expoziția în care ne conduce inginerul Andrei Tpzat cuprinde numai un număr mic din variata gamă de produse ; dar ceea ce incintă ochiul aici este marea ingeniozitate și calitatea deosebită a mobilei pe care combinatul o produce. Fie în reproducerea unor Stiluri celebre, fie in mobila simplă, mo-

ele mai atelierul Mobila
destinatăoocupă

Reportaj de
Valeriu RÂPEANUducem în serie mobilă de mare artă și finețe, că această mobilă este căutată în Europa, că mina și imaginația meșterilor noștri — toți, de la inginer la muncitor oameni foarte tineri — atestă nu numai o mare înzestrare tehnică, o pricepere deosebită, dar și o reală pasiune. Pasiune care l-a făcut pe inginerul Romică Tăranu '•* proiecteze un nou tip de mobilă ..Bogdana", brăncovenesc, cu deosebit succes la ■ Tirgul de la Kbln.Privind-o și discutmd

sanumită în stilexpusă

acum caută, eu reușite de o reală virtuozitate, să le retopească într-o sinteză modernă. Rezultatele obținute sînt îmbucurătoare și orice căutare in acest domeniu va fi de bun augur pentru a releva originalitatea artei românești din trecut, aptă să dea naștere unor formule viabile în multe din sectoarele vieții moderne.Tot de la un atelier artizanal a pornit și întreprinderea de ceasuri ..Victoria" din A- rad. Privești atelier și cu poți imagina ceeași curte ' trunde intr-o nă fabrică ce este deopotrivă a prezentului,
veehiul greu îți că în a- vei pă- - moder-

ca și a viitorului. Mal mult, în mintea noastră meseria de ceasornicar pare rezervată exclusiv preciziei și îndemînării bărbătești. Dar cînd inginerul-șef Alexandru Grubei, un om ale cărui pricepere și pasiune sînt intr-adevăr exemplare, și secretarul de partid al fabricii, loan Niga. preocupat de munca oamenilor, de problemele vieții lor. de toate aspectele vieții acestui colectiv, ne spun că din cei care alcătuiesc colectivul, cincizeci la sută sînt femei, aproape că nu ne vine a crede. Dar am pătruns în halele de montaj unde fete tinere, îmbrăcate impecabile halate albe, execută la banda rulantă operații de mare finețe și delicatețe. După ce le vezi spui că într-adevăr alcătuirea unui sornic din zecile zecile de piese poate să fie decît rodul unei delicate munci de femeie. Ceasornice de diferite tipuri. de masă sau deșteptătoare, de la formele cele mai moderne pină la cele „retro". O grupă de proiectare află ingenioase modele potrivite, să spunem, mobilierului de bucătărie în culori de o mare varietate, toate combinate cu un gust și o sub-
(Continuare 
în pag. a V-a)

în
cea- și nu

dre, care se formează și cresc odată cu întreprinderile, șantierele, unitățile agricole socialiste, cu instituțiile din județ. Acest profund și complex proces este urmărit și condus prin acțiunile inițiate de comitetul județean, de organizațiile de partid în vederea educării în spirit socialist, a formării unei atitudini noi față de muncă, față de proprietatea obștească.După cum s-a apreciat și în cadrul dezbaterilor privind îndeplinirea Programului ideologic al partidului, biroul comitetului județean de partid, pornind de la necesitatea ca activitatea de ridicare a conștiinței socialiste să se situeze în miezul actualității, printr-o legare cît mai strînsă de îndeplinirea principalelor obiective economico-sociale, a insistat ca întreg ansamblul pîrghiilor și instrumentelor muncii politico-educative să fie orientat în direcția dezvoltării spiritului de răspundere, înțelegerii importanței realizării ritmice și la un înalt nivel calitativ a sarcinilor de plan, a generalizării experienței înaintate. Eficiența acestor strădanii este ilustrată, între altele, de faptul că 11 unități economice au îndeplinit cincinalul 1971—1975 înainte de termen, realizînd o producție suplimentară de 654 milioane lei.Printr-o mai bună organizare a muncii de partid, folosind o gamă largă de mijloace politice, am reușit să facem ca adunările de partid, sindicat, U.T.C., adunările generale ale oamenilor muncii din întreprinderi și ale membrilor cooperatori să constituie un cadru politico-organiza- toric cît mai eficient pentru educarea comunistă a maselor, pentru dezbaterea principalelor sarcini care ne stau în față și a mijloacelor prin care le putem înfăptui.Cu doi ani în urmă, întreținerea și repararea mașinilor și utilajelor din unitățile miniere nu erau peste tot corespunzătoare, ceea ce îngreuna îndeplinirea ritmică a planului. Pe baza analizei și a hotărîrilor adoptate de biroul comitetului jude-

politico-educative, desfășurate neîntrerupt. Rezultatele s-au concretizat, în scurt timp, în îmbunătățirea situației, în îndeplinirea și chiar depășirea sarcinilor de plan de către majoritatea exploatărilor și carierelor. Un alt exemplu prezintă activitatea Combinatului de lianți și azbociment Tîr- gu-Jiu, care, în primii ani ai cincinalului trecut, nu realiza indicatorii de plan, in principal din cauza atitudinii necorespunzătoare față de muncă ,a unor angajați — muncitori și cadre tehnice. Mulți dintre aceștia, cu precădere tineri, provenind din mediul rural, nu aveau o temeinică educație muncitorească, se deprindeau mai greu cu disciplina industrială. Birourile comitetelor județean și municipal de partid au desemnat un număr de tovarăși care să sprijine și să îndrume, pe o perioadă mai îndelungată, organele și organizațiile de partid, de masă și obștești din combinat. Aspectele deficitare și măsurile preconizate au fost analizate în adunări de partid, ale organizațiilor de masă și ale angajaților, s-au îmbunătățit și concretizat agitația vizuală, gazetele de perete, agitatorii au acționat mai operativ și eficient, s-au întocmit programe speciale ale brigăzilor artistice de agitație. Aceste acțiuni concertate s-au reflectat în îmbunătățirea radicală a activității economice, unitatea situindu-se ulterior printre întreprinderile fruntașe pe ramură.Mult mai bine au înțeles cadrele noastre în ultimii ani rolul educativ deosebit de important pe care îl are tematica discuția adunărilor < a plenarelor din șantiere și unități o mare eficacitate punerea în dezbaterea a unor teme de importanță fundamentală pentru viața colectivelor de muncă, așa cum sint : folosirea timpului de lucru, a capacității mașinilor și utilajelor ; reducerea consumului de materii prime și materiale, a energiei și combustibilului ; ritmicitatea lucrului pe șantiere ; participarea la muncă în agricultură — obligație a tuturor cetățenilor de la sate ; atitudinea înaintată față da muncă și altele. în numeroase adunări sindicale și ale U.T.C. un loc

pușă în de partid și întreprinderi, agricole. De s-a dovedit i comuniștilor

(Continuare în pag. a Il-a)

ÎN JUDEȚUL NEAMȚ

Planul
aSilvicultorii din județul Neamț, cu participarea a mii de tineri, au realizat planul la împăduriri pe întregul an 1976. Astfel, în masivele muntoase Stînișoara, Cea-

anual la împăduriri 
fost îndeplinithlău, Tazlău ș.a. s-au împădurit 2 150 hectare în fond forestier de stat și 120 hectare în păduri de folosință comunală. De menționat că 90 la sută din

aceste împăduriri s-au făcut cu rășinoase, puietul fiind pregătit în întregime în pepinierele proprii ale inspectoratului silvic județean. (Ion Manea)
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ORAȘ FRUMOS"
este orașul curat

este

Chiparosul pe valea Bistriței
•

„Chiparosul de Oregon"un arbore din specia rușinoase
lor, intilnit in pădurile din Ame
rică. Cercetătorii de la Baza ex
perimentală silvică Hemeiuși, 
județul Bacău, l-au adus insă 
pe malurile Bistriței. El a fost 
aclimatizat in parcul dendrolo- 
gic de aici, împreună cu alte 
specii de arbori exotici : pimtl 
roșu, laricele de vest, tuia gi
gantica. Chiparosul este un ar
bore repede crescător, cu cali
tăți superioare celorlalte ruși
noase. Intenția cercetătorilor de 
aici : să extindă chiparosul pe

■ toată valea Bistriței.

Cam la două-trei zile. Aurel Brătescu din stațiunea Călimă- nești intră în bufet să bea o bere. Totdeauna este însoțit de Costică. Fiind doi, ar trebui să comande, să zicem, două sticle de bere. Dar nu. De fiecare dată, Brătescu comandă o singură sticlă de bere. Și o bea singur. Costică stă și-l privește. Cine-i Costică ? Costică este un berbec. Cintărește aproape 100 de kilograme ! Costică a apărut, cu doi ani în urmă, pe nepusă masă, în curtea lui Brătescu. Nimeni nu știe de unde și nimeni nu l-a dat dispărut. Costică este prieten cu toată lumea, inclusiv cu cei ve- niți in stațiune Ja odihnă- Ca să nu mai spunem că mulți dintre ei țin musai să se fotografieze alături de Cosțică. Este teribil de fotogenic.

cu

MulțumiriIn gospodăria unui cetățean din localitatea Valea Standului, județul Dolj, izbucnire up incendiu care amenința și alte case din jur. Imediat, elevii claselor a Vl-a și a Vil-a de la școala generală au pus mina pe extinctoare, găleți, lopeți. Cu mult curaj Și multă hărnicie, e- levii au reușit să localizeze și să stingă incendiul. Pentru moașa lor faptă, gospodarul adresat micilor pompieri mai călduroase mulțumiri, rită.
fru- le-a cele Me-Fotbal cu...inventar!

Consiliul județean de educa
ție fizică și sport Mehedinți a 
primit o cerere a cetățeanului 
Constantin Băltățeanu din Or
șova. Era o cerere pentru legi
timare. O cerere we avea an- 
telul și viza secției de țotbal a 
asociației sportive „Dunărea" 
din localitate, in ziua in care 
i-a venit nudul și respectivei 
cereri să fie luată in discuție, 
cineva a observat precum că 
iu locul uțtde ar fi trebuit să 
fie viza medicală era aplicată 
o ștampilă pe care scria apăsat 
și clar : ,,lțwejitar“. Probabil că 
pe la amintita asociație de fot
bal răspunderea de la capitolul 
viză medicală suferă rău de tot.într-o noapte de nesomnVasile Nistor, elev la școala de șoferi profesioniști din Tg. Mureș, a prins „gustul volanului'1, deși nu a intrat încă in posesia carnetului de conducere. Pe Ia miezul unei nopți de ne? somn a pus ochii pe autocamionul 21-MS-331 al autobazei I.T.A., s-a urcat la volan și hai la plimbare. După scurt timp, a nimerit intr-un gard. întrucât izbitura n-a fost prea puternică, a continuat drumul pipă la Singer, in satul natal, unde a făcut un popas. De aici a plecat spre Războjenț, dar taman in mijlocul cimpuluj oprit motorul din lipsă benzină- A lăsat de izbeliște și S-a Mureș cu trenul, invitat la miliție.

s-a , . 4e-,autocamionul înțprs la Apoi, o Tg. 
fostDouăaccidentegravePe raza județului Neamț avut loc două accidente grave de circulație :Primul s-a produs din vina inginerului Constantin Amihăieset, din Tg. Neamț. Deși nu .avea permis de conducere, el a con- dyș autoturismul 1-NT-Ș37 cu viteză excesivă. Pierzind controlul volanului, s-a răștuppat cu mașina — cu patru persoane în cg — in canalul de aducțjupe de lă hidrocentrala Roznov. Două persoane șj-au pierduț viai»,Al doilea accident a avut Ioc în cmipuna Țgjnășeni și se datorează șoferului loan Cocea. Con- ducind autoturismul l-BC-3084 in stare de ebrietate, a pierduț controlul volanului — s-a răsturnat cu mașina, care avea cinci persoane în ea, jpțf-up lac de pe malul Șiretului. Si în a» gpșț al doilea accident șj-au pierdut yiața pite două persoane.

au

Rubricâ redactată de
Petre POPA
Cu sprijinul corespondenților 
„Șcințeii1

I

împreună cu inspectori de la Centrul sanitar și antiepidemic' al județului Prahova am efectuat. un raid- anchetă prin cartiere, întreprinderi, piețe alimentare, depozite și magazine comerciale, din municipiul Ploiești, pentru a urmări modul în care se păstrează ordinea și curățenia. Se cuvine să subliniem că cetățenii Ploieștiuiui. antrenați de deputați, au depus eforturi sporite pentru înfrumusețarea orașului, au amenajat verzi, și ar- străzi,160 de noi hectare de spații au plantat 140 000 buști ornamentali, rigole, trotuare.în raidul nostru prinderi care pot fi date ca exemple demne de urmat în privința curățeniei și bunei gospodăriri. Așa, de pildă, in incinta întreprinderii „Dorobanțul" domnește pretutindeni ordinea și te flori, mos, plin Bulevardul centrul Ploieștiuiui de gara de sud. Frumoase și curate stat și' străzile din centrul orașului. Peste 100 de cetățeni, dintre cei mai buni gospodari, s-au constituit in „pichete de educație și control", care veghează ca străzile centrale să fie totdeauna curate, Inițiativa a contribuit la formarea unui curent de opinie împotriva celor care murdăresc orașul. O inițiativă care merită să se extindă și în cartierele municipiului, precum și în alte localități urbane ale județului Prahova.Cu toate aceste preocupări evidente pentru curătepie și igienă, nu toate cartierele Ploieștiuiui sint îngrijite așa cum ar trebui să fie îngrijite cartierele unui mare centru urban și industrial. Jată-ne, de pildă, in cartierul „Bariera Unirii", la capătul de linie al întreprinderii de transport în comun. Dispecera Veronta Orășanu abia aștepta să-și descarce sufletul : „Vedeți patiseria de alături 7 Toată ziua, bună ziua, își depozitează aici, în stradă, gunoaiele. S-a format un adevărat maidan, iar în chioșcul de legume de alătpri, care stă inehis încă de acum un an,

de arbori au reparatam vizitat între-

cei de la patiserie aruncă în neorânduială tot . felul de ambalaje, printre care și-au făcut cuib rozătoarele". Aceleași condamnabile neglijențe gospodărești am intilnit și la cantonul aflat la numai 20 de metri. A- carul Tudor Manoleșcu, in loc să aibă în jurul lui o grădiniță cu flori, oază de verdeață și sănătate, suporta miasmele sufocante ale gunoaielor aruncate în jur de el și de ceilalți din cartier. Cam în aceleași condiții de necurățenie se complace și veninul ceferistului, Nicolae Parotă. șeful stației PECO pentru butelii de aragaz.Trecem linia de cale ferată și ză Botoșani: Aspect din centrul orașului Foto : S. Cristian

întreprinderu. Tovarășul Toma Oprea, secretarul, ne ascultă atent și ne spune : „Vina este, evident, in primul rind, a factorilor de răspundere din întreprindere, și acest lucru îl vom analiza cu prima ocazie. Dar, în afară de această lipsă de răspundere a lor, este vorba și de mentalitatea unor oameni care muncesc bine, sint fruntași în muncă, dar care ignoră, pur și simplu, elementare reguli de igienă și curățenie la locul lor de muncă, Atei vom preună cu pentru a găsi metode și soluții de a face, efectiv, educație cetățenească". Secretarul a cpiticat ganele sanitar demic, limitat F„.........doar la amenzi și măsuri administrative și mai puțin la inițierea unor acțiuni preventive, educaționale.A doua zi, pe marginea celor constatate in raidul-anchetă întreprins, am discutat cu gospodarii municipiului. Tovarășul Petre Tănăsescu, priiți-vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular, ne-a spus : „Multe am făcut, dar foarte multe mai avem de făcut. Trebuie să întreprindem acțiuni mai ferme de igienizare nu numai în centru, ci și in cartierele periferice. Pentru început, vom organiza întilniri cu deputății și cetățenii pentru a crea un puternic curent de opinie impu- țriva tuturor celor care atentează la curățenia și igiena urbei, la sănătatea publică. Vrem să facem din Plojeștiul nostru intr-adevăr un oraș curat și frumos".Desigur, sînt intenții lăudabile, iar activitatea de pină acum a probat eficacitatea măsurilor întreprinse de municipalitatea ploieșteană pentru a păstra ordinea, curățenia, aspectul civilizat al străzilor și piețelor, al unităților economice și instituțiilor publice. Dar starea de lucruri din unele cartiere. îndeosebi din perimetrul unor unități comerciale, precum și infățișarea utilităților comune ale unor locuințe fac necesară o activizare mai puternică a tuturor factorilor chemați să vegheze la menținerea curățeniei localității — deputății, asociațiile de locatari, organele sanitare, cetățenii înșiși. în acest scop, se cere ca municipalitatea să creeze acel climat de răspundere din partea tuturor celor chemați să vegheze la menținerea ordinii și curățeniei nu numai pe străzile centrale ale orașului, ci în întregul său perimetru, să indrepte eforturile nu numai spre plantarea de flori și amenajarea de spatii verzi, ceea pe, desigur, e foarte Rine, pentru ca orașul să fie mereu gătit de sărbătoare, dar și pentru menținerea igienei acestuia, pentru că, »șa cum spune un proverb românesc, „curățenia e aa# mai friwaoasă gă- teajță".
Constantin CAPJBARU
corespondentul „Scînteii"

căuta Să acționăm îm- comitetul sindicatului,
Cum își îndeplinesc edilii

și locuitorii Ploieștiuiui o importantă îndatorire

apoi or- ceptrului și antiepi- care s-au pipă acum
curățenia, exiștă mpl- multă verdeață. Prude prospețime este și Castanilor, care leagă Ploieștiuiui de gara

bovim cu privirea în ipcinta întreprinderii ..1 Mai". Greu de închipuit și de redat in scris ce am văzut intr-o întreprindere atit de mare și de renumită : peste tot — reziduuri de carbid, gunoaie, mp|oz, scjnduri etc, etc. O adevărată rampă a neglijenței gospodărești ! Un muncitor ne-a spus cp amărăciune : „Știți cit de frumoasă era această porțiune a fabricii l Ti-era mai mare dragul să mergi pe alei străjuite de pomi și flori". O situație asemănătoare, a lipsei de igienă și curățenie. întîlnim și in perimetrul cantinei-restaurant a aceleiași întreprinderi.— De ce ? îl întrebăm pe magaziner, primul care ne-a ieșit îi) ogle,— Aplicăm și noi igiena în Jimua posibilităților (!?) — ne răspunde el.Stăm de vorbă cp șeful serviciului administrativ al întreprinderii, tovarășul Mihai Stoian. Omul recunoaște că incjnta întreprinderii nu arată ca lumea, dar nu e convins că el personal are prea mare vină, După părerea lui, principalii vinovați sint cei de la investiții, responsabilul cantinei și încă vreo pițiva. „Dar eu ce vină am ? Că eu le-am spus mereu de curățenie și ei nu m-au înțeles...". Căutăm să stabilim responsabilitățile pentru această stare de lucruri la comitetul de partid al
Dați copiilor

numai exemple bune!Și în județul Bacău au fost construite și date in folQsiptă, în ultim3 vreme, noi creșe și grădinițe. Toate cartierele noi de locuințe din orașele BapRu. Gh, Gheorghiu-Dej, nești, Buhuși, Tg. și Comănești. ca și multe comune și sate județ dispun ... ...de asemenea instituții, unde mamele își lasă copiii în grija educatoarelor. La ora actuală. trei sferturi din numărul copiilor de virsță preșcolară din județul Bacău frecventează grădinițele. Toate cererile pentru primirea in creșe a copiilor mai mici de trei ani sjpț satisfăcute. De subliniat f untul că municipiul Gh. Gheorghiu-Dej est? una din primele localități din (ară in care absolut toți copiii de virslă preșcolară au fost cuprinși în grădinițe, Rețeaua băcăuană de cre- șe și grădinițe este în continuă extindere. îi) prezept se' află în plină construcție localuri noi, cu sute de locuri.Firește, odată înălțate, aceste edificii trebuie să servească ani in șir la creșterea si educarea în condiții pît mai bune a noilor generații de copii. Reușeșp oara constructorii să execute aceste lucrări la un nivel caiitațiv corespunzător, tar eei însăremați cu exploatarea lor să le întrețină în condiții cit mai bune ? în cele mai dese cazuri, răspunsul este pozitiv. în unele cazuri însă...în cursul unui raid întreprins în aproape 50 de creșe și grădinile băcăuane au ieșit la iveală o serje de deficiente provocate de upij constructori cara nu au dat atenija cuvenită finisajului și unor instalații interioare. Așa șe

Moi- Ocna
i din astăzi

la Bu- nr- Gh.in-
explică faptul că creșa nr. 2 din huși, la grădinița 16 din municipiul Gheorghiu-Dej, laternatul și cantina Complexului școlar de construcții din Bacău, edificii date de curînd in folosință, apa se infiltrează prin acoperișuri, tencuielile din jurul ușilor au căzut, iar sistemul de ventilație de la bucătării nu funcționează- Da leagănul de copii de pe strada
însemnări despre 
gospodărirea unor 

edificii sociale 
peniru școlari 

și preșcolari

George Bacovia din Bâpău (}a care, în treacăt fie spus, nu s-a fă- Eilt nici pină acum recepția finală, conductele termice au rămas neizoiate, covorul din policlorură de vinii s-a dezlipit, iar faianța de la bucătărie a început să cadă. Deficiențe similare, care nu fac deloc cinste constructorilor, pot fi intijnite și la creșa și grădinița întreprinderii de confecții, la creșele din cartierele Miorița, Victor Babeș și Milcov din municipiul Bacău.- ta» creșa nr- 14 din cartierul Aviatori, deși construcția a fost dată în folosința de peste un an de zile, ascensorul stă și acum neinstalat. Nu?i vorbă că unele ascensoare montate în alte creșe nu funcționează. Drept care, deși destul do costisitoare, aspensoarele respective au fost transformate in ...dulapuri de bucătărie.Deficiențe de construcție am înțilnit și la

une]e clădiri deșținate copiilor mai mari : internata școlare, cămine, cantine. La cantina Complexului școlar de construcții ” "bunăoară, execuției zătoare ala acqperiș, tavanele și partea superioară a pereților sint pline de mucegai. De asemenea, la creșa nr. 2 din Buhuși, internatul Liceului de gimnastică din municipiul Gh. Gheorghiu- Dej și Casa de copii preșcolari din Comănești, constructorii nu au acordat suficientă atenție trecerii conductelor zare care tii, , , vanul și instalațiile e- lactrice.La deficiențele constructorilor se adaugă și lipsa de spirit gos? podăresc de care dau dovadă unii oameni puși să răspundă de exploatarea noilor edi? ficii. Deși a trecut puțină vpeme de Ja darea in folosință a construcției pențru creșa și grădinița întreprindeți i „Partizanul" din Bacău, multe diptre instalațiile acesteia nu funcționează datorită stricăciunilor produse de personalul de servire. Același lucru se intimul» și cu instalațiile de apă, de Încălzire și de ventilație de la noile creșe djn cartierele Cremenea, Cornișa, Mijcov și Șerbănești din orașul Bacău, ca și de la grădinițele Termocentralei Borzești, Trustului de construcții industriale din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej și grădinița nr. 12 din Buhpșj.

din Bacău, din cauza necorespun- termoizolației

de apă și cgnali- prjn plgnșee, fapt a dus la infiltra? deteriorindu-se ta-

nr.
Gh. BALTA
corespondentul 
„Scînteii"

z<-:

— Copiii ? Băiatul abia terminase liceul, Dorința lui ? Să-și încerce șapsele Ja facultatea de construcții. Fata ? Era in clasa a X-a. Ținea foarte mplj să fie „în pas cu ambițiile promoției ei“.— Dar ambițiile dv. ?M-Ș„ șofer la întreprinderea viei și vjnului a județului Ilfov, își pleacă privirea :— Atunci am judecat astfel : fata știe bine engleza. Băiatul poate și el să se perfecționeze într-o limbă străină. Și dacă acolo, după cum se spună, e „lumea tuturor șanselor", ia să înceFC și eu- Așa m-am hotârît și am rămas în Austria cu aptia si C£>i doi copii. Plus mașina cu care plecasem în excursie,.,— Nu era un pas" oarecare. Era un pas spre aventură. cu atit mai grav cu cit antrenați în acest act întreaga țamilig. Ce așteptați. de fapt, la capătul acestui drum ?— întrebarea mi-am pțiș-o șj eu de mjj de ori. Și, credeți-mă. nu-s in stare să răspund nici aeum. Adevărul e că îmi intrase in . pap șă ajung in America,— Vi s-a îndeplinit repede această dorință ?— Nu. Patru luni am stat cu toții ta așteptare, in

tr-un lagăr din Austria. Aici gm cunoscut eîțiva oameni, dar.,.— ...dar ?— Nu prea izbuteam să ne înțelegem, să ne apropiem.' Un jnginer, de pildă, care tirise și el în aventura asta alte patru persoane, aștepta de mulț timp fermele pentru Canada. Voise mai tatii sg ajungă în Suedia, dar a fost refuzat. Cererea lui pentru Statele Unite primise același răspuns. Acuțn. din pqu. aștepta. Și, rjeavind altă soluție. o făcea pe „ompl liber".T- Adică ?1- Pleca, dis-Re-diminea" tă din lagRr și șe așeza la UP eoit de stradă Semn că e disponibil pentru orie? muncă. Upeori. avea noroc. Alteori...— Dumneavoastră ați avut nproo ?— Aș zipe că da. După numai o lună de zile mi-am •găsit d? lucru. Tot in meseria mea. de șofer Transportam oisoluție specială care șe întrebuințează la Hsn? chete. Unqori .. Uneori expediam și in România- Țip bine minte etichetele ne care le lipeam : „Româpia, strada Doamnei. București". Cunosc bine strada în momentele acelea o parourgeam cu mintea de la un capăt la altul. încercam

Dezvoltarea atitudinii noi, socialiste față de muncăToate acestea tfțea argumente nei preocupări generalizarea te în munca _________Nu de mult, de exemplu, ta județul nostru s-a desfășurat o consfătuire intitulată „Munca politică de masă la început de an și de cincinal", cu participarea activului de partid din principalele unități economice. De asemenea, de bune rezultate s-au bucurat o dezbatere organizată la Combinatul de prelucrare a lemnului din Tg. Jiu — privind contribuția agitației vizuale la popularizarea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, ca ți schimbul de experiență de ta Bumbețti-Jiu, la care au luat parte secretarii comitetelor orășenești și comunale de partid, care a avut ca temă studierea celor mai eficiente forme ale activității politico-educative pentru mobilizarea lucrătorilor ogoarelor la realizarea sarcinilor puse în fața agriculturii. In prezent se urmărește cu deosebită grijă aplicarea ta viață a măsurilor cu care s-au încheiat dezbaterile ideologice, după cum se află în curs de desfășurare acțiuni consacrate perfecționării activității cabinetelor de științe sociale, instituțiilor de cultură, a organizațiilor de masă și obștești, în scopul sporirii aportului lor la întărirea disciplinei, la instaurarea atitudinii socialiste fată de muncă -- preocupări educative direct legate de dezvoltarea impetuoasă a Gorjulul in anii actualului cincinal, proces care va determina nu numai lărgirea considerabilă a colectivelor existente, cf și constituirea unor noi unități economice, ai căror angajați vor fi în majoritate tineri,Acționînd în acest fel, prezentîn- du-ne cu un bilanț important de reușite pe plan educativ la Congresul educației politice și culturii so- — străduim să râs? mai bine sarcini- ,Tr de conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescp, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Programul partidului, munca de educare a omului,; de formare a conștiinței noi țonști- : tpțrjd o latură inseparabilă a gran- ; diosului proces de edificare a societății socialiste multilateral dezvol- i tate și de înaintare a României spre i comunism. Pentru realizarea acestor ; obiective, a tuturor sarcinilor eco- ; nomico-sociale vom pune toate mijloacele care ne stau la îndemînă in ■ slujbă formării poor cadre .gu p îna)- ; tă calificare profesională, bine pre- , gătit? din punct de vedera politico- ; ideologic, a unor oameni fermi, in-1! transigenti față de lipsuri, eu spirit i revoluționar, htaSrlti să înfăptuiască; neabătut politica partidplui nostru, prevederile Congresului al Xl-lea al P.C.R.

(Urmare din pag. I)important l-au ocupat temele legate de educarea comunistă a tinerilor, formarea lor în spirit -revoluționar. ca oameni înaintați ai societății noastre, precum și cele vizind respectarea eticii muncii etc.Aceluiași scop ii subordonăm și propaganda de partid, informmdu-i pe lectori și propagandiști despre aspectele concrete ale producției, al? disciplinei de muncă și tehnologice, ceea ce-i ajută să nu se rezume, cu prilejul dezbaterilor din . . doar la o legare formală a temelor cu viața colectivelor, ci să asigure punerea în discuție a unor situații concrete de la locurile de muncă, determintad astfel luări de poziție și formularea de propuneri privind înlăturarea neajunsurilpr. Preocuparea lectorilor, propagandiștilor șl agitatorilor pentru perfecționarea și sporirea eficienței activității lor este stimulată de participarea la asemenea activități a membrilor organelor de partid, începînd cu cei ai biroului comitetului județean. în acest context, consider necesar să subliniez că nu numai periodic, ci ori de cite ori este nevoie. luăm măsuri pentru îmbunătățirea și reactualizarea modalităților de lupru ale colectivelor de agitatori, punem de acord agitația viguală cu nojle sarcini sau probleme apărute, acordăm o atenție deosebită unor active instrumente de influențare cum sînt gazetele de perete, gazetele satirice, brigăzile artistice de agitație.Pe primul plan al preocupărilor noastre se situează intensificarea muncii politice-ideologice. îndeosebi în direcția îmbunătățirii conținutului Său, in funcție de preocupările oamenilor și condițiile specifice din fiecare loc de activitate. Pe această linie, un rol important îl joacă modul în care sint susținute inițiativele lansate de organizațiile de partid, de comuniști. O asemenea inițiativă, denumită sugestiv „Mina — o puternică familie socialistă", a apărut pentru prima dată ta ex*
DIN POȘTA REDACȚIEI

cercuri,

• Fapte • Opinii • Propuneri
• Itinerarul lui Mihai Viteazul pă"“ românesc. Epopeea glorioasă a voievodului a cuprins, cum bine se știe, toate țările romane. Aș propune, de aceea, să se inițieze — pentru o și maj aprofundată cunoaștere, mai ales de către tjneri, a personalității și însemnătății istorice a acestuia — P acțiune eventual sub genericul ,.Mihai Viteazul șj județul nostru". în acest cadru,, profesorii de istorie, muzeografii, activiștii culturali din satele și orașele înscrise intr-un fel sau altul in acest itinerar ar putea să prezinte interesante conferințe cu referiri localizate. (Grigore Marcy, Zalău).
® La S.M.A. VanifiȘ, tedețul Galați, a fost organizat un curs de instruire a țăranilor cooperatori, pentru însușirea cunoștințelor de conducere a tractoarelor și mașinilor agricole. însă rezultatele cursului puteau fi și mai bune dacă la el erau îndrumați și mobilizați și cooperatori din localitățile Independența și Țudor Vladimirescu, acest lucru fiind de folos, in primul rind, chiar respectivelor C.A.P. (Constantin Qheorghe, comuna Piscu, județul Galați).
• Numai femeia care a cunoscut maternitatea poate fi pe deplin fericită I Ioana Tronaru, in virstâ de 84 de ani. din satul Făget, comuna Topliceni, județul Buzău, eșțo mamă a 10 copii, toți sănătoși. Are de la ei 37 de nepoți și 39 de strănepoți, Oare ce bucurie mai mare, omenească, poate avea o femeie decit aceasta a ei ? Din trunchiul vieții sale demne s-au înălțat pină acum BS de vieți ! Și din care vor crește altele, îi place mult, mamei foana, să spună : „Eu n-am fost niciodată bolnavă", (Drăgulta Tronaru, satul Dănulești, comuna Buda, județul Buzău).® E U!î GH ds zi Is de cînd masazinul de eonfecții-textiie din localitatea Nădrag, județul Timiș, stă închis, Pentru O rochie, sau altă cumpărătură, trebuie să se meargă la Lugoj. Eu nu cred că este normală această situație. (Ana Ciocănaru, Nădrag, județul Timiș).
• „Contul de economii al grupei sindicale",inl’ țiștivă muncitorească aplicgtg în multe întreprinderi ale județului Vaslui, a mobilizat puternic spiritul gospodăresc al colectivelor in reducerea consumurilor de materii prime, materiale, energie și combustibil, ceea ce a dus la obținerea, în aceșț an. a unor economii jn valoare de peste 6,4 milioane lei- (L Vasile).

ploatărije miniere din Motru. Vizind cu precădere educarea angajaților in spiritul unei discipline ferme și al Unei înalte răspunderi pentru munca fiecăruia și a întregului colectiv, al aplicării normelor și principiilor Codului etic comunist în viață de fiecare zi, ea atrage pe același front acțiunea conjugată a întregului arsenal al instrumentelor muncii politice. Prin panouri și grafice, prin bogatul material expus în sălile de apel și programele prezentate la stațiile de radioamplificare stat larg popularizate și explicate obiectivele urmărite și modul de înfăptuire ; la rîndul lor, agitatorii angajează dialoguri zilnice aproape cu toți minerii. Dar inițiativa amintită nu este singura. „Ștafeta muncii politice da masă" — la C.P.L. Tg. Jiu, „Acasă la navetiști" — la I.M, Motru, I.M. Sarju și în alta părți contribuie, Ia rîndul lor, la crearea unei atitudini corespunzătoare față de muncă, față de îndatoririle ce revin fiecăruia. Toate acestea se împletesc strîns cu un șir de alte acțiuni, dintre care amintim, de exemplu, pe cele intitulate : „Cu aceleași mașini și utilaje, să obținem realizări deosebite" — în bazinul carbonifer Motru ; „Eu produc, eu răspund, eu controlez" — la Combinatul de prelucrare a lemnului din Tg. Jiu ; „Să lucrăm o zi pe lună cu material economisit" — pe șantierele termocentralelor de la Rovinari și Turceai — care au fost încă de la apariția lor puternic susținute prin agitația vizuală, chemări, prin munca politică de la om la om, prin ținerea la zi și popularizarea largă a rezultatelor obținute.Forme diversificate îmbracă munca educativă și la sate. De o eficientă sporită, alături de cunoscutele mijloace ale muncii politice de masă, șe dovedesc cercurile de cultură și educație socialistă, constituite pe raza circumscripțiilor electorale și a satelor. Problematica lor izvorăște din sarcinile imediate și de perspectivă, din hotăririle de partid și de stat, din indicațiile tovarășului Nicplae Ceaușeșcu privind dezvoltarea și modernizarea agriculturii, participarea tuturor locuitorilor satelor la muncile agricole. Întărirea ordinii și disciplinei. Merită să fie subliniată acțiunea întreprinsă in legătură cu aplicarea acordului global. Constatîndu-se, la începutul acestui an, că unele conducBtl de cooperative agricole și unii specialiști manifestă formalism în această direcție, formațiile de lucru fiinR „organizate" uneori doar pe hirtie, biroul comitetului județean de partid a hoțărît ca organizațiile de partid din cooperativele agricole să dezbată cu toți membrii cooperatori sistemul de organizare a muncii pe formații mixte de cooperatori și mecanizatori. Acțiunea, bine organizată și condusă, a determinat schimbarea opticii marii majorități a cooperatorilor față de acordul global-

constituie tot a- în favoarea u- eonstante pentru experienței înainta- politico-educativă.

cialiste, ne pundem cit lor trasate

la iași Noi unități comercialeRețeaua comercială ieșeană cunoaște o largă dezvoltare. La finei* anului 1975, spre exemplu, aceasta se compunea din 1916 unități eu aproape 165 209 mp suprafață utilă, din care 23 009 mp ocupată de unitățile cu autoservire, îndeosebi din sectorul alimentar. în acest fel. Direcția comercială Iași are posibilitatea sa pună la dispoziția cumpărătorilor un volum tot mai mare de mărfuri. Centrul de atracție îl constituie modernul magazin „Moldova", amplasat in zona centrală a municipiului, precum și numeroasele magazine deschise la parterul noilor blocuri de locuințe și în vadurile comerciale de pe strgzjle Gară și Lăpușneamp Străpungerii, Ștefan cel Mare, Piața Unirii. Dintre noile spații comerciale puse în funcțiune în acest ?n, se remarcă magazinele de la parterul blopului din str, Cosțache Negri, cu 1000 m.p. pentru raioane de mezelțjri-

brinzetpri, cafea, zaharoase, piine, eefetărie-patiserie etc. Un accent deosebit s-a pus și pe îmbunătățirea comerțului stradal, prin scoaterea în fața magazinelor, odată cu primăvara, a unui număr de 40 de tonele cu produse diverse. 20 aparate de fiert crepvurști, 8 mașini de fabricat și distribuit înghețată •te. Totodată, se modernizează unitățile aflate În alte vaduri comerciale. Spații comerciale de larg interes cetățenesc s-au deschis recent la Pașcani. Este vorba de un magazin cu articole pentru copii și altul pentru mărfuri electrotehnice și foto-muzică, un centru de carne și altul de prezentare și desfacere a mobilei, un mogozin de mezeluri- brinzeturi tip ..Gospodina" și un magazin alimentar cu autoservire «flata la paFterul upop blocuri re- eept date jp folosință. (Manole Coregei, corespondentul „Scînteii").
■ B ■ ■ ■ ■ « 0 o ■să-mi închipui cam pe unde se află magazinul pentru care lipeam eu etichetele. Asta se petrecea prjp septembrie...— Aveți vreun motiv special să țineți minte acel septembrie ?

să ajungem în America și totul are să fie bine". De altfel, n-a mai trecut mult și am plecat. Am yîndut mașina — de unde era să scot 500 de dolari pentru transportul ei pină acolo ? — și, cu un mic ajutpr, de
ta oițiva ani da cind era acolo, să-și echivaleze diploma — mi-a zis oă l-am apuca pe dumnezeu de picior dacă am intra în rîn- durjle gunoierilor...— Se ciștiga mai bine la... salubritate ?

— De acasă, ce vești mai aveați ?— Nu prea aveam. Insă destule lucruri ne aminteau mereu de cele lăsate acasă.— De pildă.— N-am să mă refer la lucrurile mari. La amiyti-
„Mașina alergase, fără mine,

20 000 de kilometrL."
-----------------------------------  anchetăM.Ș. răspunde fără ezitare :— Da, fijndcă știam că acasă începuseră școlile. „Colegii mei au dat examenele de admitere la facultate". îmi zicea băiatul „Promoția mea a ipeeput p nou3 <?lașă“. adăuga fata.— FjeproșuriL Ce le răs- pupdeati ?— Ce puteam să le răspund ? Uneori, mai ridicam tonul : „Nu vedeți că sint destul de necăjit ? Ce mă mal amărițî și voi ?“ Alteori, ii încurajam : „Lasă, o

la nu știu ce fel de organizație filantropică, și cu banii pe care-i aveam, am plecat.— Unde v-ați stabilit ?— La New York. Am găsit de lucru la o firmă care se îndeletnicea cu aparate de aer condiționat. Soția a intrat și dinsa la un atelier de textile. Intre timp insă. împreună cu un muncitor tipograf, îmi făcusem alte planuri.— Anume 7— Tipograful — de fapt era medic, dar nu reușise,

socială— Oricît Re curios ar părea, era intr-adevăr un ciștig mai bun. Dar muncă brută — ce să mai vorbim! Apoi... am fi avut permanent de lucru. Dar nu ne-a reușit.— Cel puțin fata, băiatul și-au urmat planurile 7— Fata trebuia să înceapă școala, dar știți, starea noastră de provizorat... Iar băiatul... Urma 6ă meargă și el la studii, în februarie, dar..Gestul lui M.Ș. sugerează aceeași stare de impas.

rileș pe care le purtăm cu noj. oriunde pe-am afla. La prieteniile de acasă. La locul de muncă unde ?m mers zi de zi, ani și ani și de care începuse să mi se facă dor... Uite, acum, îmi vine in minte o intîmplare oarecare, măruntă poate, înțr-o duminică am mgrs cu toții la iarbă verde. Și abia ce ne-am instalat, că un polițist ne-a și atras atenția : ,aici nu aveți voie să beți bere" Și atunci mi-a răsărit îndată în minte Snagovul nostru, und?

mergeam duminica cu gă- letușa ci) gheată și cu bețe, împreună cu prietenii...— Ați reușit și acolo șă închegați pristenii 7— Cînd ești străin, cînd np știi nioi limba, nici ©bi- ceiurjle pămintului, nu poți vorbi de prietenie. O gjp? gură dată am făcut un schimb de vizite cu cel căruia ii plăteam chirje. Un om tot de prin părțile noastre. Dar. deși vorbeam aqeeașj limhă, cjudgt, n-aveam nimic să ne spunem. Așa că, Anul nou l-am sărbătorit singuri, cu ...televizorul.— Cum a fost Revelionul?— Masa era piipăț er» cald, și cu toate acestea, parcă nimic nu ne încălzea... A fost cel mai trist An nou pe care l-am trăit. Fără felicitări, fără urări d« sănătate, fără o vorbă prietenească. Eram cu toții tăcuți, cu gîndurile acasă. Cînd am zis • „Gata, ne întoarcem înapoi, ia ai obș- t.ri", nimeni n-a zis o vorbă. Nu mi-a fost însă greu să-mi dau seama că fiecare — și soția, și băiatul, si fata ?? aștepta de mult aceste cuvinte.— Cînd v-ați întors 7— La sfîrțit de ianuarie, într-o luni, Ziua era foarte frumoasă...
— Acum ce vă fac copiii T

— Mulțumesc, șănătoșî, Fata a dat un an la fără frecvență și și-a ajuns colegele dip urni?, învață cu ele, la zi. Băiatul ? Tot cu visul lui care nu mai e acum un simplu vis; a reușit la facultatea de construcții,— Ce-ați făcut după re? venirea acasă ?— Cam lg o săptămînă de ta sosire m‘-am încumetat și am puș mina pe țetafon, Am format numărul între» prinderii unde lucrasem, „Clnd vii la treabă ?“ mi s-a zis.- Și ?— N-am așteptat șă mi se spuqă de două ori. M-am prezentat la lucru. Am luat in primire aceeași mașjnă pe car? o avusesem și mai înainte,— Chiar aceeași 7— Aceeași, Atit doar că muncise pe ea. ta cele cjteva luni cit lipsisem, un eoleg de-al meu foarte vrednic ț. Ion Gafița. "Iptre timp însă, mașina rulase în plus 20 000 de kilometri. Nu-mi vi pe nic;i aeum să creR; cum, a țreeut atit timp și mașina. Ia volanul căreia mă aflam din pou, a alergat, fără mină. 20 000 de kilometri ?...
Iile TANASACHB
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AMENAJARI PENTRU IRIGAȚII 
CÎT MAI MARIPE SUPRAFEȚE

vaslui : Lucrări simple 
prin acțiuni de masăTn perioada 1971—1975, cooperativele agricole din județul Vaslui trebuiau șă amenajeze pentru irigat o suprafață de 12 200 ha. Realizările însumează numai 2 6d0 ha. Din restanța de 9 560 ha, o suprafață de 4 880 ha urma să fie dată în exploatare la începutul lunii mai a.c., iar restul, eșalonat, pînâ în luna mai a anului viitor. La întrebările : ce sisteme vor fi terminate în luna mai, conform sarcinilor de plan, și pe ce suprafețe lucrările sint în curs de execuție ? — am primit răspunsuri contradictorii. La oficiul județean de îmbunătățiri funciare se afirmă că vor fi date in expfloatare 400—500 hectare. La direcția agricolă, dimpotrivă, se susține că lucrările nu au fost începute pe nici un hectar. Uniunea județeană a cooperativelor agricole a raportat la 28 aprilie a.c. că sint in curs de amenajare sisteme locale pe 1 600 ha. Mergem mai departe. La Departamentul îmbunătățirilor funciare, care este coordonator de plan, cooperativele agricole din județul Vaslui nu figurează că ar fi realizat ceva în ce privește punerea în funcțiune a sistemelor locale de irigații. Nu ne propunem să descîlcim ițele încurcate ale raportărilor pe care le fac organele agricole județene. Se impun însă cîteva precizări.La direcția agricolă se afirmă, și chiar .. 'planul de amenajări nu a fost îndeplinit, cooperativele agricole vor iriga in acest an o suprafață mai mare decît cea stabilită de minister. în ce fel ? Tovarășul Tiberiu Mihalache, director adjunct la direcția agricolă, afirmă : „Pe de o parte, prin irigarea direct din sursele de apă existente, iar pe de altă parte, prin executarea unor lucrări simple, cum ar fi mici acumulări, iazută, captarea izvoarelor de coastă etc., pentru crearea unor surse de apă suplimentare".Este un lucru bun. în acest fel a cerut și conducerea partidului să fie extinse amenajările locale de irigații. Și trebuie spus că în această direcție în județ există unele experiențe valoroase. La cooperativa agricolă Tanacu, pe valea unor pîriuri, au fost amenajate 14 microbaraje care permit acumularea unui debit

se dovedește cu acte, că deși

Muncă susținută pe ogoarele județului Olt. Prășitul mecanic al florii-soarelui la C A P. Gostavdj (fotografia din stînga) ți lucrări de întreținere în vie 
la C A P. Mărunței (fotografia din dreapta). Foto : E. Dichiseanu

Realizări ale 
meșteșugarilor 

suceveniBilanțul activității desfășurate de către meșteșugarii suceveni in cursul acestui an. mar- cînd realizări și depășiri la majoritatea indicatorilor de bază, constituie un început promițător. Numai în primul trimestru, planul la producția-marfă și prestările de servicii a fost depășit cu peste 3,1 milioane lei : la capitolul livrări către fondul pieței, depășirea este de 2 milioane lei, la desfacerea cu amănuntul de 254 000 lei, în timp ce sarcinile de export au fost și ele onorate prin livrarea peste prevederile perioadei _ a unor produse reprezentînd 412 000 lei valută.— Numai în ultimii 5 ani — ne-a spus tovarășul S. Krigsman, președintele U.J.C.M. Suceava — numărul cooperatorilor și al an- gajaților a sporit cu peste 2 600, iar volumul producției-marfă și al prestărilor de servicii a crescut de aproape 2,5 ori. Alte 15 obiective noi, cu o suprafață productivă de peste 11 000 mp, au completat baza materială. Importante fonduri au fost alocate pentru dotarea unităților meșteșugărești cu mașini și instalații moderne. Prin dezvoltarea și diversificarea producției de bunuri de consum s-au livrat fondului pieței de trei ori mai multe confecții și tricotaje, de două ori mai multă încălțăminte și de 3,3 ori mai multă mobilă. Aceste creșteri sint în bună măsură rezultatul preocupărilor sistematice pentru utilizarea unor cantități sporite de materii prime și materiale din aprovizionări directe, prin valorificarea de cupoane, resturi de par- tizi și deșeuri.— Care sint, în contextul chemării la întrecere, obiectivele prioritare ?— Acordăm în egală măsură atenție tuturor angajamentelor asumate. Totuși, avem în -vedere realizarea înainte de toate a sarcinilor ce ne revin din programul pe țară privind dezvoltarea prestărilor de servicii către populație. în decursul cincinalului trecut valoarea prestărilor de servicii aproape s-a dublat. încă în 1976 vom spori considerabil volumul acestor prestări, in special la întreținerea și repararea bunurilor de folosință îndelungată și uz gospodăresc, construcția și repararea de locuințe, în activitatea de spălat, curățat, vopsit chimic etc., în așa fel ca angajamentul asumat de a depăși prevederile de plan la indicatorul respectiv cu 500 000 lei să fie realizat mai devreme. Pină în 1980 se prevede dezvoltarea prestărilor în- tr-un ritm mediu anual de peste 13.5 la sută. Concomitent, urmărim înfăptuirea propriului program de măsuri de înlocuire a materialelor deficitare, de reducere a consumurilor specifice și folosirea într-o măsură mai mare a cupoanelor și deșeurilor, în același timp, ne îngrijim ca obiectivele noi — un complex de prestări servicii la Vatra Dornei și un bloc de locuințe cu spații de servire la parter în municipiul Suceava, aflate deja în construcție — precum și altele în perspectivă să fie date în folosință în de- vans. (Gheorghe Parascan, corespondentul „Șcinteii"). 

de peste două milioane mc de apă, cu care vor fi irigate circa 200 ha cu lucerna, sfeclă de zahăr, cartofi și legume. Toate lucrările au fost realizate cu mijloace și resurse locale. Asemenea preocupări pentru valorificarea tuturor surselor de apă locale în vederea extinderii suprafețelor irigate există și in alte cooperative agricole, cum sint cele din So- lești. Tăcuta. Todirești, Stănilești, Dragomirești. Banca. Ivești. Lipovăț, Costești, Oșești, Averești și altele.Există deci unele suprafețe care se amenajează pentru irigații prin mijloace simple. în legătură cu ele se ridică două aspecte care se cer lămurite : de ce nu sint raportate organelor de resort din minister ca realizări la amenajări locale pentru irigații și de ce organele locale de specialitate nu sprijină extinderea unor asemenea amenajări simple pe suprafețe cît mai mari ? La direcția agricolă se spune in șoaptă : pentru
QLLi Cum poate zăgăzui

birocrația canalele de irigațiiPotrivit prevederilor planului, anul acesta unitățile agricole din județul Olt trebuie să irige, în sisteme locale, o suprafață de 19 000 hectare. Din datele existente însă la departamentul de resort din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă că aproape 5 000 de hectare nu vor putea primi apă. pentru că u- nele cooperative agricole n-au amenajat suprafețele cuprinse în planurile de producție. Organele agricole județene refuză din capul locului să-și însușească punctul de vedere, al ministerului, dovedind cu acte în regulă, dar mai ales prin acumulările și îndiguirile executate, îndeplinirea sarcinilor la amenajările locale. „Nu este vorba de nici o eroare — ne spunea tovarășul Rolea Bucur, directorul oficiului județean de îmbunătățiri funciare. Prin amenajările locale existente și prin «improvizațiile» de pe Vedea, Vedița, Olteț, Plopcea sau din puțurile forate în cîmpia Boianului, unitățile agricole din județul Olt vor iriga anul acesta peste

Un angajament care poate fi realizat: 
DEVANSAREA TERMENULUILa întreprinderea de piese turnate din Băilești, județul Dolj — unitate care va produce întreaga gamă de piese turnate pentru industria electrotehnică, unica întreprindere din țară cu acest profil — urmează să fie pusă în funcțiune, nu peste mult timp, o nouă și importantă capacjtate de producție. Cu prilejul plenarei comitetului județean de partid din luna aprilie, cînd s-au analizat rezultatele activității economice din județ pe primul trimestru, beneficiarul, constructorii (șantierul nr. 3) și mentorii (șantierul nr. 6), aparțihînd Trustului de construcții industriale din Craiova, s-au angajat să devanseze cu o lună intrarea în funcțiune a acestei noi capacități de producție. Care este stadiul lucrărilor pe șantier acum, cînd a mai rămas puțin pină la termenul prevăzut in angajament ?Se cuvine menționat, în primul rind. că datorită importanței ce o prezintă această investiție, comitetul județean de partid acordă întreaga atenție bunului mers al lucrărilor ; aceasta, prin analiza săptămînală, a- mănunțită, a stadiilor de execuție, prin rezolvarea operativă a unor probleme ce depășesc posibilitățile constructorilor. Efectele pozitive sint numeroase. în intimpinarea aniversării partidului, pe șantierul celei mai mari și complexe capacități de producție din cadrul întreprinderii din Băilești s-au înregistrat cele mai înalte ritmuri de producție din acest an. Cum ? Prinlv-o bună organizare și programare a muncii. Atit constructorii, cit și montorii, lu- crind in schimburi prelungite și chiar în două schimburi, acolo unde specificul muncii impune această cerință, au reușit să execute un mare volum de construcții, să asigure frontul de lucru pentru montaj.

nu planifice pentru obținerea unor pro- in condiții de iri-ca ministerul să aceste suprafețe ducții prevăzute gare. Aceasta explică de ce, în ultimii doi ani, unitățile agricole din județul Vaslui nu au raportat ministerului unele suprafețe amenajate. Este o optică ce nu poate fi acceptată sub nici un motiv. în ce privește cel de-al doilea aspect, după concepția oficiului județean de îmbunătățiri funciare. pe care ne-a împărtășit-o in- ginerul-șef. tovarășul Ion Păcuraru. amenajările locale pentru irigații trebuie să aibă înfățișarea sistemelor moderne, prevăzute neapărat cu stații de pompare, rețele de canale sau conducte îngropate. Cu alte cuvinte, amenajările simple, avantajoase, nu ar fi oficiului. Considerăm această direcție, așa comitetul județean de să-și concentreze eforturile oficiul de îmbunătățiri funciare. Să acorde asistență tehnică unităților agricole pentru identificarea tuturor posibilităților de creare prin lucrări simple a unor rezerve de apă cit mai mari, în vederea extinderii suprafețelor irigate.

dar cele mai de competența că tocmai în cum a stabilit partid, trebuie

Aurel PAPADIUC 
Crăciun 1ALUCI

519 000 hectare. Numai că cele 4 000 hectare ce vor fi irigate prin «improvizații» nu pot fi asimilate amenajărilor locale și, în consecință, departamentul de resort insistă, în continuare, pentru identificarea suprafețelor și executarea amenajărilor restante. Chiar în această primăvară, pe valea Dirjovului. pe riul Vedea și pe valea pîrîului Cungrea, zeci și zeci de cooperatori au făcut baraje simple pentru acumularea apei, din care se vor iriga peste 1 300 hectare".Acțiunea inițiată de comitetul județean de partid privind realizarea unor amenajări locale cu caracter provizoriu — bazine de retenție, mici baraje pe cursul văilor, foraje etc. — trebuie continuată, astfel îneît fiecare fir de apă să fie folosit la udarea culturilor.în al doilea rînd, se cere rezolvată problema includerii sistemelor locale de irigații în marile sisteme care se realizează cu fonduri de stat. Or, în această direcție se ridică numeroase probleme.

— Dacă va fi cazul vom lucra și noaptea, deoarece euvîntul dat, de » termina cu o lună mai devreme investiția, trebuie respectat, ne spunea șeful de echipă Gheorghe Ghinea.— în scopul bunului mers al lucrărilor am stabilit programe pe formații și pe meserii, cu termene scadente pentru fiecare utilaj și obiectiv în parte, iar stadiile fizice le a- nalizăm zilnic, la nivelul loturilor și formațiilor, a adăugat șeful de lot, inginerul Ion Fluture.Tot pentru respectarea angajamen
Pe șantierul noii capacități de la întreprinderea 

de piese turnate din Băilești

tului asumat se intensifică și acțiunile politico-educative ce se întreprind pe șantier. Bunăoară, nu cu mult timp în urmă, aici s-a desfășurat, un fructuos schimb de experiență organizat de secția de propagandă a Comitetului județean Dolj al P.C.R.. sub genericul ..Aportul muncii politice de masă la realizarea planului de investiții". Comunistul Dumitru Găleteanu ne spunea că, recent, organizația de partid din care face parte a analizat stadiul lucrărilor de montaj la liniile de fabricație I și II. stabilind și măsurile imediate ce se impun pentru grăbirea ritmului de montaj., astfel incit beneficiarul să poată începe recepționarea lucrărilor. Generalizarea acordului global, participarea angajaților beneficiarului. alături de constructori și montori, Ia execuție și montaj reprezintă alte măsuri care au dus la devansarea unor lucrări pe șantier, unde pînă la această dată utilajele au fost montate in proporție de peste 80 la sută.Dar. așa cum se desprinde din situația reală, mai există și unele aspecte negative, care se cer grabnic

Singura sursă de apă capabilă să alimenteze un sistem de irigații de mărimea și funcționalitatea celor din nomenclatura ministerului de resort este Oltul. De o parte și de alta a Oltului s-au construit sau sînt în curs de execuție mari sisteme de irigații, astfel incit acest riu nu mai poate conta pentru amenajările locale. Teoretic, afirmația de mai sus poate fi contrazisă prin așa-zisa „integrare" a sistemelor locale în marile amenajări de aici. Experiența din zona Vișina-Stoenești, unde organele agricole județene au pus la punct, încă . din 1973, documentația pentru amenajarea unui sistem local în suprafață de 5 300 hectare, arată că și in acest caz zicala „peștele cel mare îl înghite pe cel mic" se adeverește din plin. Pentru că, la începutul anului 1974. Departamentul de îmbunătățiri funciare își reconsideră intențiile în această zonă și hotărăște introducerea celor 5 300 hectare îh propriul plan de amenajări. Au pledat in favoarea acestei hotârîri, în primul rind, avantajele de natură tehnică și economică, incomparabil superioare celor pe care le pot aduce amenajările locale.Pornind de la aceste realități, nu trebuie să se înțeleagă că, în județul Olt. amenajările locale sînt de acum o chestiune încheiată. în condițiile unei bune colaborări cu proiectantul general al marilor sisteme, s-ar putea găsi chiar și soluții pentru executarea unor sisteme locale. Ceea ce s-a făcut în cîmpia Radomireștiului, unde în mai puțin de opt luni a fost pus în funcțiune un sistem local pe o suprafață de 1 200 hectare, este tocmai rezultatul unei asemenea colaborări. Dar, din păcate, se pare că reprezintă doar un caz de excepție. Fapt este că atit departamentul de resort, cit și organele agricole județene. dintr-un motiv sau altul, evită o asemenea colaborare. Și pentru a nu fi acuzate de dezinteres pentru a- menajările locale, se încondeiază reciproc cu dosare și situații statistice, întocmite mai degrabă pentru a în- cîlci și mai mult lucrurile. Sint practici care nu au nimic comun cu ordinea și disciplina de plan, practici care trebuie combătute cu toată tăria.în privința sarcinilor de plan ce revin județului Olt în domeniul amenajărilor locale, ele trebuie îndeplinite integral și într-un timp cit mai scurt, ceea ce impune măsuri ferme din partea organelor județene și ministerului de resort.
Iosif POP 
Emilian ROUĂ

înlăturate prin unirea eforturilor beneficiarului, proiectantului, furnizorilor de utilaje și montorilor, pentru a fi respectat termenul de punere in funcțiune. Ne referim, în primul rînd. la unele utilaje, cum sînt cuptoarele, care stau nemontate din decembrie 1975, datorită faptului — așa cum ne-au informat cadre de conducere din centrala industrială de resort — că proiectantul nu a dat la timp soluția pentru turnarea fundațiilor acestor cuptoare, într-una din ședințele de analiză s-au făcut aprecieri elogioase la a- dresa unor furnizori care, prin eforturi deosebite, au devansat termenul de livrare a utilajelor ; se nominaliza întreprinderea „Independența" Sibiu, intrucît a livrat cu patru luni mai devreme cuptorul electric nr. 2, care în prezent funcționează. A fost lansat, in același timp, lin apel tovărășesc către alți furnizori, pentru a grăbi livrarea utilajelor restante. Este vorba de două dulapuri de automatizare, care trebuiau livrate de I.R.U.E. Cimpma la 30 ianuarie a.c. și de 3 cutii de comandă și semnalizare, cu termene la 30 martie a.c. De asemenea, nu au sosit pe șantier trei transportoare cu bandă, al căror furnizor este „Unio“ din Satu-Mare. îmbucurător este faptul că pe șantierul din Băilești se manifestă ho- tărirea tuturor de a face tot ce e posibil, bineînțeles cu sprijinul organelor de resort, pentru a da în funcțiune noua capacitate la termenul stabilit în angajament. Rămîne ca furnizorii de utilaje să recupereze neîntârziat restanțele, să fie soluționate cu răspundere și rapiditate toate problemele de care depinde onorarea angajamentului asumat in întrecere.
Nicolae BABALAU
corespondentul „Șcinteii"

într-una din secțiile întreprinderii de tricotaje ți perdele din Pașcani.
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l oto : S. Cristian

Autoutilare în strînsă legătură cu producția„Potențialul de gîndire și creație tehnică al constructorilor de la Șantierul naval Constanța este pus din plin în valoare. Ne mîndrim nu numai cu navele noastre de mare tonaj, mii ani. am reușit să ne îmbogățim substanțial cu forțele proprii zestrea tehnică".De la inginerul Nicolae Orac, șeful atelierului de proiectare, aflăm, in a- cest sens, cîteva date semnificative. Eforturile in domeniul autoutilării s-au cifrat la 38 milioane lei in 1973. Iar anul trecut, în ansamblul rezultatelor obținute pe județ în privința autoutilării. Șantierul naval din Constanta a deținut o pondere de 63 la sută. Unitatea și-a sporit, pe această cale, zestrea de utilaje cu 5 macarale noi de 12. 15 și 16 tone forță. S-au construit turbine pentru curățat rugina de pe corpul navelor, s-au efectuat întăriturile la poarta principală a docurilor și montajul la poarta intermediară, s-au executat numeroase dispozitive specifice necesare la construcția corpului navelor de mare tonaj.— Care au fost efectele acestor preocupări constante in direcția autoutilării ?

dar și cu faptul că, în ulti-

Prin creșterea 
productivității muncii• In industria județului Bacău. Prin folosirea intensivă a capacităților de producție, prin modernizarea tehnologiilor de fabricație, oamenii muncii din industria județului Bacău au realizat, de la începutul anului și pînă acum, o producție suplimentară în valoare de 113 milioane lei. Aceasta se concretizează în peste 50 000 tone de produse petroliere. 66,7 milioane kWh energie electrică, 750 tone pesticide, 360 tone polistiren și alte produse necesare economiei naționale. De menționat că aproape întregul spor de producție a fost realizat pe seama creșterii productivității muncii. (Gheorghe Baltă).• La întreprinderea de poduri metalice și prefabricate din beton din Pitești. Harnicul colectiv al a- cestei întreprinderi a obținut pină in prezent, peste plan, o producție în valoare de 1.8 milioane lei. un beneficiu de 3,9 milioane lei și. totodată, a redus cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă cu 37 lei. Principala sursă a acestor succese o constituie ridicarea productivității muncii la cote tot mai înalte, care, în cele 4 luni, este mai mare față de plan cu 1 200 lei pe fiecare angajat. (Gheorghe Cîrstea).

Larg interes pentru exponatele prezentate de țara noastră la TIBCO'76Foto : I. Lazăr

— în primul rînd, am reușit astfel să ciștigăm un puternic avans de timp — a continuat interlocutorul. Se știe, de pildă, faptul că. la noul șantier naval, docurile uscate și halele de debitare și construcție au fost executate de către constructori cu un an de zile înainte de termenul prevăzut. Concomitent, noi am început execuția primelor două mineraliere de 55 000 tdw. Or, in aceste condiții, cînd nu aveam încă utilajele de ridicat necesare, ne-am apucat singuri și ne-am construit în șantier macarale de 120 și 50 tone forță, apoi am ex-
Din experiența 
constructorilor 

de nave
din Constanța

tins execuția la întreaga gamă de macarale necesare, fără să mai așteptăm livrarea acestora la diferență mare de timp de către întreprinderea producătoare de. la Bocșa. In felul acesta, șantierul naval s-a înscris in ritmul înalt de lucru al constructorilor șantierului, primele două nave fiind executate înainte de termen, conform angajamentului luat. Totodată, după cum s-a anunțat, zilele trecute a fost lansat cel de-al treilea mineralier de mare tonaj — „Bicaz". Fructificînd mai bine zestrea tehnică creată prin autoutilare, perfecțio- nînd procesul tehnologic, corpul acestei nave a fost asamblat cu 7 luni mai devreme comparativ cu nava precedentă de același tonaj.în al doilea rînd, am înregistrat economii însemnate la prețul de cost al macaralelor portal, ce înglobează o mare cantitate de construcții metalice, al căror transport de la Bocșa ar fi costat destul de mult. Apoi, e de înțeles că și atunci cind îți construiești un utilaj pentru propriile nevoi, exigențele în privința calității execuției ating limitele maxime. Ca urmare, utilaje asemănătoare și documentații au fost solicitate și de către noul șantier naval de la Mangalia.Alte lucrări executate cu forțe proprii de către colectivul de la șantierul naval au avut în vedere reducerea volumului de import al uuor utilaje la strictul necesar. O valoare
Din agenda TIBCO ’76

Opinii ale unor participanțiANATOLI SVIRIDOV. directorul pavilionului U.R.S.S. : „Relațiile de prietenie și colaborare dintre Uniunea Sovietică și România se dezvoltă și se întăresc permanent. Participarea noastră la TIBCO ’76 va contribui, desigur, la lărgirea relațiilor comerciale și economice dintre țările noastre. Pe baza Acordului pe termen lung cu privire la schimbul de mărfuri și plățile dintre U.R.S.S. și Republica Socialistă România pe anii 1976—1980, semnat la sfîrșitul anului trecut, livrările reciproce vor însuma 9 miliarde ruble, ceea ce înseamnă o sporire cu 70 la sută față de perioada 1971—1975. Potrivit acestui acord, paralel cu schimbul de mașini, utilaje și materii prime, va continua in ritm susținut și schimbul produselor de larg consum. Am convingerea că TIBCO ’76 oferă un bun prilej reprezentanților întreprinderilor de comerț exterior, specialiștilor români și sovietici de a cunoaște îndeaproape oferta reciprocă de export, de a face un schimb larg de opinii asupra produselor expuse și de a semna contracte economice fructuoase".SPIROS CONSTANTINIDIS, directorul pavilionului Greciei : „Par

vor trebui să productivității

importantă a autoutilărilor însumează dispozitivele specifice necesare construirii corpului navelor de mare tonaj, care nu se găseau nicăieri in țară și pentru procurarea cărora ar fi trebuit să se apeleze la import. Pentru executarea lăcașului axei de cir- mă, bunăoară, si pentru alte operații, proiectanții șantierului s-au documentat, au studiat procesele tehnologice și au creat numeroase dispozitive, piese și alte utilaje specifice procesului de fabricație. în cazul liniei ESAB din hala construcții corp-navă, aportul întreprinderii se ridică la 30 Ja sută, toate instalațiile auxiliare fiind rodul creației proprii.Mitică Ruscn, inginerul-șef cu pregătirea producției, ne pune la curent cu preocupările „la zi" ale Șantierului naval din Constanța, pe tema au- toutilării. Ca urmare a unei analize făcute de comitetul județean de partid cu privire la autoutilare, șantierul și-a sporit propriile prevederi la a- cest capitol cu o valoare de 7 milioane lei în acest an. în afară de realizarea unei macarale de 120 tone forță și a încă 5 macarale de 12 și 15 tone, un accent deosebit se pune, in prezent, pe înzestrarea cu utilaje de mică mecanizare, care contribuie la sporirea muncii cu 15 la sută.O listă întreagă de pozitive se află acum in faza de concepție, de prototip sau de trecere la fabricația de serie, avindu-se in vedere mecanizarea lucrărilor la hala de tubulatură, pentru care s-a creat un utilaj universal de tăiere și sudare a flanșclor. precum și de înzestrare la nivelul tehnicii actuale a secției de reparații. în sfirșit, se studiază și s-a trecut la executarea unor piese de schimb de mare uzură la utilajele provenite din import, pentru a diminua cheltuielile în valută.Rezultatele primelor patru luni la capitolul autoutilări — evaluate valoric la circa 10 milioane lei — dovedesc că. și in acest an. primul din cincinalul revoluției tehnico-științi- fice, constructorii navali constănțeni sint hotărîți să-și sporească zestrea tehnică cu investiție proprie de inteligență. măiestrie și pricepere tehnică, pentru a-și onora angajamentele de a livra flotei noastre nave de mare capacitate înainte de prevederi și cu performanțe la nivelul tehnicii mondiale.
George MIHAESCU
corespondentul „Șcinteii"

utilaje și dis-

ticipăm pentru prima dată Ia Tîrgul internațional de primăvară de la București cu o expoziție colectivă, in cadrul căreia își prezintă produsele 116 firme grecești. Interesul deosebit pentru TIBCO ’76, prilejul favorabil pe care îl oferă atit pentru cunoașterea produselor prezentate de țara- gazdă, cît și pentru contactul direct între reprezentanții întreprinderilor de comerț exterior din cele doi/i țări sint nemijlocit legate de succesul convorbirilor dintre președinții României și Republicii Elene, domnii Ceaușescu și Tsatsos, de acordurile de colaborare economică încheiate intre țările noastre. Participarea firmelor din Grecia la TIBCO '76. ca de altfel și a intreprinderilor românești de comerț exterior la Tîrgul de la Salonic se încadrează in spiritul de colaborare reciproc avantajoasă afirmat la conferința țărilor balcanice de la Atena, este o modalitate concretă de lărgire a schimburilor comerciale, o dovadă a bunelor relații existente între Grecia și Romania".HARRI BRtjHL, directorul pavilionului R.D. Germane : „Cele cinci întreprinderi de comerț exterior din R.D. Germană care participă la ediția a treia a TIBCO — Heimelectric,Transportmaschinen, Kamera-Film. Demusa, Buchexport — prezintă pe o suprafață de 500 mp exponate de înaltă calitate, care interesează piața românească. Acordurile încheiate între țările noastre prevăd adîncirea în continuare și intensificarea cooperării economice, un ritm inalt de creștere a livrărilor reciproce de mărfuri. Nivelul calitativ ridicat al exponatelor prezentate de România, dorința întreprinderilor participante la această manifestare economică internațională de prestigiu de a găsi cele mai bune căi de dezvoltare a schimburilor constituie premise favorabile pentru întărirea cooperării intre țările noastre. Unele din exponatele prezentate demonstrează concret posibilitățile existente in această direcție. Astfel, aparatul de fotografiat PRACTIKA L se livrează pe piețele externe cu obiectivul Domiplan 2.8/50 mm care, pe baza unui contract de cooperare, se produce de • întreprindere specializată din România".
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Zile de muncă intensă în atelierele-școală. Aproape fără excepție, la Brad — județul Hunedoara, la Călărași — județul Ialomița, la Satu-Mare. Arad sau Constanța, în unitățile școlare vizitate i-am văzut pe elevi la lucru sub îndrumarea profesorilor-maiștri sau a specialiștilor în producție. Am notat realizări frumoase atît sub raportul eficienței și utilității produselor executate, cit și al semnificațiilor de ordin educativ, etic. Cîteva aspecte mai importante se impun însă a fi semnalate.Integrarea învățămîntului cu producția se realizează în forme diverse, concepute cu spirit gospodăresc și cu inițiativă din partea ambilor parteneri — școala Iată, bunăoară, la nist nr. 1 din Călărași. în atelierul de lăcătușerie i-am găsit pe elevii din anul III executînd repere (suport al pompei de ulei) dintr-o comandă de piese pentru motoare de... tractor. Deși școala este patronată de întreprinderea de materiale de construcții Călărași, gospodarii atelierului colaborează rodnic cu întreprinderea de tractoare din Brașov.— De ce tocmai cu întreprinderea de tractoare — întrebăm pe profe- sorul-maistru Ion 
Coman.— Pentru că ea ceste piese, iar noi tehnică și „forța de muncă" necesare realizării lor. Am încheiat cu torul" contract de comenzi pentru un plan de producție de 150 000 lei.într-adevăr, atelierul arată hală de uzină : o construcție dotată cu multe din unelte moderne necesare ; vii — sirgulncioși și disciplinați, ascultînd cu atenție indicațiile îndrumătorilor lor — lucrează cu plăcere, bucuroși că fac ceva folositor. „în asemenea condiții — adaugă interlocutorul nostru — deprinderile practice, noțiunile tehnice, simțul gospodăresc se ciștigă cu mai multă ușurință, își pun mai puternic amprenta asupra profilului etic și profesional, in formare, al elevilor".Experiența multor ateliere-școall relevă, ca un efect pozitiv al adinci- rii colaborării cu unitățile productive, diversificarea din ce în ce mal accentuată a producției realizate de elevi. La Liceul industrial NAVROM din Constanța, elevii realizează diferite repere (ecrane pentru parime) pentru întreprinderea patronatoare, iar elevii-electricieni de la Liceul de

și întreprinderea. Liceul real-uma-
electrotehnică din aceeași localitate, în urma unui contract în valoare de circa două milioane lei încheiat cu I.H.R. Mamaia, execută reparații capitale ale instalațiilor electrice din hoteluri și restaurante de pe litoral.

de lărgirea și modernizarea bazei lor tehnico-productive. Cind am vizitat liceul „Avram Iancu" din Brad, mi- croîntreprinderea producea din plin, cu toate că atelierul de timplărie a- răta ca un șantier. „Ne-am gindit să-l organizăm ca pe o adevărată «fabrică» de mobilă — ne-a spus prof. 
Romulus Neag, directorul școlii. Elevii, sub îndrumarea profesorilor- maiștri, au proiectat și executat două mașini universale de timplărie (care așteaptă să fie omologate de forurile de resort) pentru sala de montaj ; în sala de prelucrări mecanice ale ma-

IN A TELIERELE-ȘCOALA
O relație esențială:

Eficiență instructiv-educativă
și randament productiv

are nevoie de a- dispunem de baza„Trac- ferme anualca » nouă, mașinile- iar ele-

Liceul umanist cu limba de predare maghiară din Satu-Mare realizează, în atelierul său de croitorie, lenjerie și confecții pentru cooperativa „Unirea", iar în cel de electrotehnică — prototipuri de material didactic școlar. Tot astfel, la Liceul real-umanist nr. 2 din Călărași, atelierele-școală s-au „specializat" în confecționarea și repararea materialului didactic necesar școlilor din județ. Iar la liceul arădean „loan Slavici", atelierele lucrează intens pentru îmbogățirea propriilor dotări și a zestrei didactice a școlii. A devenit aproape o regulă ca acolo unde atelierul-școală este organizat și dotat gospodărește, baza didactică a învățămîntului — cabinete, laboratoare — să capete aspect și funcționalități moderne. Se vădește astfel influența pozitivă pe care activitatea tehnico-productlvă o are asupra ridicării calității invăță- mîntulul în ansamblul său. adincind integrarea teoriei cu practica, a cunoștințelor științifice cu deprinderile tehnico-profesionale, de muncă.Stimulate de rezultatele obținute în legarea învățămîntului de practică, în organizare muncii elevilor și în orientarea lor profesională ulterioară, numeroase școli sint preocupate

terialului lemnos pun la punct instalații moderne de ventilație și pre- Biune". Tot șantier deschis am găsit și la Liceul real-umanist cu limba de predare maghiară din Satu-Mare : atelierul de lăcătușerie realiza piesele unei benzi rulante pentru atelierul de croitorie-confecții, care urma să fie organizat după modelul fluxului tehnologic din producția mare.Nu-i mai puțin adevărat însă că. In acest efort general de muncă disciplinată, de înnoire tehnică și sporire a eficienței, elevii și profesorii- maiștri mai întîmpină unele greutăți, nu neapărat obiective, ci datorate mai ales inerției, lipsei de inițiativă sau absenței spiritului gospodăresc — proprii sau ale întreprinderilor care patronează atelierele-școală. S-a subliniat, nu o dată, în consfătuiri și schimburi de experiență, în articole din presă, cit de importantă este în acest proces de integrare a învățămîntului cu producția latura educativă : înțelegerea în profunzime de către elevi a necesității și utilității activității practice, a folosului, pentru ei și pentru societate, al muncii depuse, a valorii pieselor executate. Dar, la Liceul real-umanist cu limba de predare maghiară din Satu-Mare,

cu greu am putut afla, de la profeso- rii-maiștri sau de la elevi, cit valorează obiectele lucrate în atelier, ce plan de producție au de acest an școlar etc., date exclusiv la contabilitate, mai acele elemente leze și mai mult pe calitate, efectuat la pundere.De asemenea, s-a rurilor de învățămînt că în educarea elevilor în spiritul muncii, în pregătirea lor tehnico-profesională. cadrul de lucru din atelier — sub aspect tehnic și ergonomie — este determinant. Cu toate a- cestea, după cum relata prof. Ale
xandru Roz, directorul liceului „loan Slavici" din Arad, corespondentului județean al „Scînteii", „deși atelierele suferă de evidentă lipsă de spațiu, peste 660 metri pătrați din spațiul școlii sînt încă «inchi- riați» de un depozit pentru... produse de vini- ficație. care ar putea foarte bine să-și găsească locul în altă parte decît în incinta școlii noastre”. O problemă pe care o supunem, la rtndul nostru, forurilor locale de resort.Interlocutorii noștri din atelierele- școală ne-au semnalat și alte cîteva situații nedorite ; se cer școlilor prea multe hîrtii și situații pentru raportarea realizării planului de producție școlară (prof. Iustin Cornea — Arad); este necesară antrenarea mai activă a fetelor în producția atelierelor- școală de profiluri mal diverse, nu numai de croitorie (prof, maistru Ion 

Coman — Călărași) ; se cere mai multă solicitudine din partea întreprinderilor patronatoare, în aprovizionarea tehnico-materială a atelie- relor-școală (prof, maistru V. Simion — Constanța) ș.a. Sînt argumente în plus pentru ca factorii locali de resort să urmărească permanent și să soluționeze operativ toate problemele care se ivesc în activitatea ate- lierelor-școală, pentru a crea cu a- devărat elevilor cadrul prielnic unei munci productive rodnice, de calitate, reale valențe educative.

care elevi timp
realizat pe centralizate Adică toc- să-i stimula lucru de și cu răs-atras atenția fo-
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CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE ȘI CULTURII SOCIALISTE

La Asociația oamenilor de artă
din instituțiile teatrale și muzicale
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Imaqini cotidiene din activitatea de pregâtire a elevilor de Io Grupul școlar de chimie din Turnu-Mâgurele. Formarea profesională și de cultură generală 
a viitorilor chimiști are loc in cabinete și laboratoare moderne: cabinetul de științe sociale (fotografia din stingă), laboratorul de chimie analitică (foto

grafia din mijloc), laboratorul de analize fizico-chimice (fotografia din dreapta) Foto : S. Cristian

Magistralele socialismului•a „Zilele filmului 
cehoslovac"Sugestiv intitulată „Magistralele socialismului", expoziția republicană de artă plastică deschisă sub auspiciile Consiliului Central al U.G.S.R., in colaborare cu C.C.E.S., U.A.P. și U.T.C., este nu numai un prilej de cunoaștere a unor lucrări realizate de artiști din întreaga țară. ci. în mul rind. participarea un entuziasmant act de tură.Dimensiunile relativ ale sălii Ateneului au impus o triere atentă a lucrărilor, de numeroase, tri- membni tuturor și cenaclurilor O triere in favoa-

pri- la cul-re-

rane, descoperite și evocate in semnificația lor profundă. au reunit artiști dintre cei mai diferiți ca factură stilistică.Analiza lucidă, rezultat al experienței artistice și al gindirii acestei experiențe asupra omului contemporan, a întreprihs-o în marea ei majoritate pictura. Subiecte de actualitate au fost abordate cu conștiința clară că idealul uma- nist-contemporan înseamnă, deopotrivă, continuarea tradițiilor spirituale constructive, dar și în continuă

Vom exemplifica aceste a- firmații prin compozițiile semnate de maestrul H. 
Catargi, („Muncă în port"), 
L. Dem. Bălăcescu („Noi locuințe muncitorești la Iași"), I. Musceleanu („Portret de muncitoare"). Brăduț 
Covaliu („în hala mare"). V. 
Almășanu (..Două figuri"), 
V. Mărgineanu („Pescărie"), I. Sălișteanu („Țe- sătoarea"). M. Rusu (..Șantierul marelui cincinal). 
Toma Roată („Porțile energiei. porțile luminii"), Tr. 
Bradean („Zile de răgaz"), 
C. Brăescu („Constructoriistrinse Român foarte extrem mise defilialelor U.A.P.rea calității, a exprimării clare și convingătoare a mesajului artistic, a dorinței expozanților de a fi în pas cu epoca, de a răspunde unor i nalte comandamente sociale. însuși titlul generic al expoziției, de mare generozitate și forță de cuprindere, impune, la inceput, consemnarea tregii manifestări perspectiva participării tiștilor noștri plastici marile evenimente contemporane lor. Căci a rememora, a aduna în vie sinteză marile prefaceri sociale care au Întovărășit dezvoltarea noastră istorică, a consemna realizările cele mai de preț ale socialismului înseamnă, în aceste zile, cind țara intreagă a sărbătorit aniversarea a 55 de ani de la crearea P.C.R.. a da expresie unor sentimente de real patriotism. In a- ceste condiții, gestul artiștilor se intîlnește și se confundă cu acțiunea, arătind încă o dată că artistul nu se poate defini decît in raport cu societatea. Teme inspirate dintr-un trecut istoric mai mult sau mai puțin îndepărtat. realități specifice societății noastre contempo-

de india aria

autodepășire. Trebuie să remarcăm că, acumulate m conștiința pictorilor, faptele. atit cele cotidiene, cit și cele cu un pronunțat caracter simbolic, au cunoscut, in interpretarea lor, o perspectivă matură, au fost transformate în vii. concrete.Pictorii, aflați în fața unor variate posibilități de exprimare, au ales, de fiecare dată, modalitatea care răspundea cel mai bine sensului pe care doreau să-1 imprime lucrărilor lor. Pictura a ciștigat. deci, un substanțial teren in explorarea plină de îndrăzneală și uneori de originalitate a celor mai variate aspecte pe care viața contemporană le-a pus la îndemina artiștilor. in cercetarea marilor mutații sociale și tehnice, a vastului lor ecou in desăvirșirea ființei umane, în această perspectivă, arta reprezintă un mijloc, un instrument de ajutor; iar consecvența in folosirea a- celorași modalități de expresie cu care ne-a obișnuit fiecare din artiștii expozanți — o calitate în plus.

simboluri

platformei industriale"), C. 
Vasilescu („Constructori de uzine"), N. Groza („Bogățiile Deltei") etc. Titlurile însele indică evocarea unor aspecte variate din dezvoltarea României de azi, oferă privitorului momente de limpezire și adîncire a unor etape parcurse, de pătrundere artistică a realităților evocate.Cu aceeași claritate și elocvență, expoziția exprimă și poziția militantă a graficienilor noștri, năzuința lo,r de a imprima lucrărilor amprenta vie a contemporaneității. Existența unor remarcabile forțe artistice in acest domeniu este, credem, un adevăr evident. înnoirile pe care le întilnim la tot pasul, pretutindeni in țară, au devenit „teme" de profundă semnificație, dobîndind, in sălile Ateneului, o transfigurare artistică pe măsură. Universului de metafore i se disting contururi noi, toate dorind să răspundă mărețului moment istoric pe care-1 trăiește țara noastră. Investigarea și reflectarea multilaterală a vieții

noi care se desfășoară, în marile fabrici și uzine, pe șantiere, pe ogoare caracterizează lucrări ca „Șantier" de Gh. Ivancenco, „Oțelari" de Fred Micoș, „Dimineața" de Ileana Mi- 
codin, „Reportaj cotidian" de Corina Beiu Anglieluță, „Industrie" de V. Feodorov, „C.A.P. Ostrov" de Lidia 
Nancuinschi, „Constructori" de I. Panaitescu etc.Viziunea amplă, monumentală a unor lucrări de sculptură precum „Pomi- cultoare" de George Apos- tu, „Compoziție" de Mircea Ștefănescu, de Andrei Ostap sau mula simplă și zătoare folosită Ioan, Aurelian Florin Codre, țelegerea exactă a semnificațiilor pe care le cuprinde tematica abordată, conferă sculptorilor aceeași poziție de artiști-cetățeni care participă la viată, Ia frămîntările epocii. Fondul uman al temei, dimensiunea adevărului rostit în fiecare din lucrările prezentei expoziții sint tot atitea condiții ale pătrunderii în conștiința publicului.Vizitînd expoziția republicană din sălile Ateneului, remarcind efortul și numeroasele împliniri, apropierea de viață, preocuparea pentru o artă inspirată din actualitatea noastră socialistă, din trecutul progresist al țării, o concluzie se impune de la sine : aceea că orientarea spre aspectele cele mai caracteristice dezvoltării României are darul de a autenticitate, forță municare lucrărilor tură, sculptură sau realizate cu talent pect pentru travaliul artistic.

Marina PREUTU

„Solidaritate" for- atotcuprin- de Lucia Bolea sau ca și în-

de azi conferi de code pic- graficâ și res-

• „EROICA", așa a fost intitulat amplul complex de acțiuni cultural-educative și artistice. pregătite de către Comitetul județean de cultură și educație socialistă al județului Ialomița, dedicat centenarului cuceririi independenței de stat a României. Acestea se vor desfășura pe parcursul unui an de zile. • ..ECRAN 5", la a treia ediție, găzduit de Casa de cultură a sindicatelor din Reșița, a prilejuit confruntarea in acest festival interju- dețean al filmului de amatori a peste 80 de filme inspirate din activitatea de producție. probleme de viață și etică, etno

grafie și folclor, realizate In diferite modalități și genuri artistice de peste 40 de cine- cluburi din majoritatea județelor țării. Peste 100 de creatori de film amatori au dezbătut pe larg problemele actuale ale activității cineamatorilor. • LA 
CASA ORĂȘENEASCA DE 
CULTURĂ DIN BISTRIȚA s-a desfășurat cea de-a treia ediție a festivalului de poezie patriotică și revoluționară „Andrei Mureșanu", la a cărui reușită au contribuit recitatori din județele Cluj, Mureș, Maramureș. Suceava și Bistrița-Năsăud. 
• AGENDA SĂTMĂREAN A.
O NOUA SALA DE CINEMA

TOGRAF, cu 500 de locuri, s-a inaugurat la Satu-Mare, cu prezentarea filmului românesc ..Mere roșii" și deschiderea expoziției de afișe și litouri ..Epopeea construcției socialiste oglindită în producția cinematografică românească". Un concurs cu tema „Lupta eroică a poporului român pentru cucerirea independenței de stat oglindită în literatură și artă" a fost organizat — la casa municipală de cultură — pentru elevii uteciști din licee. • PRE
MIERE TEATRALE. La Na
ționalul craiovean a fost prezentată piesa „Fire de poet" de Eugene O’Neill — cea de-a 7-a

La Casa filmului din Capitală avut loc. luni seară, „Zilelor filmului cehoslovac", organizate cu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub dominația fascistă. Manifestarea. inclusă in cadrul planului de colaborare culturală dintre România și Cehoslovacia, a debutat cu filmul ..Fratele meu are un frate formidabil". \La spectacol au asistat Dumitru Ghișe. vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, regizori, actori și critici de film, alți oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți Miroslav Sulek, ambasadorul Cehoslovaciei la București, precum și alți șefi de misiuni matice și membri ai corpului matic acreditați la București.

ainaugurarea

diplo- diplo-

în contextul pregătirilor pentru Congresul educației politice și culturii socialiste, luni a avut loc plenara lărgită a Consiliului de conducere al Asociației oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale, care a analizat activitatea desfășurată de membrii asociației, de cadrele artistice din instituțiile de spectacol și concert, in vederea îndeplinirii sarcinilor de mare răspundere ce le-au revenit din Programul ideologic al partidului, din documentele de partid și din indicațiile secretarului general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu.La lucrările plenarei lărgite, din partea conducerii de partid și de stat, au fost prezenți tovarășii Gheorghe Pană, Dumitru Popescu și Leonte Răutu.în deschiderea lucrărilor, Costache Antoniu, președintele A.T.M., a relevat sprijinul permanent acordat d« partid și de stat oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale pentru amplificarea și aprofundarea procesului de educare a conștiinței socialiste a maselor, In spiritul eticii și echității socialiste.în darea de seamă prezentată de Dina Cocea, vicepreședintă a A.T.M., au fost evidențiate progresele realizate în domeniul artei teatrale și muzicale in anii care au trecut de la plenara Comitetului Central din noiembrie 1971 și s-a exprimat recunoștința acestui larg front artistic pentru grija deosebită manifestată de partidul și statul nostru pentru crearea unor condiții optime de activitate în vederea difuzării tot mal largi a artei interpretative în rîndul maselor. Construirea unor moderne lăcașuri de artă si cultură, cum sînt Teatrele Naționale din București și Craiova, teatrul din Tg. reflectă pregnant preocu- ,______ continuă a partidului pentru permanenta înflorire a artelor spectacolului.. Răspunzind Înaltelor cerințe sociale, artiștii interpreți — români, maghiari, germani și de alte naționalități — și-au adus pasionata lor contribuție la valorificarea scenică a unor importante lucrări dramatice și muzicale originale, care au prilejuit creații remarcabile ce au cucerit inimile și aplauzele spectatorilor. S-a evidențiat faptul că înființarea celor A.T.M. a 1 semnată __  ___contribuind la amplificarea și diversificarea acesteia. O constantă a activității A.T.M. a constituit-o preocuparea de a sprijini eforturile Consiliului Culturii și Educației Socialiste pentru promovarea unui repertoriu cuprinzînd lucrări dramatice și muzicale care să oglindească activitatea tumultuoasă desfășurată de poporul nostru in toate domeniile in opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. In același timp, s-a acordat o atenție deosebită și valorificării moștenirii noastre dramatice și muzicale intr-o mai mare deschidere, dar și cu o mai accentuată rigoare critică, dindu-se prioritate lucrărilor străbătute de un vibrant suflu militant, închinate luptei populare pentru independență națională și progres social.în vederea extinderii procesului de educare civică, etică și estetică a publicului, teatrele dramatice și muzicale, instituțiile de concert au diversificat formele de spectacol, au prezentat spectacole și concerte la locurile de muncă, au organizat cursuri de inițiere teatrală și muzicală, precum și dezbateri, prilejuind un fertil și constructiv dialog între creatori și beneficiarii actului de cultură. Sub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste, A.T.M. a sprijinit desfășurarea a numeroase manifestări artistice de interes republican — festivaluri, gale, colocvii — în multe județe ale țării.Menționîndu-se unele din lipsurile și neajunsurile care s-au manifestat in viața Asociației oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale — o insuficientă atenție acordată unor genuri ale artei interpretative și sprijinirii activității artiștilor a- matori, prezentarea unor spectacole și concerte de slabă calitate artistică etc — darea de seamă a stabilit o serie de măsuri menite să asigure continua îmbunătățire a activității ideologice și estetice în acest domeniu.

Mureș, parea

filiale ale1 • 20 dereprezentat o etapă în- în activitatea asociației,

Telegramă adresată C. C. al P. C. R.r 
tovarășului Nicolae CeaușescuParticipanții la plenara lărgită a Consiliului de conducere al Asociației oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale (A.T.M.), întruniți pentru a analiza activitatea in domeniul artei interpretative desfășurată în ultimii 5 ani. pentru a dezbate problemele și sarcinile actuale și de perspectivă ale activității teatrale și muzicale, doresc să vă exprime și cu acest prilej sentimentele de profundă prețuire, adine respect și dragoste nemărginită dumneavoastră, înțeleptul și mult încercatul conducător al partidului și poporului nostru, omul care întruchipează în țara noastră gindirea comunistă cutezătoare sub a cărei puternică înriurire creația artistică românească a cunoscut o înflorire fără precedent.Strălucitele dumneavoastră calități de înflăcărat patriot, internaționalist consecvent, militant de frunte al luptei popoarelor pentru un nou mod de viață și de gindire, pentru o nouă ordine economică și politică internațională, pentru pace și progres social, se răsfrîng luminos asupra poporului și patriei noastre, sporindu-le prestigiul bine meritat și numărul prietenilor pe toate meridianele. Nu o dată, în turneele noastre In străinătate am resimțit cu bucurie și satisfacție forța de Iradiere a numelui și operei dumneavoastră.întreaga noastră activitate, ca ji activitatea tuturor oamenilor muncii din patria noastră, este călăuzită de Programul ideologic al partidului, parte integrantă a Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, față de care toți oamenii de teatru și muzică și-au exprimat adeziunea entuziastă și devotamentul nețărmurit prin munca lor însuflețită, creatoare, de promovare a valorilor artistice naționale, umanist-revoluționare.Oamenii de artă din instituțiile teatrale și muzicale vă poartă o Imensă recunoștință pentru grija și sprijinul permanent pe care partidul și statul nostru le acordă activității lor. pentru climatul atit de prielnic dezvoltării creației artistice, pentru condițiile de muncă și de viață existente in patria noastră socialistă, care asigură tuturor creatorilor de frumos, din toate generațiile, Indiferent de naționalitate, deplina libertate de creație, demnitatea profesiunii. înflorirea și afirmarea tuturor talentelor.Pe bună dreptate, toți oamenii de artă și cultură vă numesc, cu mîndrie patriotică, primul arhitect, cel mai de seamă ctitor al culturii românești contemporane, socialiste !Arta românească, moștenitoare a unei tradiții spirituale multimilenare, se înfățișează astăzi, unitară în remarcabila ei policromie, ca o emanație a spiritualității românești, un bun al întregului popor. îmbogățită continuu de-a lungul secolelor, arta românească este una din cele mal pregnante și convingătoare expresii ale năzuințelor dintotdeauna ale poporului român spre o viată demnă, liberă, independentă, spre afirmarea ființei sale naționale, a idealurilor sale de pace și progres. De aceea, considerăm drept cea mai înaltă și plină de răspundere îndatorirea patriotică să îmbogățim permanent cu noi opere această glorioasă moștenire.După un bilanț al realizărilor din ultimii ani, în telegramă se arată t Examinînd critic și autocritic activitatea teatrală și muzicală a membrilor asociației noastre, sîntem convinși că mai avem multe de Înfăptuit pe linia creșterii valorii ideologice și artistice a repertoriului teatral și muzical și a interpretării sale artistice, a întăririi relațiilor cu publicul, a sprijinirii activității artistice de amatori in scopul creșterii rolului artei în opera de modelare socialistă a conștiințelor, de formare a omului nou. în afirmarea idealurilor independenței și suveranității naționale, a cauzei socialismului și comunismului, a solidarității internaționale cu toate forțele progresiste din lume.Ne angajăm să depunem stăruitoare eforturi pentru realizarea unor spectacole vii, revoluționare, de înaltă ținută artistică, spectacole care să exprime în imagini emoționante, convingătoare, mesajul fierbinte al poporului nostru, al umanismului societății noastre socialiste, mesajul demnității noastre naționale.Ne angajăm să întruchipăm pe scenă, în spectacole dramatice și muzicale, în forme scenice variate, expresive, chipul omului nou, cu aspirațiile, cu gin- durile și sentimentele sale, cu elanul său înflăcărat de muncă eroică neprecupețită. pentru făurirea noii societăți, a dreptății și echității socialiste.Ne angajăm ca in spectacolele și concertele noastre să valorificăm cu mal multă fervoare tezaurul culturii noastre teatrale și muzicale, operele unor scriitori și compozitori însuflețiți de idealurile naționale, sociale și morale ale poporului nostru, mărturii de preț ale vechimii, duratei și continuității acestor idealuri în spiritualitatea românească, să dăm viață, pe scenă, momentelor și figurilor reprezentative ale istoriei patriei noastre, din cele mai vechi timpuri și pînă astăzi, contribuind astfel, prin mijloacele specifice artei noastre, la realizarea epopeii naționale.Ne angajăm să fim mesagerii poporului nostru pe meridianele lumii, făcind din arta noastră un limbaj al păcii, al prieteniei și solidarității cu toate popoarele, contribuind la realizarea unei atmosfere generale de înțelegere și respect reciproc, favorabil cunoașterii și prețuirii reciproce a valorilor naționale, afirmării valorilor noastre proprii.Ne angajăm ca, prin virtuțile artei noastre interpretative, teatrale și muzicale, să contribuim la educația complexă a publicului, civică, etică și estetică, supunînd judecății sale lucide, exigente și afectuoase activitatea noastră creatoare.Ne angajăm să susținem cu întreaga noastră ființă, cu munca noastră creatoare politica internă și externă a partidului și statului nostru, al cărei strălucit reprezentant și promotor sînteti. Urmînd neabătut înfăptuirea Programului ideologic al partidului, ale cărui prevederi sint adine intrate în conștiința noastră, sîntem ferm hotărîți să facem din arta noastră un factor viu al procesului de dezvoltare a conștiinței socialiste, un mijloc de îmbogățire a vieții spirituale a poporului nostru.în continuarea lucrărilor plenarei au luat cuvîntul cunoscuți oameni de teatru și muzică : Radu Be'.igan, Irina Râchițeanu. Gheorghe Crâsna- ru. Ileana Ploscaru. Gydrgy Harag, Horea Popescu. Magdalena Popa, Octavian Cotescu. Hans Schuschning, Virginia Mareu. Ion Cojar, Constantin Petrican, Alexa Visarion, Natalia Stancu-Atanăsiu. care au subliniat că Programul ideologic al partidului, indicațiile primite în repetate rîn- duri din partea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au dat un nou impuls creației și gîndirii artistice din țara noastră, ău constituit izvorul și chezășia marilor succese obținute în a- ceastă perioadă in îmbogățirea patrimoniului nostru cultural cu noi valori artistice. Vorbitorii au făcut numeroase și prețioase propuneri me-

nite să ducă Ia continua îmbunătățire a muncii asociației și filialelor sale, angajindu-se să-și pună energia și talentul, toată puterea lor de muncă pentru înflorirea artei românești, artă angajată, profund slujba celor mai poporului român.Participanții au zentanților lor care vor participa la apropiatul Congres al educației politice și culturii socialiste să exprime angajamentul lor hotărît de a pe culmi tot mai înalte arta nească, de a spori prestigiul lume.In încheiere a luat cuvîntul rășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste.

patriotică, pusă în nobile idealuri aledat mandat repre-
ridica roma-' ei întova-

Expoziția „Civilizația 
daco-geților in perioada 

clasică11în sălile Muzeului de istorie al municipiului București din Bd. 1848 nr. 2 s-a deschis expoziția „Civilizația daco-geților în perioada clasică". Organizată de Muzeul de istorie al municipiului București, Muzeul de istorie și artă din Bacău și Muzeul de istorie al Transilvaniei din Cluj- Napoca, expoziția va rămine deschisă pină la 16 iunie.
tv

PROGRAMUL I
9.90 Teleșcoală.

10,00 Ateneu popular.
10.30 Film artistic ; „Iarna fierbinte”. 

Producție a studiourilor ceho
slovace.

11,45 Muzică populară.
12,00 Telex.
16.00 Teleșcoală.
16.30 - - - -
17,00 
17.05

premieră din actuala stagiune. Regia spectacolului aparține Georgetei Tomescu, iar scenografia lui Viorel Penișoară- Stegaru. Teatrul maghiar de 
stat din Sfintu-Gheorghe a prezentat in premieră „Vizita bâ-
CARNET CULTURA!,trinei doamne" de Friedrich Diirrenmatt ; regia — Seprodi Kiss Attila. • „PRIMAVARA 

ARADEANĂ", festival cultural- artistic aflat la a VIII-a ediție, programează între 8—16 mai o amplă suită de manifestări : conferințe și dezbateri, specta-

cole de teatru și folclor, concerte. serbări pionierești, expoziții de artă plastică, prezentări de cărți, deschiderea tirgului de artă populară, etc. • MUZEUL 
TEHNICILOR POPULARE BU- 
COVINENE, inaugurat recent la Rădăuți, aduce în circuitul instituțiilor pe profil un bogat tezaur etnografic privind olăritul. prelucrarea textilelor și cojocăritul, îndeletniciri de mare tradiție ale sucevenilor. 
• „PE DRUMUL DE COS
TIȘA" — sub acest generic, la 
Vaslui a avut loc faza județeană a festivalului-concurs de creație și interpretare a poeziei patriotice. « în cadrul „SĂP-

TĂM1NII CULTURALE A O- 
RASULUI CALAFAT" s-au desfășurat ample activități cul- tural-artistice și politico-educative, printre care și concursul „Trofeul independenței", cu participarea utecistilor din județul Dolj. • „SAPTAMlNA 
FILMULUI PATRIOTIC" a programat in numeroase localități din județul Caraș-Severin — Zăvoi, Glimboca, Obreja, Iaz ș.a. — documentarele „Ani de luptă — ani de glorii" și ..File de epopee". o EXPOZIȚII. Expoziția republicană de maximafilie dedicată centenarului independenței de stat a României s-a deschis la Palatul culturii din

Ploiești. O expoziție de același gen au organizat și membrii ’____Călărași (Ialomița). La Tirgu- 
Mureș a fost inaugurată o expoziție documentară care ilustrează „Momente din lupta pentru neatîrnare și cucerirea independenței de stat a României". Tot la Tîrgu-Mureș a fost deschisă expoziția județeană Infățișind activitatea politico-educativă și culturală desfășurată în toate sectoarele vieții economice șl sociale. La Palatul culturii din 
Brașov s-a inaugurat expoziția artiștilor amatori din județ.

Corespondenții „Scînteii"

cercului „Centenar" din
Curs de limba franceză. 
Telex.
Scena. Emisiune 
teatrală.
Românie, nume 
populare.
Lecții TV pentru 
agricultură. 
Teleglob : Tanger.
Finala campionatului național de 
baschet masculin: Steaua — 
namo București.
1001 de seri.
Telejurnal. 
Teleobiectiv.
Meridiane melodii.

20,40 Luna dramaturgiei originale 
mâneștl : „Bălcescu" de Camil 
trescu. Prima parte.

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL Tt
Film serial : „Apel urgent" — pro
ducție a studiourilor din R.D.G. 
Pagini de balet : Rapsodia 
mână de George Enescu — 
terpretarea unul colectiv al 
Române.
Telex.
Spectacolul lumii (XVI).
Portativ ’ÎC.

de actualitate
17,25

17,40

18.10
18,30

19.20
19.30
20.00
20,25

20,00

21,05

21,15
21,20
21,45

scump. Melodii

lucrătorii din

Dl-

ro- 
Pe-

I Ro- 
în in- 
Operei
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MESAJE DE SALUT 
ADRESATE PARTIDULUI 

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCea de-a 55-a aniversare a Partidului Comunist Român îmi oferă fericita ocazie, pe care sint bucuros să o folosesc, pentru a vă transmite, în numele poporului arab sirian, al conducerii Partidului Baas Arab Socialist Si în numele meu personal, felicitările noastre cordiale și salutări călduroase.Retrospectiva celor 55 de ani de existentă a Partidului Comunist Român ne îndeamnă să constatăm că realizările obținute sint cu adevărat remarcabile. Noul avint imprimat de conducerea partidului, sub înțeleaptă și capabila dumneavoastră îndrumare, a plasat România pe pozițiile avansate ale progresului în toate domeniile și a sporit nemăsurat prestigiul său.Cu această ocazie, dorim să exprimăm urările noastre cele mai bune pentru sănătatea, fericirea și succesul Excelenței Voastre, pentru noi realizări și succese ale Partidului Comunist Român, pentru prosperitatea mereu crescindă a poporului român prieten.Sint convins că relațiile strînse de prietenie și colaborare care există în mod fericit între partidele, guvernele și popoarele noastre vor continua să se dezvolte și să se întărească.
HAFEZ EL-ASSADSecretar general 

al Partidului Baas Arab Socialist, 
Președintele Republicii Arabe Siriene

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNîn numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Uruguay, vă adresăm felicitările noastre frățești cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a Partidului Comunist Român.Vă dorim noi și mari succese și exprimăm urări pentru stringerea legăturilor dintre partidele noastre.

RODNEY ARISMENDI
Prim-secretar

al C.C. al PC. din Uruguay

Cu prilejul Zilei independenței 
și al Zilei victoriei Depunerea unor coroane de flori

Excelenței Sale Domnului GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii ItalieneAflînd cu tristețe de cutremurul care s-a produs în nordul Italiei, vă «xprim sincerele mele sentimente de compasiune și condoleanțe pentru familiile îndoliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență, Domnule președinte,Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a Partidului Comunist Român am onoarea și plăcerea de a mă face interpretul poporului burundez, al partidului Uniunea pentru Progres Național și al guvernului său, pentru a vă adresa, dumneavoastră, precum și tuturor militanților Partidului Comunist Român, viile și sincerele lor felicitări.în această fericită împrejurare, Republica Burundi ar dori să sublinieze succesele obținute de poporul român în procesul de edificare a unei societăți bazate pe justiție și progres.Poporul burundez, care urmărește aceleași obiective, se felicită că întreține cu Republica Socialistă România relații de cordială prietenie și de cooperare sinceră și ar dori să reafirme voința sa de a acționa totdeauna pentru dezvoltarea și întărirea acestora.Aș dori să închei, adresînd cele mai bune urări de fericire și sănătate pentru Excelența Voastră și familie, de progres și prosperitate pentru poporul român.Cu cea mai înaltă și frățească considerație,
General-locotenent MICHEL MICOMBERO

Secretar general al Partidului UP RON A, 
Președintele Republicii și șef 

al Guvernului Republicii Burundi

lucrările Comisiei mixte româno-olandeze de colaborare 
economico-industrială si tehnicăLa 10 mai a.c. au început la București lucrările Comisiei mixte româno-olandeze în baza Acordului de colaborare economico-industrială și tehnică pe termen lung dintre guvernele României și Olandei.La lucrări participă reprezentanți

S-a încheiat însămînțarea porumbului 
și în județele Argeș și BotoșaniJudețele Argeș , și Botoșani au raportat, luni, încheierea în condiții agrotehnice superioare anilor trecuți a lucrărilor de insămințare a porumbului pe toate suprafețele destinate acestei culturi.în telegrame adresate cu acest prilej Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușeseu se arată că în prezent în aceste județe se intensifică lucrările de întreținere a culturilor, de com

Aniversarea
Partidului Comunist Român(Urmare din pag. I)culturii, ridicarea gradului de civilizație materială și spirituală ; consolidarea libertății și independenței țării, întărirea legăturilor sala internaționale, creșterea în continuare a prestigiului patriei in lume — iată ce perspective deschide partidul înaintea poporului, pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre pomunlsm.Toate aceste mari obiective, ca și marile succese obținute pină acum își fundamentează certitudinea pe creșterea rolului conducător al partidului, a cărui misiune constă, în actuala etapă istorică, așa cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, în unirea și dinamizarea tuturor eforturilor poporului intr-o direcție unică — edificarea pe baze științifice a societății socialiste multilateral dezvoltate, inaintarea ei spre comunism. Aceasta este sarcina fundamentală a tuturor organizațiilor partidului, a tuturor comuniștilor ; de hotărirea și priceperea cu care întreaga suflare românească, noi toți — români, maghiari, germani și de alte naționalități — ne vom uni mai strins puterea de creație, a brațelor și a minți|, depinde accelerarea mersului înainte al patriei, spre binele și fericirea întregului popor.Sărbătorind aniversarea partidului sub auspiciile unor importante succese constructive, poporul român este mîndrii: să vadă cu cită claritate confirmă istoria contemporană linia programatică a politicii P.C.R.. potrivit căreia a face totul in propria țară pentru construirea socialismului și comunișmplui ipseamnă, totodată, a aduce o contribuție fundamentală la îndeplinirea îndatoririlor internaționaliste. într-adevâr, viata — cri
vremea

Ieri In țară î Vremea a fost în gene
ral frumoasă, expfșptind estul Transil
vaniei. sudul Moldovei și al Banatului, 
Oltenia, nordul și estul Munteniei șl 
Dobrogea, unde cerul s»a înnorat trep
tat șl au căzut Ploi locale, îndeosebi 
cu caracter de aversă, însoțite și de 
descărcări electrice. în Munții Rucegi 
și de Curbură a nins. Vîntul a prezen
tat intensificări izolate in sudul Tran
silvaniei. nord-estul Olteniei, sud-estul 
Munteniei st in Delta Dunării. Tempe
ratura aerului la ora 14 era cuprinsă 
între 12 grade la Mangalia șl 28 la 
Berzeasca. La București ; Cerul a fost 

ai minișterelor, firmelor și întreprinderilor de comerț exterior din cele două țări, care vor examina eficienta relațiilor economice și de cooperare și măsurile necesare pentru intensificarea în continuare a acestora.(Agerpres)

batere a bolilor și dăunătorilor, de fertilizare și erbicidare, de recoltare a furajelor. De asemenea, în telegrame se exprimă angajamentul oamenilor muncii din agricultură de a depune eforturi susținute pentru obținerea unor producții sporite în a- gricultură, de a îndeplini neabătut hotărîrile Congresului al XI-lea al partidului în toate sectoarele de producție agricolă.
(Agerpres)

teriul suprem al justeței oricăror concepte teoretice, supremul judecător al oricăror judecăți — ilustrează cu putere legătura de nedesfăcut dintre patriotism și internațiqpalișm, dintre independența și suveranitatea națiunilor și întărirea legăturilor de colaborare și frăție reciprocă.Făurindu-și o patrie tot mai bogată, înfloritoare pe toate planurile valorilor materiale și spirituale, poporul român. își aduce cu cinste, nemijlocit, contribuția la afirmarea superiorității orînduirii socialiste, încununează în chip strălucit aspirațiile revoluționare ale maselor populare din țara noastră, oferă argumente sigure despre ceea ce poate realiza o națiune care se bucură de condiții de dezvoltare liberă, independentă și creatoare, participlnd astfel la întărirea forțelor socialismului și comunismului din întreaga lume.Cu această convingere, oamenii muncii din întreprinderi, de Ia sate, din instituții sint hotăriți să depună toate eforturile pentru îndeplinirea mobilizatoarelor chemări cuprinse in cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușeseu cu prilejul aniversării a 55 de apî de la crearea P.C.R. Ac- ționind pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului, pentru realizarea sarcinilor de plan în industrie și agricultură, pentru obținerea de rezultate cit mai bune pe frontul construcției socialiste, oamepii muncii își exprimă și își vor exprima în continuare înaltul respect, stima și dragostea pentru cel ce de 55 de ani reprezintă aspirațiile fundamentale ale poporului nostru, conducătorul său pe calea făuririi unei vieți noi, libere și îmbelșugate — Partidul Comunist Român.
variabjl, cu înnorârl mai accentuai e în 
cursul dupâ-amiezii, eipd a plouat 
slab. Vîntul a suflat potrivit, cu In
tensificări de șcurtâ durată.

Timpul probabil pentru zilele de 12, 
13 sl 14 mai. In tară : Vreme în gene
ral instabilă, mai ales în jumătatea de 
sud a țării, unde vor Cădea ploi care 
vor avea și caracter de aversă. înso
țite de descărcări electrice. în celelalte 
regiuni, ploile vor fi locale. Vîntul va 
prezenta unele intensificări în sudul 
Moldovei, Dobrogea, Muntenia și Ba
nat. Temperatura va scădea ușor. Mi
nimele vor II cuprinse între 5 și 15 gra
de. iar maximele intre 14 și 22 de gra
de. izolat mai ridicate. La București : 
Vreme în general Instabilă, ploaie de 
scurtă durată, vint moderat cu inten
sificări trecătoare, temperatura va scă
dea ușor.

La 9 mai s-au împlinit 99 de ani de la proclamarea independenței de stat a României, moment epocal în istoria poporului nostru, și 31 de ani de la victoria asupra fascismului.în această zi, într-un cadru solemn, au fost depuse coroane de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului șj a patriei, pentru socialism, la Monumentul eroilor patriei și la Monumentul eroilor sovietici din Capitală.La solemnități au luat parte tovarășii Emil Bobu. Gheorghe Cioară, Janos Fazekas, Ion Ioniță, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, ai Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste. generali activi și în rezervă, foști comandanți de mari unități pe frontul antihitlerist, conducători ai unor insțituții centrale și organizații obștești, reprezentanți ai oamenilor muncii din întreprinderi și instituții bucureștene.Au participat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București, atașați militari, membri gi corpului diplomatic. Pe platourile din fata monumentelor, gărzi de onoare, constituite din militari, membri ai gărzilor patriotice, ai formațiunilor da pregătire a tineretului pentru apărarea patriei și pionieri, au prezentat onorul.în acordurile solemne ale Imnului eroilor au fost depuse coroane de flori din partea secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat
Cronica zileiLuni după-amiază a sosit în Capitală o delegație a Consiliului Național al patronatului francez condusă de George Vielliers, președintele de onoare al consiliului.Pe aeroportul Otopeni, membrii delegației au fost salutați de Roman Moldovan, președintele Camerei de Comerț și Industrie, de alte persoane oficiale.

★Luni, la cinematograful „Central" din Craiova a avut loc o seară de film japonez organizată în cadrul relațiilor culturale dintre România și Japonia cu prilejul Zilei naționale a acestei țări, Au luat parte reprezentanți ai organelor locale de stat, oameni de artă și eultură, un numeros public.Au fost prezenți Ryoko Ishikawa, ambasadorul Japoniei la București, membri ai ambasadei.Au fost prezentate filmele „Șase zile in Japonia", peliculă realizată de televiziunea niponă cu prilejul vizitei întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușeseu în această țară, și documentarul „Japonia — 1975“.(Agerpres)

Popasuri turistice de mare atracțieAmplasate în zone pitorești, în localități montane sau in stațiuni balneoclimaterice, pe principalele trasee turistice ale țării, hanurile, motelurile, cabanele și campingurile cooperației de consum s-au pregătit din timp pentru a-și intimpina oaspeții in noul sezon turistic. In jurul Capitalei, la distanțe miei, unități de alimentație publică, renovate și modernizate, oferă, îptr-o ambianță plăcută, preparate culinare după rețete proprii, servicii de calitgte. Astfel, pe malul lacului Buftea, la 20 km de Capitală, se află restaurantul „La Calul Bălan" — o eonstrueție elegantă, din beton și sticlă, cu două frumoase terase și cu ring de dans. Ea dispune și
Virtuoși ai industriei arădene

(Urmare din pag. I)tilitate a nuanțelor care atestă o preocupare nu numai pentru executarea unul mecanism perfect, ci și a unuia care să facă plăcere omului, să se înscrie ea un o- biect nu numai util, dar avind și o funcție estetică în universul nostru cotidian. Zumzăitul acestor mecanisme în hala benzilor de montaj pare o adevărată muzică a sferelor și dacă privești cum lperează zecile dț tinere, precum Doing Trit Fio- rica Gherdan. Mirela Moraru. îți dai seama că nu numai precizja mișcării este cea care contează, ci și concentrarea, aș spune talentul de a ști să faci ceea ce trebuie fără 

greș și cu o minuție exemplară. Ceea ce face ea rodul acestei munei dejieate a unor tineri din orașul Arad să fie astăzi competitiv in țări eu o bogată tradiție în materie, precum Anglia. R.F. Germania, Olanda, Grecia ețc. E o performantă ? Fără îndoială. da ! De la producția artizanală la producția de mare serie (sute de mii de ceasuri se alcătuiesc aici în fiecare an), de la acoperirea necesităților interne pină la exportul care înmagazinează gustul și inde- miparea noastră, capacitatea de a realiza obiecte de utilitate, frumoase și elegante.Pleci de la întreprinderea de ceasuri „Victoria" din Arad cu

și Guvernului Republicii Socialiste România, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne, Consiliului Central al U.G.S.R.. Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist și Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din Republica Socialistă România, a Comitetului municipal București al P.C.R. și Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București, Comitetului foștilor luptători antifasciști din România, Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul antifascist și a unor întreprinderi bucureștene.Au fost depuse, de asemenea, coroane de flori din partea corpului diplomatic.Pionierii au depus jerbe de flori.La Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism și la Monumentul eroilor patriei a fost intonat Imnul de stat al Republicii Socialiste România.La Monumentul eroilor sovietici au fost intonate imnurile de stat ale U.R.S.S. și Republicii Socialiste România,Au participat ambasadorul Uniunii Sovietice la București, V. I. Drozdenko, atașatul militar și alți membri ai ambasadei.După depunerea coroanelor, parti- cipanții la solemnități au păstrat un moment de reculegere și au primit, apoi, defilarea gărzilor de onoare.
★La 9 mai au fost depuse coroane de flori la cimitirul de la Tîncăbești al militarilor britanici căzuți pe teritoriul țării noastre în lupta împo

Primul ministru al guvernului român, 
Manea Mănescu, 

va face o vizită in Republica IndiaPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, va face, la invitația pri-Sosirea unei delegațiia Partidului Comunist din ChileLuni dimineața a sosit în Capitală o delegare a P.C. din Chile, condusă de tovarășul Manuel Cantero, membru al Comisiei Politice a Comitetului Central al Partidului Comunist din Chile, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, va face o vizită de priețenie în Republica Socialistă România. Din delegație mai fac parte tovarășii Jorge Insunza, membru al Comisiei Politice a C.C. al P.C. din Chile, și Alejandro Yanez, membru al C.C, al partidului.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții chilieni au fost salutați de tovarășii Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele 

d« căsuțe camping, pentru cei care vor șâ înnopteze aici.Un plăcut loc de recreare este și Popasul Sinești, situat în pădurea cu același nume, la 31 km de Capitală, pe șoseaua spre Constanta, precum și Popasul Frumușani, amplasat pe șoseaua spre Oltenița, la numai Ui km de București în» tr-o frumoasă pădure de stejari. Tot în apropierea Capitalei se află restaurantul și motelul Săftica, motelul Buda — Argeș (la 19 km spre Alexandria), campingul Vlăsia — toate fiind popasuri turistice de mare atracție ale cooperației de consum.în fotografie : Motelul Buda — Argeș, al cooperației de consum din județul Ilfov 

sentimentul unei mari împliniri sufletești : cit de înzestrați sint acești oameni tineri, cită pricepere pun in munca lor și cum datorită lor industria noastră intră in mari competiții internaționale și face ca viața noastră să fie mai plăcută, mai frumoasă.E numai una din constatările la care ajungi cunoscînd nu numai un oraș ee-și poartă cu mîndrie un trecut încărcat de fapte. de cultura de o severă și mindră înfățișare arhitectonică, dar trimite zilnic spre noi și spre alte meridiane ale lumii : vagoane, țesături, mobilă, ceasornice, o bogăție de produse care sporesc prestigiul numelui românesc in lume. 

triva fascismului, din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușeseu. a Consiliului de Stat și a Guvernului Republicii Socialiste România, a Ministerului Apărării Naționale, a Comitetului executiv al Consiliului popular județean Ilfov, precum și din partea corpului diplomatic.La solemnitate au participat Stefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat. Angelo Miculeseu, viceprim-ministru al guvernului, Constantin Drăgan, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean Ilfov, alte persoane oficiale, generali și ofițeri superiori.Au fost de față Jeffrey Charles Petersen, ambasadorul Marii Britanii la București, membri ai ambasadei, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați in România, atașați militari, membri ai corpului diplomatic.O gardă militară a prezentat onorul.Au fost intonate imnurile de stat ale Marii Britanii și Republicii Socialiste România.După ceremonia depunerii coroanelor, asistenta a primit defilarea companiei de onoare.
★Tot cu prilejul zilei de 9 mai au fost depuse coroane de flori la Cimitirul militar de la Ghencea, la cimitirele ostașilor sovietici de la Jilava și Herăstrău, la monumente și cimitire ale ostașilor români și sovietici din țară. (Agerpres)

mului ministru al Republicii India, Indira Gandhi, o vizită în Republica India, în a doua parte a lunii mai.

Colegiului Central de Partid, Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Politie Executiv al C.C, al P.C.R., Constantin Băbălău. membru al C.C. al P.C.R.. și Dumitru Turcus, membru al Colegiului Central de Partid.
SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Campionate, competiții, clasamente
POLOTurneul internațional de la Cluj- Napoca, dotat cu „Cupa României", ia care au participat reprezentative fruntașe pe plan internațional, a revenit echipei Ungariei, campioană europeană, neînvinsă in c.ele șase meciuri ale turneului. Pentru locurile doi și trei, in ultima zi s-au intilnit echipele U.R.S.S.. deținătoarea titlului mondial, și României. Sportivii sovietici au învins la limită (9—8). Pe eelelaite locuri ale clasamentului turneului : Cuba, Australia, RomâniaB, și Bulgaria.

HOCHEIUna dintre cele mai disputate ediții ate campionatului național de hochei pe gheață s-a încheiat duminică seara cu succesul echipei Steaua, în partida decisivă, la capătul unor eforturi deosebite. Steaua a întrecut pe Dinamo cu 2—0. situindu-se astfel — pe baza unui golaveraj mai bun in meeiurile directe — pe primul loc al clasamentului. Hocheiștii de la Steaua (antrenori : Z. Czaka și N. Zografi) merită felicitări pentru această reușită, rod al unei pregătiri perseverente și al formei superioare dovedite in a doua parte a competiției. In aceeași măsură însă sa cuvine subliniată și comportarea di- namoviștilor, faptul că, in acest atît de pasionant campionat, au fost egali ca număr de victorii, de infringed și scoruri nule cu sportivii de la Steaua, cedind în fa(a acestora doar... la golaveraj (27—30), Pe următoarele locuri în clasament s-au situat S.C. Miercurea Ciuc și Dunărea Galați.
FOTBALîn etapa a XXVII-a a diviziei B. liderii și-au consolidat pozițiile, dar nu într-atît îneît să se considere siguri de promovare. Iată rezultatele tehnice : seria I : F.C.M. Galați — Prahova 2—1, F.C. Brăila — Metalul Plopeni 3—0, Celuloza Călărași —C. S,U. Galați 2-0, C.F.R. Pașcani — Viitorul Vaslui 6—0, S.C. Tuicea — Unirea Focșani 0—0, C.S. Botoșani — C.S.M. Borzești 1—0, C.S.M. Suceava — Gloria Buzău 1—0, F.C. Petrolul — Victoria Tecuci 1—1, Cimentul Med-flidia — Ceahlăul Piatra Neamț 1—0. a clasament, pe primele trei locuri: F.C.M. Galați (39 p), F.C. Brăila (35 p), C.F.R. Pașcani (33p)......... iar peultimele trei : Unirea Focșani (22 p), Viitorul Vaslui (20 p), S.C. Tuicea (17 p). Seria a Il-a : Progresul București — Electroputere 2—0, Chimia Tr. Măgurele — C.S. Tirgoviște 1—0. Chimia Rm. Vîlcea — Metalul București 1—1, Metalul Mija — F.C.M. Giurgiu 0—0. Steagul roșu Brașov — Minerul Motru 2—1. Nitramonia — Unirea Alexandria 2—0, Tractorul — Autobuzul 2—0, S.N. Oltenița — Me- trom 2—0. Voința București — Dinamo Slatina 1—1. în clasament, pa primele locuri i Progresul (39 p), Steagul roșu Brașov (37 p), Dinamo Slatina și C.S. Tirgoviște (pite 36 p)... ...iar pe ultimele: Minerul Motru (20 p), Autobuzul (17 p), Metrom (15 p). Seria a III-a ; Gloria Bistrița — F,C, Corvinul Hunedoara 0—1, F.C. Șoimii Sibiu — Industria Sirmei Cimpia Turzii 3—1, F.C. Baia Mape — Victoria Călan 1—0, C.F.R. Timișoara — Mureșul Deva 3—2. Sticla Turda — U.M. Timișoara 1—1, Metalurgistul Cugir — Victoria Cărei 2—0, Dacia Orâștie — Minerul Moldova Nouă 1—1, Rapid Arad — Gaz metan Mediaș 4—1, Unirea Tomnatic — C.I.U Sighet 0—1. în clasament, pe primele locuri : F.C. Corvinul- (41 p), F.C. Șoimii (38 p), F.C. Baia Mare (32 p)„. ...iar pe ultimele : Rapid Arad (23 p),

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaVă exprim sincere mulțumiri pentru telegrama de felicitare pe care atl binevoit a mi-o trimite cu ocazia numirii mele în funcția de premier al Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze.Fie ca relațiile de colaborare prietenească dintre cele două țări ale noastre și prietenia dintre cele două popoare să se întărească și să se dezvolte pe zi ce trece.

HUA KUO-FEN
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe Manea Mănescu, survolind teritoriul Republicii Socialiste România, mă folosesc de acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră, Guvernului Republicii Socialiste România și întregului popor român salutări cordiale și urări de noi succese în construcția socialismului în țara dumneavoastră.

STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Excelenței Sale MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

BUCUREȘTIVă mulțumesc foarte mult pentru urările pe care Excelența Voastră a binevoit să mi le adreseze cu ocazia Zilei naționale a Portugaliei.Subliniez importanța pe care o are pentru noi dezvoltarea relațiilor între cele două țări ale noastre în toate domeniile.
JOSE PINHEIRO DE AZEVEDO

Prim-ministru
al Guvernului Republicii Portugheze

Vizita directorului editurii „Komunist“ 
din R. S. F. Iugoslaviaîn perioada 5—10 mai a.c., la invitația ziarului „Scînteia", ne-a vizitat țara tovarășul Milan Rakas, membru al C.C, al U.C.L. director și redactor responsabil al Casei editoriale de presă „Komunist" a Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, împreună cu conducerea ziarului „Scînteia", oaspetele a avut un schimb de păreri și experiență în probleme de interes comun, convorbiri priyjnd colaborarea dintre „Scînteia", organ al C.C. al P.C.R., și „Komunist", organ al U.C-I. De a- semeneș, oaspetele a avut întrevederi la conducerea Ministerului Educației și învățămîntului, a Con

Victoria Cărei (19 p), Unirea Tomnatic (17 p).
AUTOMOBILISMBrăila a fost gazda ospitalieră a celei de-a doua etape a campionatului automobilistic de viteză pe circuit, organizată de federația de specialitate în colaborare cu filiala A.C.R. Brăila și asociația .sportivă Dinamo. La startul competiției s-au aliniat 75 de echipaje, intre care și o serie de ași ai volanului, ea Eugen Ionescu-Cristea. Po-ru Gindu, Dorin Motoc, Petre Vezeanu. Lată ciștiga- torii etapei, in ordinea claselor : M. Rusescu (A.C.R. București), Doru Gindu (I.O.B. Balș), Eugen Ionescu- Cristea (I.O.B. Balș), Ștefan lanco- vici (U.A.P. Dacia), Virgil Baloș (I.T.A. Timișoara), Dorin Motoc (Tractorul Brașov). Pe același traseu a avut loc și o cursă rezervată începătorilor, pe mașini „Dacia". La categoria 1100 a cîștjgat T. Stănilă, iar la 1 300 Viorel Florian Nicolae, ambii de ia Dinamo Brăila (Tr. Ena- țhe).

RUGBIîn reluarea campionatului diviziei A, echipele favorite au învins la scoruri categorice : Farul — Minerul Gura Humorului 28—3, C.S.M. Sibiu — Steaua 3—22, Rulmentul Bîrlad — Sportul studențesc 0—16, Gloria București — T.C.I. Constanța 15—12. Dinamo — Olimpia 22*—3, Universitatea Timișoara — Politehnica Iași 28—1, Agronomia Ciuj-Napoca — Știința Petroșani 6—11, Grivița roșie — Vulcan 27—3, De reținut că la cuplajul de pe terenul central din Parcul Copilului publicul spectator a putut urmări up rugbi de bună calitate, fiecare din cele patru competitoare (Dinamo, Grivița roșie. Olimpia și Vulcan) oferind — firește, după posibilitățile jucătorilor respectivi — faze apreeiate, un joc deschis, deseori aplaudat. ÎN CÎTEVA RÎNDURI• Federația engleză de tenis a selecționat echipa care va întîini în Zilele de 20, 21 și 22 mai la Eastbourne selecționata României in cadrul zonei europene a Cupei Davis. Din echipa engleză fac parte cunos- cuții jucători Roger Taylor, Buster Mottram, John Lloyd și John Feaver.• A Început turneul internaționalde tenis de la Bournemouth (Anglia). In prima zi a probei de simplu femei, Virginia Ruzici (România) a ip- vinș-o cu 6—3. 6—2 pe jucătoare® vest-germană Heidi Eisterlehner. Alte rezultate : Barker (Anglia) — Gur- dal (Belgia) 6—2, 6—3 ; Coles (Anglia) — Struthers (S.U.A.) 6-4. 6—2 : Martinez (S.U.A.) — McMillan(R.S.A.) 6—2, 6—2.• Finala turneului internațional de tenis de la Florența șe va disputa între italianul Paolo Bertolucci și francezul Patrick Proisy. în semifinale, Bertolucci l-a eliminat cu 4—6, 6—1, 6—4 pe englezul Buster Mottram.• Proba de dublu din cadrul turneului internațional de tenis de la Miînchen a fost ciștigată de perechea spaniolă Manuel Orantes — Jpan Gisbert, care a întrecut in finală cu 1—6, 6—3, 6—2, 2—3 (abandon) cuplul vest-german Hans Pohmann — Jurgen Fassbender.• Turneul final al circuitului W.C.T. s-a încheiat la Dallas (Texas) cu victoria tanismanului susdez Bjdrn Borg, care l-a întrecut în finală cu 1—8, 6—1, 7—5. 6—1 pe argentinea- nul Guillermo Vilas. 

siliului CuMutrii și Educației Socialiste. la Academia „Ștefan Gheorghiu". la Comitetul județean Iași al P.C.®., a vizitat obiective industriale -și instituții culturale.L>a încheierea vizitei, tovarășul Milan Rakas a fost primit de tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. A participat Alexandru Ionescu, redactor-șef al ziarului „Scinteia".A fost prezent tovarășul Petar Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.Primirea s-a desfășurat lntr-o atmosferă prietenească.

BASCHET

Asta seară, Ia Floreasca

STEAUA - DINAMOȘi la baschet, cluburile bucureștene Dinamo și Steaua își vor disputa din nou titlul de campioană. Astă seară, baschetbaliștii celor două apreciate formații — în fond furnizoare .ale lotului reprezentativ — se întîlnesc în sala Floreasca din Capitală, într-o partidă cu caracter decisiv. înaintea acestei întilniri. fiecare dintre echipe totalizează același număr de puncte, Steaua însă ocupînd locul întîi ca urmare a coșaverajului direct mai bun.Derbiul Steaua—Dinamo începe la ora 17,45. repriza a doua urmind să fie transmisă pe „micul ecran".Celelalte patru echipe din grupa I a campionatului sînt Universitatea Cluj-Napoca (ce va ocupa în clasament, mal mult ca sigur, leeul 3), Farul Constanța, Rapid București și Universitatea Timișoara (fiecare cu șanse de a se situa pe locul 4).în partidele de ieri, protagonistele campionatului au cîștigat la scor : Dinamo — „U“ Timișoara 104—48, Steaua — „U“ Cluj-Napoca 100—57.
CICLISM

„Cursa Păcii"„Cursa Păcii" a continuat ieri cu etapa a 2-a (Lytomysl— Gottwaldov). Victoria a revenit ciclistului polonez Stanislav Szozda, cronometrat pe distanța de 165 km cu timpul de 3h 57’33" (medie orară 41,675 km). Pe locul 6. in același timp cu învingătorul, a sosit ciclistul român Teodor Vasile. în clasamentul general conduce Gorelov (U.R.S.S.), urmat de cehoslovacul Bartonleek (la 16”) și de polonezul Szozda. la 18". Astăzi se desfășoară etapa Vizovice—Banska Bistrica (170 km).
• Tradiționala competiție masculină de baschet Marele premiu al orașului Sofia se va desfășura intre 15 și 21 mai in sala „Universiada" din capitala Bulgariei. La turneu și-au anunțat participarea echipele orașelor Amsterdam. Belgrad. Berlin. Bruxelles, București, Budapesta, Havana, Paris, Moscova. Ottawa, Varșovia și două selecționate din Sofia.• Campionatul european de judo pe echipe a fost ciștigat de selecționata Franței, învingătoare cu 3—2 în finala susținută cp formația U.R.S.S. Medaliile de bronz au revenit echipelor R. D. Germane și Angliei.în ultima zi a campionatelor, desfășurate Ja ..Palatul Sporturilor" din Kiev, au asistat peste 7 000 de spectatori,• Din inițiativa Consiliului județean de educație fizică și sport, in colaborare cu Filiala Suceava a A.C.R., a avut loc competiția automobilistică de regularitate și îndemî- nare „Raliul Bucovinei". Cele 20 de echipaje participante din județele Suceava și Neamț au avut de parcurs un foarte frumos traseu : Suceava — Rădăuți — Sucevița — Moldovița — Cîmpulung Moldovenesc — Gura Humorului — Fălticeni — Suceava. Iată echipajele învingătoare : 850 cmc — Constantin Bosînceanu, Paul Martu- neac : 1 100 cmc — Mihai Breniuc, Cornel Constantinovici : 1 300 cmc — Gheorghe Zetu, Aurel Vieru, toți din județul-gazdă. (Gh. Parascan).
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Manifestări consacrate aniversării P. C. L 
si Zilei independentei de stat a României

NAIROBI

Conferința U.N.C.T.A.D.
LISABONA 10 (Agerpres). — Cu prilejul împlinirii a 55 de ani de la crearea Partidului Comunist Român și al Zilei independenței de stat a României, în orașele Setubal și Evora au fost deschise expozițiile documentare de fotografii „Aspecte ale vieții economice și sociale". „Restaurarea monumentelor istorice" și ..Imagini ale vieții cultural-artistice în România socialistă". La vernisajul expozițiilor au participat personalități ale vieții politice, economice și cultural-artistice din cele două orașe, reprezentanți ai ambasadei române, un numeros public.BRAZZAVILLE 10 (Agerpres). — La Ambasada română din Brazzaville a avut loc o conferință de presă consacrată aniversării a 55 de ani de la crearea Partidului Comunist Român. Au participat reprezentanți ai C.C. al Partidului Congolez al Muncii, directori din ministerele de externe și al informațiilor, ziariști. Despre însemnătatea evenimentului a vorbit ambasadorul român, Gh. Stoian.CONAKRY 10 (Agerpres). — I» einstea celei de-a 55-a aniversări a

creării Partidului Comunist Român, la Palatul culturii poporului din Conakry s-a deschis expoziția „Cultura și arta în România". Despre semnificația evenimentului au vorbit ministrul Toumany Sangore, membru al C.C. al Partidului Democrat din Guineea, și Valeriu Georgescu, ambasadorul țării noastre la Conakry. La vernisaj au fost prezențî membri ai C.C. al P.D.G. și ai guvernului, reprezentanți ai vieții cultural-artistice, șefi ai misiunilor diplomatice, un numeros public.DELHI 10 — Corespondentul Agerpres transmite : Cu prilejul aniversării Zilei independenței de stat a României și a victoriei asupra fascismului, la Ambasada română din Delhi a fost organizată o seară de filme. S-au prezentat filme documentare din viața și activitatea ostașilor români, precum și filmul documentar „România azi". Au participat ofițeri superiori ai armatei indiene, atașați militari acreditați la Delhi, alte persoane oficiale.
Imperativul creării unei noi ordini 

economice internaționale 
evidențiat intr-un studiu al Clubului de la RomaWASHINGTON 10 (Agerpres). — „International Herald Tribune" relatează, intr-un amplu articol, că Clubul de la Roma, care în urmă cu trei ani a stîrnit o amplă controversă prin raportul referitor la „limitele creșterii", apreciază, în prezent, că o nouă creștere globală este esențială pentru soluționarea problemei sărăciei în lume și îndepărtarea pericolelor la adresa păcii.în cadrul unei conferințe internaționale, organizate de Universitatea din Pennsylvania, la care au participat profesori și oameni de afaceri, Aurelio Peccei, fondatorul Clubului de la Roma, a declarat că raportul privitor la „limitele creșterii" și-a atins scopul de a „concentra atenția omenirii" asupra pericolelor ecologice care decurg dintr-o creștere e- conomică necontrolată.Studiul inițial, bazat pe un model computerizat elaborat la Institutul de tehnologie din Massachussetts, avertiza că omenirea este amenințată de un dezastru în decurs de un secol dacă actualele tendințe vor continua.

Această întîlnire de la Philadelphia. organizată cu prilejul sărbătoririi bicentenarului independenței S.U.A., a fost folosită de Clubul de la Roma pentru a anunța concluziile unui studiu elaborat sub auspiciile sale de profesorul olandez Jan Tinbergen, laureat al Premiului Nobel, privind crearea unei „noi ordini e- conomice internaționale". Profesorul Tinbergen a lucrat la pregătirea a- cestui document împreună cu alți 20 de experți din țările în curs de dezvoltare.Raportul Tinbergen conține propuneri concrete în ce privește reforma sistemului monetar internațional ; redistribuirea veniturilor și finanțarea dezvoltării ; industrializarea, comerțul și diviziunea internațională a muncii ; producția de alimente și distribuirea lor ; energia, minereuri- le și mineralele ; programul ecologic și exploatarea bogățiilor mărilor și oceanelor ; activitățile întreprinderilor transnaționale ; cercetarea științifică și tehnologia ; reducerea înarmărilor ; sporirea eficienței Organizației Națiunilor Unite.

WAIROBI 10 (Agerpres). — Luni att fost reluate lucrările celei de-a IV-a Conferințe a Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.). Parlicipanților la conferință le-a fost transmis textul mesajului adresat de președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu mesajele altor șefi de stat și personalități politice din lumea întreagă.în cadrul dezbaterilor generale au luat cuvîntul șefii delegațiilor Indiei, Nigeriei, Irakului, Indoneziei, Olandei și Austriei. Ei au subliniat ideile noi și pozitive prezentate de o serie de țări în curs de dezvoltare în legătură cu raporturile economice mondiale și au arătat că acestea trebuie să fie examinate cu atenție, declarîndu-se în sprijinul u- nor măsuri practice menite să contribuie la realizarea unui progres real în schimburile comerciale dintre țările lumii.Paralel, s-au desfășurat activități intense în cele cinci comisii ale conferinței, care examinează, între altele, căile de realizare a unei piețe stabile pentru materiile prime, rolul exporturilor de produse manufacturate și semifabricate în comerțul țărilor în curs de dezvoltare, rezolvarea deficitului din balanța comercială a unor state sărace de pe glob.în comisii — notează agenția Reuter — cele 110 state membre ale „Grupului celor 77“ vor acționa pentru adoptarea unui program radical de reforme, așa cum a fost schițat în „Declarația de Ia Manila" și în „Programul de acțiune" — documente a-

doptate în capitala filipineză în luna februarie a.c. Surse ale conferinței, citate de aceeași agenție, relevă că statele membre ale grupului au alcătuit in cadrul conferinței de la Nairobi un „comitet de contact", menit să faciliteze dialogul dintre țările industrializate și cele în curs de dezvoltare în vederea unor schimburi de propuneri și inițiative.NAIROBI 10 (Agerpres). — In lupta pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice mondiale, țările nealiniate trebuie să consolideze mai mult ca oricînd solidaritatea și cooperarea economică dintre ele — a declarat televiziunii iugoslave William Mboumoua Eteki, secretarul general al Organizației Unității Africane. Re- levînd că țările nealiniate militează pentru ca relațiile economice dintre state să fie mai echitabile și mai drepte, Eteki și-a exprimat opinia că sint indispensabile reorganizarea pieței internaționale de materii prime și crearea temeliilor unei noi ordini economice.El a reafirmat hotărîrea statelor independente africane de a acorda ajutor luptei desfășurate de S.W.A.P.O. pînă la cucerirea totală a independenței Namibiei. Referitor la Rhodesia, secretarul general al O.U.A. a arătat că a devenit evident faptul că în fața refuzului persistent al autorităților de la Salisbury de a soluționa prin mijloace pașnice situația din Rhodesia, singura alternativă constă în intensificarea luptei de eliberare națională și, concomitent, sporirea sprijinului pe care țările africane îl acordă populației Zimbabwe.
Știința și tehnica in ajutorul țărilor 

in curs de dezvoltarePARIS 10 (Agerpres). — La Paris au început luni lucrările unui congres internațional, organizat sub auspiciile UNESCO, avind ca temă examinarea modalităților de extindere a ajutorului către țările în curs de dezvoltare, destinat creșterii potențialului științific și tehnic al acestora. Participanții vor căuta să definească linii generale și principii de acțiune în acest scop, pe parcursul dezbaterilor urmînd să fie prezentate mijloacele și metodele tehnice existente care pot fi utilizate imediat de țările în curs de dezvoltare în domenii de activitate cum sint — agricultura, industria alimentară, transporturile, pregătirea cadrelor etc. La lucrările acestei reuniuni, care se vor

desfășura pînă la 14 mai, participă circa 600 de delegați din peste 50 de țări ale lumii.LIMA 10 — Corespondentul nostru transmite : între 10 și 15 mai, la Lima se desfășoară lucrările reuniunii interguvernamentale a țărilor latino-americane și din zona Caraibilor pe tema cooperării tehnice între țările în curs de dezvoltare. La actuala întrunire — care are loc în baza unei rezoluții adoptate la cea de-a XXX-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. — participă delegațiile a 24 de state din zonă, observatori din patru țări europene, precum și reprezentanți ai unor organisme internaționale specializate.
GENEVA

Adunarea mondială 
a sanatatn*GENEVA 10 (Agerpres). — Adunarea mondială a sănătății a discutat. timp de două zile, problema așezărilor umane în lumea contemporană și, legat de aceasta, starea sănătății publice. Dezbaterile au fost prezidate de reprezentantul român, dr. Mihail Aldca. adjunct al ministrului sănătății, și au prilejuit participarea a circa 250 de specialiști din peste 100 de țări și din partea unor organizații internaționale.în cadrul celor opt comisii de lucru ale A.M.S., delegații români au expus principalele preocupări, actu- • ale și de perspectivă, ale țării noastre în domeniul medico-sanitar și au făcut propuneri privind realizarea unui program internațional, pe termen lung, pentru combaterea bolilor cardiovasculare.Luînd cuvîntul în încheierea acestor discuții, reprezentantul român a subliniat, printre altele, că toate țările trebuie să colaboreze pentru ca resursele naturale, eforturile lor plenare să fie îndreptate spre o mai bună stare de sănătate în lume și că in această direcție spiritul noii ordini economice internaționale, care animă tot mai multe state, deschide largi perspective.

agențiile de presa transmit:

Vizita președinteluiATENA 10 (Agerpres). — Președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a sosit, luni dimineața, într-o vizită oficială de prietenie la Atena — informează agenția Taniug. El a fost întîmpinat de președintele Republicii Elene, Constantin Tsatsos. de primul ministru Constantin Karamanlis, de alte persoane oficiale elene.

I. B. Tito în Greciaîntre șefii de stat ai celor două țări a avut ioc, în aceeași zi, o primă rundă de convorbiri, în cadrul căreia au fost examinate principalele aspecte ale situației internaționale actuale.Seara, președintele Constantin Tsatsos a oferit o recepție in onoarea președintelui Iosip Broz Tito.
CONGRESUL PARTIDULUI COMUNIST IRAKIANBAGDAD 10 (Agerpres). — Lucrările celui de-al III-lea Congres al P.C. Irakian au luat sfîrșit — anunță ziarul „Tarik Al-Shaab“, organul central al partidului.Aziz Mohamed a fost reales prim- secretar al C.C. al partidului. Luind cuvîntul în încheierea lucrărilor, el a declarat, între altele : „întregul nostru partid și noua sa conducere vor

Convocarea 
Congresului 

P. C. PortughezLISABONA 10 (Agerpres). — Comitetul Central al Partidului Comunist Portughez a hotărit convocarea celui de-al VHI-lea Congres al partidului pentru luna octombrie a acestui an. Programat inițial pentru primul semestru al anului, congresul a fost aminat datorită evenimentelor politice, și în special alegerilor din Portugalia, care nu au permis pre- i gătirea lui în această perioadă.

lupta energic și consecvent pentru adincirea alianței în cadrul frontului național progresist și patriotic. Datoria noastră patriotică și națională, alianța noastră strînsă cu clasa muncitoare și cu masele de oameni ai muncii au fost și vor rămîne punctul de plecare al întregii noastre activități".
Turneul secretarului 

general al O.N.U. în AfricaBRAZZAVILLE 10 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, aflat într-un turneu prin citeva state africane, a sosit luni la Brazzaville, unde a avut o Întrevedere cu președintele R. P. Congo, Marien N’Gouabi. într-o conferință de presă. Kurt Waldheim a subliniat că situația din Rhodesia este foarte gravă și a insistat asupra necesității punerii în aplicare a sancțiunilor ho- tărite de Consiliul de Securitate. Secretarul general al O.N.U. a felicitat Mozambicul pentru că a închis frontiera cu Rhodesia.

DE PRETUTINDENI
• VARIANTA OPTIMĂ, în laboratorul pentru dinamica mașinilor din Moscova a fost construit un dispozitiv pășitor cu șase picioare, care poate fi dirijat direct sau de la distanță. El poate fi folosit pentru executarea unor lucrări pe terenuri în pantă (unde se cultivă plantații de ceai), pe arături, în păduri, deșerturi, mine sau in calele vaselor de transport. Cu ajutorul unui computer s-a stabilit varianta optimă din 1030 posibile. Drept mode] — după cum scrie presa sovietică — a servit un gindac. Cele șase picioare sint înzestrate cu senzori. Cind unul din ele se lovește de un obstacol, se oprește imediat, dispozitivul deplasîn- du-se cu ajutorul celorlalte picioare, pină cind acesta este depășit.

Evoluția situației din Liban
• Lupte violente in regiunea muntoasă a țării • Reacții la 

alegerea noului președinteBEIRUT 10 (Agerpres). — Luptele au continuat în după-amiaza zilei de luni în Munții Libanului, îndeosebi în apropiere de localitatea Aintoura, la 30 de km nord-est de Beirut. Acțiuni violente s-au semnalat, luni dimineață și în cursul nopții precedente, în zona muntoasă din apropierea capitalei și în o- rașul Tripoli. Numărul victimelor din cursul nopții se ridică la 87 de morți și la peste o sută de răniți.Pe plan politic, relatează Agenția France Presse, președintele ales, E- lias Sarkis, a avut o serie de contacte cu diferite personalități libaneze. Elias Sarkis nu a fost in-

în cadrul Tîrgului inter
național de la Puebla <Mexic) a fost marcată ziua României. După festivitățile care au avut loc cu a- cest prilej, guvernatorul statului Puebla, Alfredo Toxqui, însoțit de oficialități și personalități locale, a vizitat standul românesc, exprimînd stima și admirația față de realizările poporului român în anii construcției socialismului.

Cooperarea latino-ameri- 
Cană nu înseamna uniformitate ; numai în măsura în care vor fi respectate particularitățile fiecărui stat se va putea realiza unitatea — a declarat Gabriel Valdes, reprezentantul O.N.U. la seminarul „America Latină : conștiință și națiune", recent încheiat la Caracas. Forumul din capitala Venezuelei a reunit peste o sută de personalități politice latino- americane, precum și invitați repre- zentînd organisme internaționale, care au dezbătut aspecte privind dezvoltarea și cooperarea între țările de la sud de Rio Grande.

Conferința. Luni au încePut« la Paris, lucrările celei de-a III-a conferințe la nivel inalt a 19 state francofone și Franței. Președintele Franței, Valery Giscard d’Esta- ing, a subliniat importanța extinderii ajutorului pe care statele industrializate trebuie să-l acorde țărilor în curs de dezvoltare, în actuala situație, o necesitate de care depinde e- chilibrul economic mondial. Cooperarea dintre statele industrializate și țările în curs de dezvoltare, a arătat el. trebuie să se bazeze pe respectarea independenței naționale, p« neamestecul în treburile interne.

Reuniune O.P.E.C. Miniștrii de finanțe ai Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (O.P.E.C.) s-au reunit luni în capitala Franței, pentru a examina modalitățile, practice de acordare a creditelor din Fondul O.P.E.C. destinat țărilor în curs de dezvoltare. în cadrul reuniunii va fi definitivată contribuția fiecărei țări membre la acest fond în valoare de 800 milioane de dolari, a cărui creare a fost hotărită, la inițiativa Iranului, in ianuarie.

Remaniere. p^mr-un decret prezidențial au fost înlocuiți șase miniștri din guvernul irakian, care dețineau partofoliile planului, comerțului interior, industriei și resurselor minerale, sănătății, problemelor municipale și rurale, transporturilor.
Poliția americană a arestat duminică un grup de șase falsificatori de bani. Cu acest prilej au fost confiscate bancnote false de 100 dolari, în valoare de peste 15 milioane dolari, imprimate într-o tipografie clandestină din cartierul newyorkez Bronx.

stalat încă în funcția de șef al statului, deoarece, potrivit constituției, trebuie în prealabil ca vechiul președinte să-și fi prezentat, în mod oficial, demisia.Președintele Comitetului Executiv r! Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, l-a felicitat pe noul președinte al Libanului, urîndu-i deplin succes în viitoarea sa misiune de restabilire a vieții normale în țară.Pierre Gemayel, liderul partidului „Falangele Libaneze", a lansat luni un apel urgent tuturor libanezilor, fără nici o excepție, de a se opune „valului de distrugere care bîntuie țara". El a subliniat că situația „a atins o asemenea gravitate incit nu mai este loc pentru ezitări și amî- nări".
Practicile abuzive ale 

companiilor transnaționaleSTRASBOURG 10 (Agerpres). — La Strasbourg au început luni lucrările celei de-a V-a sesiuni din a- cest an a Parlamentului vest-euro- pean — organism consultativ al C.EE. Reprezentanții forurilor legislative din cele nouă țări membre vor examina probleme ce privesc activitatea companiilor transnaționale, care, prin practicile lor abuzive, au dăunat intereselor economice ale țărilor in care acționează.

• STUDIEREA LEGI
LOR VEGETALE. Uade agronomi olandezi a instalat de curind la Naaldwijk o rețea de 24 de sere computerizate, cu ajutorul cărora specialiștii în fiziologie vegetală caută să descopere legile ce guvernează germinația și creșterea plantelor. în același timp se întreprind cercetări fundamentale asupra diferitelor plante pentru a determina cele mai bune metode de cultură pentru anumite fructe sau legume, de producție curentă. Cu ajutorul „fitotroni- lor" — cum sint denumite serele computerizate — se asigură modificarea cu ușurință a temperaturilor. a lungimii „zilelor" și a „nopților", scurtarea, lungirea sau inversarea „anotimpurilor". Calculatoarele stabilesc corectivele necesare pentru asigurarea parametrilor prestabiliți și în același timp comandă unghiul de înclinație a pereților de sticlă. închiderea și deschiderea robinetelor de apă caldă. a dispozitivelor de stropire automată etc. în prezent, în instalații se studiază „comportamentul" roșiilor și al salatelor.

• ELVIRA POPESCU 
LA 80 DE ANI. Celebra actriță franceză de origine română, care și-a făcut debutul la Teatrul Național din București, își sărbătorește împlinirea celui de-al 80-lea an de viață. Cu această ocazie, ea și-a manifestat intenția de a se reîntoarce în studiourile cinematografice, pe care le-a abandonat din 1960. După cum apreciază „France Presse", între „Tigăncu- șa din iatac", primul său film realizat la București, in 1923. și noul film „Țoală viața înainte", care va fi o adaptare după cunoscutul roman al lui Emile Ajar, laureat al premiului Goncourt, Elvira Popescu a parcurs un drum de peste o jumătate de secol, in care și-a manifestat din plin polivalența talentului său.

Inaugurare. Primul ministru

DE LA CORESPONDENT!! NOȘTRI'

LIMA

Noi pași pe calea consolidării 
proprietății socialeUn șir de măsuri a- doptate in ultimele săptămînl de guvernul peruan ilustrează preocupările pentru consolidarea reformelor economico-sociale de pînă acum și continuarea procesului de transformări progresiste.Observatorii politici de aici remarcă fermitatea autorităților in ce privește extinderea ariei proprietății obștești, element de importantă fundamentală ppntru atingerea obiectivelor economice și sociale stabilite. Se știe că, prin lichidarea principalelor bastioane ale oligarhiei autohtone și capitalului monopolist străin, revoluția peruană, inițiată in urmă cu aproape opt ani, a determinat un șir de modificări in structurile proprietății. Proprietatea de stat cuprinde actualmente, in aria sa. resursele naturale recuperate prin naționalizări, ramurile industriale de bază, comerțul exterior și operațiile cu devize ; o serie de întreprinderi industriale și unități agrare sint încadrate în ceea ce aici se numește „proprietatea socială", fiind vorba de o formă cooperatistă specifică. Pe această linie se înscriu și unele inițiative re

cente, între care preluarea de către stat a comercializării terenurilor urbane și promulgarea decretului cu privire la mica proprietate. Prima dintre măsuri a dat o puternică lovitură fostei oligarhii funciare, care, după pierderea pozițiilor sale principale in urma reformei agrare, și-a transferat opera-; țiile in sfera speculei cu terenurile de construcție. A doua — legea mieii proprietăți particulare — vine să reglementeze situația acestui sector, urmărind stimularea unor resurse potențiale ale micilor întreprinderi, prevăzindu-se. totodată, un anumit plafon în ce privește expansiunea acestor întreprinderi și asigunn- du-se lucrătorilor o cotă de participare la beneficii.în același timp, guvernul a stabilit, în ultimul timp, noi sarcini sectorului public al economiei. vizînd cu prioritate dinamizarea acelor ramuri care sint chemate să asigure diversificarea producției și sporirea exporturilor.Peru este angajat actualmente în serioase eforturi pentru a depăși unele dificultăți economice, determinate mai ales de fenomenele de criză exis

tente la nivel internațional. Atenția autorităților este concentrată, cu deosebire, spre o reactivare a producției naționale. în primul rînd pe baza valorificării resurselor proprii. într-un recent discurs, președintele republicii, generalul Bermudez, arăta că „anul 1976 este un an dificil, care/ solicită dublarea eforturilor, dar este și anul premergător unei situații mai bune în economie, căci multe din marile noastre obiective aflate în construcție vor începe să dea roade anul viitor".Intr-un moment cind forțele conservatoare au încercat să vehiculeze în unele publicații teza potrivit căreia căutarea soluțiilor pentru a înfrunta dificultățile economice ar trebui să fie însoțită de o „pauză" a transformărilor revoluționare sau chiar de o involuție a acestora, cuvintele președintelui Bermudez, ca și măsurile amintite mai sus, sint apreciate aici ca o ripostă dată reacțiunii, ca o ilustrare a deciziei guvernului de a asigura intensificarea transformărilor revoluționare.
Eugen POP

Primul ministru al Repu
blicii Singapore, Lee Kuan Yew. a sosit luni în fruntea unei misiuni de bunăvoință din care fac parte ministrul de externe și alți membri ai cabinetului singaporez, într-o vizită la Pekin, la invitația Guvernului R. P. Chineze — informează agenția China Nouă.

Tratai Gu prilejul unor interpelări din Dietă, primul ministru al japoniei, Takeo Miki, a cerut luni membrilor Camerei Consilierilor să aprobe cit mai curînd posibil proiectul de lege privind ratificarea Tratatului de neproliferare a armelor nucleare, apreciind că acest act este indispensabil pentru promovarea dezarmării nucleare.ACUZ.are. tribunal Tokio l-a acuzat oficial luni pe agentul secret al firmei „Lockheed" în Japonia, Yoshio Kodama, de încălcarea legislației în vigoare prin acceptarea, în anul 1973, a sumei de 440 milioane yeni (1,5 milioane dolari) pentru mituirea unor personalități nipone. Actul de acuzare menționează că între 1958 și 1975 Kodama a primit, în total, din partea corporației americane, în vederea facilitării vînzărilor acesteia pe piața niponă, peste 7 milioane dolari.

al Guvernului Republicii Sri Lânka, Sirimavo Bandaranaike, a inaugurat la Padukka — localitate situată laaproximativ 32 km de Colombo — prima stație terestră din țară de telecomunicații prin satelit. Această stație va facilita legăturile țării cu exteriorul în timpul lucrărilor conferinței la nivel înalt a țărilor nealiniate, de la Colombo, din luna august 1976.
Naționalizare.Guvernul boH- vian a emis un decret de naționalizare a tutiivor zăcămintelor de fier șl mangan din țară. Decretul invită firmele străine care dețin concesiuni in țară să-și ajusteze programele potrivit proiectelor elaborate de Corporația boliviană a oțelului (Sidersa).
Expediție. După et,m mai anunțat, o expediție de cercetători au parcurs pe schiuri distanța de la țărmul Oceanului înghețat de Nord pînă la stațiunea sovietică în derivă „Polul Nord-23". In timpul celor 24 de zile, colaboratorii Institutului pentru probleme medico-biologice, care au participat la supermaratonul pe schiuri, au studiat evoluția relațiilor dintre membrii expediției care s-au aflat timp îndelungat în condiții limită și influența acestor condiții a- supra organismului.

S. U. A.

Șansele candidaților în alegerile preliminareWASHINGTON 10 (Agerpres). — în urma desfășurării alegerilor preliminare de pînă acum, în rîndul candidaților la învestitura Partidului Democrat pe primul loc se situează fostul guvernator al statului Georgia, Jimmy Carter, care are asigurat sprijinul a 569 de delegați. El este urmat de senatorul Henry Jackson — 199 delegați, Moris Udall (membru al Camerei Reprezentanților din partea statului Arizona) — 187 delegați, fostul guvernator al statului Alabama, George Walace — 138 delegați, Hubert Humphrey — 49 delegați. Un număr de 281 delegați sint „neangajați" — ceea ce înseamnă că ei pot vota în favoarea oricăruia dintre candidați.Pînă în prezent au fost desemnați 1 555 delegați, din totalul de 3 008 care

se vor întruni în luna august, la New York, pentru a-1 desemna pe candidatul oficial al partidului în alegerile prezidențiale din luna noiembrie. Pentru a obține învestitura, un candidat are nevoie de voturile a 1505 delegați.în rîndul republicanilor, după alegerea a 1 052 delegați din totalul de 2 259. fostul guvernator al statului California. Ronald Reagan, beneficiază de sprijinul a 396 delegați, iar președintele Ford — 309. Se apreciază însă că din cei 347 delegați „neangajați" Ford are asigurat votul â peste 200, ceea ce îl situează, de fapt, pe primul loc în ce privește șansele de a obține învestitura republicană la Convenția Ce se va reuni la Kansas City, în luna iulie.
Urmările cutremurului din ItaliaROMA 10 (Agerpres). — în regiunile din nordul Italiei echipele de salvare și-au continuat activitatea de înlăturare a urmărilor cutremurelor din ultimele zile.Pînă luni fuseseră scoase de sub dărîmături 815 cadavre. 62 000 de locuitori sint cazați provizoriu în corturi. Ministerul Construcțiilor Publice a anunțat că au fost distruse în total circa 10 000 de locuințe, iar alte 7 000 au fost grav avariate. Se apreciază

că pericolul cel mai mare îl reprezintă acum o eventuală apariție a unor boli epidemice. Au fost vaccinate împotriva febrei tifoide peste 15 000 de persoane.Luni dimineața, au fost înregistrate noi mișcări seismice, unele de mai mare intensitate resimțite în nord-estul țării. Au fost avariate mai multe clădiri, printre care și cea a muzeului național de arheologie din regiunea Friuli.

DIN LUMEA CAPITALULUI
WASHINGTON

Victimele pămînturilor-fantomăMinisterul Justiției, Ministerul Construcțiilor de Locuințe și Dezvoltării Urbane și Comisia comercială federală investighează în prezent activitatea ilegală a sute de companii funciare din S.U.A. care au escrocat sute de milioane de dolari de la zeci de mii de americani. Lunar, Ministerul Construcțiilor de Locuințe primește circa 1 800 de plîngeri și reclamații (cu 1 600 mai multe decît rata lunară din 1972) împotriva corporațiilor funciare, a- cuzate de jaf, fraudă, inducere în eroare cu intenție de furt etc.Anchete preliminare au scos la iveală cazuri în care patronii unor corporații funciare au vîndut la prețuri de speculă, folosind diferite tertipuri, terenuri fără nici o valoare : locuri pentru case de odihnă în mijlocul unor mlaștini ; terenuri pentru agricultură in... inima unor deșerturi din Nevada și Arizona ; loturi pentru locuințe în zone muntoase, pe vîr- ful unor stînci inaccesibile etc., etc. Chiar și un membru al guvernului S.U.A. a fost înșelat, cumpărînd un teren din apropierea unui lac, cu „canal navigabil pentru ambarcațiuni". Dupăsemnarea actelor de vinzare-cumpărare a constatat că așa-zisul „canal navigabil" nu era decît un pîriiaș cu o albie adincă de 25 cm, bun poate doar pentru „ambarcațiuni" ca vaporașele de hîrtie ale copiilor. Un alt exemplu : o familie de canadieni care a plătit 6 702 dolari pe un mic lot în Arizona a aflat mai tîrziu că valoarea reală a acestuia este de... 90 dolari 1Potrivit datelor existente. între 1970 și 1974. 80 000 cetățenidin Florida au fost es

crocați de peste 300 milioane dolari. Cite- va corporații funciare i-au determinat să investească bani intr-o „afacere prosperă" ; au promis că din a- cești bani se vor cumpăra păminturi, care vor fi amenajate și a- poi revindute cu mari beneficii, pe care le vor împărți cu cetățenii respectivi. Companiile au cumpărat, în- tr-adevăr, niște pă- mînturi, însă în zone mlăștinoase și deșerturi și cu sume derizorii, echivalînd cu 2 la sută din banii încasați ; restul de 98 la sută și i-au însușit, după care s-au declarat în stare de faliment. Păgubașilor li s-a împărțit „averea" companiilor, compusă doar din mlaștini și nisip. Acest caz a fost apreciat chiar de oficialitățile federale competente drept „cea mai mare escrocherie din istoria S.U.A.".La New York au fost trimiși în judecată șapte membri ai conducerii societății „Amrep". acuzați că au escrocat 45 000 de persoane din 37 state ale S.U.A., vinzîndu-le contra sumei totale de 200 milioane de dolari păminturi complet a- ride. situate in apropierea orașului Albuquerque din New Mexico. „Amrep" a folosit tot felul de trucuri pentru a pune mina pe banii oamenilor. Se relatează că oamenii companiei au mers pînă acolo incit... au vopsit in verde suprafețe de iarbă uscată și au plantat provizoriu sute de pini în scopul de a induce în eroare mai mulți clienți care au ținut, totuși, ca înaintea semnării contractelor să aibă „o imagine" a loturilor respective !Cite companii fundare se află sub ancheta organelor federale și locale — nu se cunoaște ; însă ziarul

„Washington Post" a- preciază că numărul acestora este de ordinul sutelor. în 1974 guvernul a ordonat închiderea a 120 asemenea corporații, iar a- nul trecut a mai eliminat incă 139.Noi investigații și anchete au început in legătură cu specula așa-ziselor „păminturi petrolifere" — în realitate inexistente — în diverse state ale S.U.A., intre care Texas, Oklahoma și Louisiana. în reclamele trimise clienților potențiali, una din companiile în cauză arăta că „pentru descoperirea zăcămintelor de țiței dispune, între altele, de serviciile unor persoane cu însușiri psihice supranaturale". O altă companie a „garantat", pe hîrtie, profituri de 500 la sută și a organizat chiar vizite la „fața locului" cu clienții, conducîndu-i la turle de sonde aranjate cu grijă pe terenuri petrolifere abandonate de alte companii.Ofensiva organelor federale și locale de resort contra unor astfel de companii-fanto- mă, care dispar sau dau faliment după însușirea unor sume considerabile, a fost pornită cu un efectiv de citeva mii de anchetatori. investigatori, specialiști în afaceri și detectivi. „In anul cu
rent ne propunem să 
scoatem din circuit cel 
puțin 200 asemenea 
companii — declara un anchetator ziarului 
„NEW YORKT1MES"; 
dar pină terminăm noi 
cu investigațiile și 
procesele, in locul lor 
vor apare alte 250. Așa 
incit va trebui s-o lu
ăm iar de la capăt".Tristă mărturisire — mai ales pentru victimele companiilor-fan- tomă 1
C.ALEXANDROAIE

• FILMOTECĂ DE 
ARTĂ. Din dorința de a consemna nu numai prin cataloage expozițiile care reunesc, pentru un timp limitat, capodopere ale artei plastice din Întreaga lume, conducerea muzeelor naționale din Franța a hotărit turnarea de filme de scurt-metraj, in a- cest scop fiind înființat un studio special. Primele trei pelicule realizate se deosebesc de tradiționalele filme de ' artă prin aceea că nu se mai insistă asupra detaliilor și a prim-pla- nurilor, urmărindu-se plasarea spectatorilor in postura unor vizitatori obișnuiți, care parcurg sălile de expoziție contemplind operele expuse.

• ELECTRONICA ÎN 
SUPERMAGAZINE. In mai multe supermagazine din Franța, Germani^ occidentală și alte citeva țări vest-europene și-au făcut apariția „lectori e- lectro-optici" ai etichetelor pe care sint imprimate prețurile. Aceste aparate sint prevăzute cu o ferestruică, in fața căreia se prezintă, una după alta, mărfurile alese de client ; un fascicul laser de intensitate redusă explorează eticheta codificată (o succesiune de bare negre paralele. de grosimi și distanțări diferite). Lumina reflectată în toate direcțiile este analizată de un tub fotomultiplicator, care traduce prețul codificat in impulsuri electrice, ce sint îndreptate către un calculator ; acesta, la rindul său, declanșează imprimarea automată a bonului.

© LA REEDUCARE. Cîinele ciobănesc Torro, antrenat in mod special pentru a detecta droguri în bagajele pasagerilor de pe aeroportul parizian Orly, a fost trimis la... reeducare. Motivul ? Cîinele i-a pus de mai multe ori pe vameși intr-o situație delicată : între altele, s-a repezit lătrind furios asupra bagajelor unor pasageri; controlînd cu febrilitate bagajele cu pricina, vameșii au descoperit, spre stupoarea lor, nu cocaină sau hașiș, după cum s-ar fi așteptat, ci citeva banale... salamuri.
• CU ÎNCETINITO

RUL. Camera Reprezentanților din statul federal american Kentucky lucrează — după cum se exprimă presa din S.U.A. — cu încetinitorul. Abia zilele trecute au fost aprobate trei a- mendamente importante la Constituția federală. Primul. prin care este desființată sclavia, datează din anul 1865 ; al doilea— care garantează egalitatea tuturor cetățenilor în fața legii— din 1868 ; al treilea — referitor la drepturile electorale ale Cetățenilor — din 1870. Mai bine mai tîrziu, decît niciodată...
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