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Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit, marți după-amiază, pe Khairullah Tilfah. președintele Co- i misiei pentru selectionarea și pro- i movarea cadrelor de stat din Irak, : care efectuează o vizită de prietenie • în tara noastră.t La primire a participat tovarășul j Emil Bobu, vicepreședinte al Consiliului de Stat.| Exprimînd mulțumiri pentru onoa- } rea de a fi primit de șeful statului i fcmân. oaspetele a transmis tovară- I șului Nicolae Ceaușescu din partea | președintelui Republicii Irak, Ahmed

Hassan Al-Bakr, și a vicepreședintelui Consiliului Comandamentului Revoluției, Saddam Hussein, un mesaj de caldă prietenie, urări de sănătate și fericire personală, iar poporului român, noi succese pe calea progresului și bunăstării.La rîndul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis președintelui Ahmed Hassan Al-Bakr și vicepreședintelui Saddam Hussein un salut prietenesc și cele mai bune urări, iar poporului irakian, prosperitate și -fericire.In timpul întrevederii a fost exprimată satisfacția pentru evoluția

pozitivă, pe multiple planuri, a relațiilor româno-irakiene, precum si dorința de a se acționa in continuare pentru intensificarea și diversificarea acestor relații pe baza principiilor e- galitătii in drepturi, respectului independenței și suveranității naționale. neamestecului in treburile interne.Au fost abordate, de asemenea, u- nele aspecte ale actualității internaționale, îndeosebi cele privind situația din Orientul Mijlociu și eforturile in vederea realizării unei păci drepte și durabile in această zonă.întrevederea s-a desfășurat intr-o ambianță de caldă cordialitate.

Ședința Comitetului Politic
Executiv al C. C. al P. C. R

în ziua de 11 mai a.c. a avut loc ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
un raport cu privire la activitatea consi
liilor oamenilor muncii din centrale și în
treprinderi industriale. Din analiză a rezul
tat că, prin aplicarea măsurilor stabilite de 
conducerea partidului, de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
consfătuirile cu activul de partid și de stat 
din industrie, s-a îmbunătățit activitatea 
organismelor de conducere colectivă din 
centrale și întreprinderi industriale, adună
rile generale, consiliile oamenilor muncii 
dovedindu-se forme de manifestare puter
nică a democrației muncitorești, a partici
pării oamenilor muncii la organizarea și 
conducerea producției, a vieții economico- 
sociale din unități. Pe baza studierii pro
punerilor făcute în adunările generale, a 
consultării largi a colectivelor de muncă, 
consiliile oamenilor muncii au reușit să 
fundamenteze mai bine măsurile pentru or
ganizarea producției și a întregii activități, 
pentru creșterea productivității muncii, in
troducerea progresului tehnic și îmbunătă
țirea calității, soluționînd în bune condi
ții numeroasele probleme pe care le ri
dică procesul de realizare a planului.

Comitetul Politic Executiv, apreciind ex
periența și rezultatele pozitive de pînă 
acum, a stabilit, totodată, o serie de mă
suri care să conducă la îmbunătățirea în 
continuare a activității consiliilor oameni
lor muncii, să asigure creșterea participării 
muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor la 
adoptarea hotărîrilor, la aplicarea lor în 
viață. S-a subliniat că este necesară o mai- 
bună exercitare a atribuțiilor și un spri
jin mai mare din partea consiliilor oameni
lor muncii din centrale pentru unitățile in
dustriale componente, astfel incit sarcinile 
economico-sociale ale centralelor să se rea
lizeze în bune condiții, în conformitate 
cu planul. Este necesar, totodată, să se 
acorde de către consiliile oamenilor mun
cii o atenție sporită fundamentării hotărî
rilor și asigurării controlului îndeplinirii 
lor, creșterii operativității în rezolvarea 
problemelor ridicate de oamenii muncii, a 
propunerilor și sugestiilor acestora.

Comitetul Politic Executiv a hotărît 
se facă o analiză mai largă în legătură 
modul în care centralele industriale
exercită atribuțiile cu care au fost învesti
te și, pe baza experienței dobîndite pînă 
acum, să se prezinte propuneri de îmbună
tățire în continuare a activității acestora.

Comitetul Politic Executiv a stabilit, tot
odată, ca organele și organizațiile de partid, 
conducerile ministerelor să asigure un spri
jin mai concret consiliilor oamenilor mun
cii în exercitarea atribuțiilor conferite prin 
lege, precum și în vederea îmbunătățirii 
stilului și metodelor lor de lucru.

La propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul Politic Executiv a 
hotărît să se unifice terminologia organelor 
de conducere a centralelor și întreprinderi
lor industriale sub denumirea unică de 
Consilii ale oamenilor muncii, iar organul 
operativ al acestora să se numească Biroul 
Consiliului oamenilor muncii. Totodată, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a propus ca, 
în vederea creșterii rolului organelor de 
conducere ale unităților industriale in adop-

să 
cu 
își

tarea hotărîrilor, să se convoace, o dată la 
cinci ani, Congresul Consiliilor oamenilor 
muncii din industrie, cu scopul de a dezba
te, în conformitate cu orientările date de 
partid, principalele probleme ale dezvoltă
rii acestei ramuri hotărîtoare pentru pro
gresul economiei naționale, al întregii noas
tre societăți.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în 
unanimitate această propunere, apreciind-o 
ca o expresie a adîncirii și perfecționării 
democrației socialiste, care creează condiții 
tot mai bune de participare directă a oame
nilor muncii, indiferent de naționalitate, la 
elaborarea și aplicarea în viață a hotărîri
lor privind continua dezvoltare și justa re
partizare a forțelor de producție pe întreg 
cuprinsul țării.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a examinat un raport cu privire la numă
rul și structura personalului tehnic, econo
mic, de altă specialitate și administrativ din 
unitățile socialiste.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
experiența de pînă acum a dovedit juste
țea măsurilor adoptate de conducerea parti
dului de a se trece la stabilirea unor crite
rii de normare a personalului tehnic, eco
nomic, de altă specialitate și administrativ 
în strictă corelare cu indicatorii planului de 
producție și ai altor activități economico- 
sociale.

Totodată, Comitetul Politic Executiv a 
constatat că unele ministere nu au respec
tat întru totul criteriile de normare stabi
lite și a hotărît ca guvernul să ia imediat 
măsuri de încadrare a tuturor ministere
lor în criteriile de dimensionare a perso
nalului tehnic, economic, de altă speciali
tate și administrativ, aprobate prin nor
mele unitare de structură.

De asemenea, Comitetul Politic Executiv 
a stabilit ca guvernul, ministerele și cele
lalte instituții centrale, organele locale ale 
puterii 
pentru 
latului 
lor de 
cioasă a 
de altă specialitate din instituțiile 
liste.

Comitetul Politic Executiv a aprobat pro
punerile guvernului privind planul de șco
larizare și numărul de burse în învăță- 
mîntul superior și postuniversitar în anul 
1976—1977. Prevederile stabilite cu privire 
la cifrele de școlarizare acordă o deosebită 
atenție acoperirii necesarului de specialiști 
pentru sectoarele de bază ale economiei și, 
în principal, pentru ramurile de vîrf ale 
industriei; de asemenea, la învățămîntul 
universitar și pedagogic cifra de școlarizare 
corespunde în mai mare măsură cerințelor 
de cadre ale învățămîntului și producției. 
A fost majorat din nou numărul burselor 
integrale și parțiale, ceea ce reprezintă din 
partea statului un efort financiar supli
mentar de peste 28 milioane lei; în acest 
fel, 67 la sută" din totalul studenților șco
larizați la învățămîntul de zi sînt bursieri.

în spiritul politicii României de dezvol
tare a relațiilor de prietenie și colaborare 
eu țările în curs de dezvoltare, Comitetul 
Politic Executiv a aprobat acordarea, în 
anul de învățămînt 1976—1977, a unui nu
măr sporit de burse pentru tinerii din a- 
ceste state.

Totodată, Comitetul Politic Executiv a a- 
probat propunerile guvernului referitoare

de stat să acționeze în continuare 
limitarea Ia strictul necesar a apa- 
administrativ, respectarea norme- 
structură, utilizarea cît mai judi- 

personalului tehnic, economic și 
socia-

Dezvoltări

comerciale maritime
aDe la începutul anului, în registrul naval român au fost înmatriculate un număr de nave a căror capacitate depășește tonajul întregii noastre flote maritime de acum zece ani. Printre noile vase se află mineralierele „Bocșa", „Vișeu" și „Salva", cargourile „Drăgășani", „Focșani", „Făgăraș" și „Dumbrăveni".în prezent, ca urmare a materializării unor importante investiții destinate dezvoltării și modernizării transporturilor navale, s-a ajuns ca vasele construite după 1966 să reprezinte peste 80 la sută din totalul flotei noastre, iar aproape jumătate din întreaga flotă să fie formată din nave cu o vechime de pină la patru ani. Un aport deosebit la obținerea acestor rezultate a revenit șantierelor navale de la Galați, Brăila și Constanța și celor peste o sută de întreprinderi care cooperează cu industria' constructoare de nave. Conform unor date statistice. astăzi, transportului maritim ii revin circa 55 la sută din traficul internațional de mărfuri al României. (Agerpres)

la unele modificări în rețeaua instituțiilor 
de învățămînt superior, începînd cu anul 
universitar 1976—1977.

Comitetul Politic Executiv a ascultat o 
informare cu privire la participarea dele
gației Partidului Comunist Român la șe
dința Comisiei redacționale pentru pregăti
rea Conferinței partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa, aprobînd în una
nimitate poziția adoptată de delegație.

Comitetul Politic Executiv a examinat, 
de asemenea, și alte probleme ale activității 
de partid și de stat din domeniul relațiilor 
internaționale. Aspect dintr-o secție a întreprinderii de țesături extralate din orașul Năsdud Foto c E. Dichiseanu

Pentru înfăptuirea cu succes a planului,
deose-

*
Comitetul Politic Executiv a ascultat 

informare a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la convorbirile româno-senega- 
leze care au avut loc cu prilejul vizitei ofi
ciale de prietenie în țara noastră a pre
ședintelui Leopold Sedar Senghor, șeful 
statului senegalez.

Comitetul Politic Executiv a dat o
bită apreciere rezultatelor convorbirilor 
dintre președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Senegal, Leopold 
Sedar Senghor, care reflectă, în mod grăi
tor, hotărîrea celor două țări de amplifica
re a raporturilor de prietenie și colaborare, 
a conlucrării în viața internațională, pen
tru libertate și progres, pentru edificarea 
unei lumi mai drepte și mai bune.

Comitetul Politic Executiv a exprimat 
convingerea că, pe baza importantelor ho- 
tărîri și măsuri stabilite cu prilejul dialo
gului la nivel înalt româno-senegalez, se 
va realiza o colaborare largă și rodnică în
tre cele două țări, pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și cultural, o extindere a 
cooperării în producție, în* forme reciproc 
avantajoase și în domenii de interes comun, 
o apropiere mai mare între cele două po
poare.

In același timp, Comitetul Politic Execu
tiv și-a manifestat satisfacția pentru faptul 
că, în spiritul înțelegerilor convenite, 
România socialistă și Republica Senegal vor 
conlucra mai strîns pe tărîmul vieții inter
naționale, contribuind activ, prin acțiuni și 
eforturi comune, la instaurarea unor rapor
turi cu adevărat echitabile între state, la 
statornicirea noii ordini politice și econo
mice mondiale, la asigurarea unui climat 
stabil de pace, justiție și securitate inter
națională.

în acest sens, Comitetul Politic Executiv 
acordă o mare însemnătate Declarației so
lemne comune, precum și acordurilor și ce
lorlalte documente semnate în timpul vizi
tei președintelui Leopold Sedar Senghor în 
România, care au încununat cu deplin suc
ces dialogul dintre cei doi șefi de stat, pu- 
nînd o temelie trainică și de lungă durată 
relațiilor de prietenie, solidaritate și coope
rare între țările și popoarele noastre în in
teresul progresului lor economic și social, al 
cauzei păcii, libertății și cooperării interna
ționale.

Comitetul Politic Executiv, relevînd bi
lanțul fructuos al convorbirilor dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Leopold Se
dar Senghor, a aprobat în unanimitate do
cumentele semnate, precum și concluziile 
la care s-a ajuns cu prilejul acestor»convor
biri. în legătură cu vizita președintelui 
Leopold Sedar Senghor, Comitetul Politic 
Executiv a stabilit măsuri pentru transpu
nerea în viață a acordurilor și înțelegerilor 
convenite.

pentru progresul multilateral al țării

UN NOU Șl PUTERNIC AVÎNT
ÎNTRECERII SOCIALISTE

se

într-o impresionantă unitate in jurul partidului. întregul nostru popor a sărbătorit gloriosul jubileu al Partidului Comunist Român — organizatorul construcției noastre, socialiste, statul major care organizează și u- nește eforturile întregii națiuni pen- ,tru înflorirea multilaterală a țării. Și ce dar mai de preț puteau oferi oamenii muncii cu prilejul acestei mărețe aniversări decît rodul muncii lor neobosite consacrate progresului patriei socialiste 1 Cronica înfăptuirilor lor este vastă și însuflețitoare. Muncitorii, țăranii, toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate au raportat cu mindrie partidului că angajamentele asumate în întrecerea socialistă pentru depășirea prevederilor planului din primul an .al cincinalului revoluției tehnico-științifice înfăptuiesc cu succes.Intr-adevăr, făcînd o trecere în revistă a principalelor realizări acest ar}, se constată că, practic, in fiecare sector de activitate nota dominantă a rezultatelor obținute în întrecere o constituie importante depășiri ale planului. Astfel, minerii țării au extras peste prevederi 189 000 tone de cărbune, iar energe- ticienii au produs suplimentar 200 milioane kWh energie electrică la rîndul lor, siderurgiștii au realizat peste prevederile planului 100 000 tone fontă, 50 000 tone de oțel, iar constructorii de mașini au produs suplimentar însemnate cantități de mijloace de automatizare. mașini- uneltg, motoare cu ardere internă, tractoare, locomotive ș.a. ; succese remarcabile au obținut, de asemenea, lucrătorii din industria materialelor de construcții, economia forestieră, textijiștii, constructorii de pe numeroase șantiere, oamerrfi muncii de Ia sate.în cuvîntarea rostită la marea manifestare populară din Capitală, cu prilejul aniversării partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — evidențiind că în primele luni ale anului producția industrială a crescut intr-un ritm de peste 10 la sută, depă- șindu-se astfel prevederile planului, că se realizează în bune condiții lucrările agricole, că se intensifică cer-

din

„Cei din prima linie duc greul luptei, 
dar se bucură primii de victorie"tfrbe cu vechi tradiții muncitorești și revoluțio-, nare, Baraoltul n-a împrumutat nimic din alura așezărilor industriale, care, printr-un coș de fabrică, printr-o hală, printr-un a- numit freamăt îți ies în cale, te obligă să Ie privești, să le consideri ca a- tare. Mai mult, străbătin- du-1, locuindu-1 pentru o zi sau două, fără să ți se spună anume, nici nu-ți seama că este un oraș dustrial, că pulsul său noaște, zi și noapte, ritm mereu accelerat, mare parte din

dai incului _______  . că mare parte din locuitorii săi, mineri fiind, în calitate de proprietari și producători, stăpînesc subpă- mîntul așezării, îmbogățit cu cărbune de erele care au trecut peste el.La o primă vedere pbți avea chiar impresia că Ba- raoltul. frumoasa localitate din județul Covasna, este o stațiune turistică. Munții și pădurile care îl înconjoară te îndeamnă să crezi așa ceva. Ca și liniștea ce domnește pe străzile sale. Ca și oamenii pe care-i întîl- ' nești. niciodată grăbiți. Cu-

noseîndu-i însă mal îndeaproape, impresia de la început se metamorfozează, galeriile, planurile înclinate și, mai ales abatajele, izvoarele diamantelor negre, adevărate hale subpămîntene, îți dau adevărata măsură a hărniciei și priceperii minerilor, care, în frunte cu comuniștii, nu pregetă să scoată la lumină mii de tone de cărbune peste plan, nu pregetă să-și respecte cuvîntul dat, să-l preschimbe în faptă.Pe minerii Ba- raoltului i-am cunoscut în dife- . rite ipostaze. La bine și la greu. Mineritul — zic ei — este o meserie frumoasă și, intr-un anume înțeles, o artă. A ști să tai în piatră galerii și puțuri și camere de tot felul, a înălța orașe subpămîntene în inimile munților în care sîngele și sufletele erelor au împie-

trit o bogăție se cheamă că nu ești un meșteșugar de rînd... Mina trebuie s-o simți, chiar s-o presimți, și mai ales să știi cum s-o înlănțui, spre deplinul tău

COMUNIȘTI
Reportaj de Radu SELEJAN

folos. Cînd zidești o casă, afară, „la ziuă", aerul te lasă in pace, se dă ascultător la o parte, de nici nu-1 simți. Piatra însă, asprită de atîta apăsare, de atîta dor de lumină, se împotrivește. Nu poți întotdeauna să inalți schelele după bu-

nul tău plac, după trebuință. Trebuie s-o fărîmi bucată cu bucată, s-o-neînți, să-i dibuiești sufletul și să ti-1 faci prieten. Mina are și ea poezia ei, aspră, dăltuită deopotrivă din noapte și dor de soare, din duritatea pietrei și freamătul sub- pămîntului, din faptele celui ca- re-și spune mindrie : Arcadie directorul prinderii din Baraolt, este Erou al Socialiste, cu care distins cu jul rii rului In Baraolt muncește de 17 este miner de a-

cu miner. Boroș, Intre- miniereMuncii titlu a fost prile- sărbători- semicentena- partidului. tră-iește și ani. Și proape 40 de ani. Om aspru. dar drept, comunist de omenie. „Minerii nu se știu lăuda, dar nici nu se suba- preciază". mi-a mărturisit el odată.Se discuta intr-o zi la

mină despre exemplul personal al comuniștilor in e- ducarea și mobilizarea întregului colectiv la îndeplinirea sarcinilor, despre pasiune, dăruire și răspundere — intr-un cuvînt, despre conștiința comunistă m acțiune. Cei adunați în jurul propagandistului — era o oră de învățămînt politic — și-au spus părerile, ar- gumentîndu-le cu exemple din munca și viața lor. La sfîrșit a vorbit și Arcadie Boroș. „Oripnde s-ar afla și-n fiecare moment, comunistul trebuie să fie exemplu și indemn. El nu trebuie să aștepte momentul sau împrejurarea favorabile care să-l ridice în ochii celorlalți. Pentru că, în mod conștient, comunistul se află în primele rînduri, iar cei din prima linie duc ș-i greul luptei, dar se și bucură primii de victorie".Faptele comuniștilor nu fac decît să le întărească vorbele. Pentru ca mina Vîrghiș să-și poată îndeplini planul în mod ritmic
(Continuare in pag. a ll-a)

cetarea științifică, introducerea in producție a progresului tehnic, efortul de ridicare a nivelului calitativ al întregii producții materiale — a dat o inaltă apreciere rezultatelor obținute, adresind oamenilor muncii cele mai calde felicitări și urări de noi succese.Firește, realizările de pînă acum ne bucură. Ele se înscriu in efortul întregului popor de a îndeplini cu succes prevederile noului cincinal, de a transpune neabătut in viață istoricele hotăriri ale Congresului al XI-Iea al P.C.R., Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Sînt fapte care ilustrează elocvent înalta conștiință muncitorească, patriotismul revoluționar al oamenilor muncii, hotărîrea lor nestrămutată de a înfăptui in bune condiții sarcinile actualului cincinal in toate domeniile de activitate și, in primul rind, in domeniul hotăririlor pentru progresul general al țării — activitatea economică.încheiem, astfel, o etapă deosebit de rodnică in întrecerea socialistă. Pe fundamentul trainic al rezultatelor de pînă acum, colectivele de oameni ai muncii din industrie, agricultură, construcții, din institutele de cercetări. și proiectări, din toate domeniile de activitate sini hotărite să desfășoare și mai puternic întrecerea socialistă, să dea tot ce au mai bun ca putere de muncă, inițiativă și pricepere pentru a înfăptui cu succes planul și angajamentele, pentru a in- timpina marea sărbătoare a poporului nostru — 23 August, ziua insurecției armate naționale antifasciste și antiimperialisțe — cu realizări și mai însemnate in muncă. Elocvent pentru energia cu care acționează, pentru entuziasmul și abnegația in muncă este faptul că o serie de colective din industria județelor Cluj, Brașov, Neamț, Prahova, Sibiu și-au reevaluat rezervele interne, suplimentin- du-și simțitor angajamentele inițiale luate în întrecere.Care sînt direcțiile fundamentale în care trebuie să se acțineze în marea întrecere socialistă pentru mai mult, mai bine, mai repede ? Atenția comuniștilor, a oamenilor muncii, întreaga muncă politică și organizatorică trebuie să fie orientate spre rezolvarea sarcinilor și problemelor majore ale activității productive, asupra factorilor hotărîtori pentru asigurarea bunei desfășurări a întrecerii socialiste : stimularea inițiativei creatoare, dezvoltarea spiritului de răspundere în muncă, întărirea spiritului gospodăresc, cultivarea atitudinii înaintate față de muncă.Ca obiective prioritare în activitatea din industrie se desprind : înde-

plinirea ritmica a planului la producția fizică, creșterea productivității muncii, folosirea deplină a forței de muncă și a capacităților de producție, intensificarea eforturilor pentru ridicarea calității, înnoirea și modernizarea producției, reducerea cheltuielilor de producție și îndeosebi a consumurilor materiale, reducerea la strictul necesar a importului — fabri- cind în țară, prin forțe proprii, cit mai multe mașini, utilaje, instalații, aparate de măsură și control, materiale și piese realizarea la înaltă calitate exportului.Munca politico-educativă și organizatorică desfășurată de organizațiile de partid și sindicatele din unitățile de construcții și montaj trebuie să vizeze concentrarea atenției colectivelor de pe șantiere spre asigurarea unei ordini desăvirșite și a unei eficiente maxime în realizarea investițiilor. folosirea judicioasă a forței de muncă și a utilajelor din dotare, punerea în funcțiune la termeriele planificate și chiar mai devreme a obiectivelor de investiții.Sînt, bineînțeles, numai cîteva din- ,tre obiectivele concrete ale activității productive, care trebuie să polarizeze, în continuare, preocupările organizațiilor de partid, ale colectivelor in marea întrecere socialistă, pentru ca aceasta să se desfășoare la nivelul maxim al posibilităților, al potențialului tehnic și uman din fiecare unitate. Devin, în acest sens, deosebit de actuale sarcinile asigurării tuturor condițiilor tehnice și organizatorice pentru buna desfășurare a întrecerii și urmăririi sistematice a modului in care se înfăptuiesc efectiv angajamentele asumate in întrecere de fiecare colectiv, printr-un control riguros, activ, exigent. Aceeași răspundere de care s-a dat dovadă în formularea angajamentelor trebuie să străbată, ca un fir roșu, întreaga activitate pentru îndeplinirea lor.Realizările obținute pînă acum în întrecere constituie o bază trainică pentru ca, în continuare, întrecerea socialistă să fie mai viguroasă și mai rodnică, asigurînd fructificarea din plin a energiilor și capacităților creatoare ale oamenilor muncii. Răspunzînd cu intregul lor elan chemărilor mobilizatoare cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu rostită la aniversarea partidului, oamenii muncii sînt ho- tăriți să facă totul pentru a imprima întrecerii socialiste un nou și puternic avint în toate domeniile de activitate. astfel ca planul și angajamentele asumate în acest prim an al acestui cincinal să fie îndeplinite ritmic și in condiții de eficiență economică sporită.

de schimb necesare .— timp și în condiții de a produselor destinate

Fiecare prașilă făcută acum
înseamnă mai multă recoltă

Raidul nostru în județele Buzău, Dîmbovița 
și Tulcea

Reducerea consumurilor materiale 
— cheia reducerii cheltuielilor 

generale de producție
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în pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste

Pregătirea apropiatului Congres al educației pplitice și culturii socialiste constituie un spațiu amplu de analiză a contribuției pe care fiecare colectiv a adus-o Ia transpunerea în practică a Programului ideologic al partidului. Fără Îndoială că pentru membrii U.T.C. și A.S.C. însăși ordinea de zi a acestui congres exprimă în modul cel mai elocvent liniile dominante de forță ale activității organizațiilor de tineret, sarcinile lor majore încredințate de conducerea partidului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu. în cu- vîntarea rostită de Ia tribuna Forumului tineretului, 1975, și al căror vizează formarea comunistă a tinerei generații.O trăsătură distinctivă a acestei perioade din calendarul organizațiilor de tineret considerăm că este dată de caracterul deschis al dezbaterilor, care s-au purtat recent la toate nivelurile, de antrenarea masei de tineri la pregătirea și desfășurarea adunărilor, fapt ce le-a asigurat un ridicat grad de eficiență. Verificarea „pe viu" a formelor și mijloacelor folosite de organizațiile U.T.C. și A.S.C. în munca de propagandă, in procesul de educare comunistă a tinerilor, în conceperea și susținerea unor manifestări culturale, promovarea unor inițiative, amplul de experiență declanșat, du-se antrenarea tuturor riilor de tineri in acțiuni de interes comun — iată punctele care. de drept și de fapt, completează in prezent desfășurarea dezbaterilor.Sintetizind în cele ce urmează citeva din aceste forme de lucru ale organizației, subliniem rolul lor stimulativ în angajarea maselor largi de tineri români, maghiari, germani și de alte naționalități, muncitori, țărani, intelectuali, elevi, studenți in obținerea unor rezultate notabile în sensul transformării depline a tînă- rului în coparticipant direct, interesat și angajat, la procesul de educație politică și moral-cetățenească. Intr-o ordine de prioritate, pe primul loc se situează, fără îndoială, inițiativele în sprijinul producției, modalitățile prin care uteciștii sint antrenați in obținerea unor rezultate deosebite la locul de muncă. Se cuvine a fi menționată contribuția marcantă a tinerilor la succesele colectivelor din care fac parte, în cadrul întrecerii „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului revoluției tehnico-.științifice", cuprinzind o serie de forme specifice rezultate din activitatea concretă a unor brigăzi de tineret din industrie și agricultură (de exemplu : „Fruntașul săp- tăminii". „Zile și săptămîni record în producție".. „Fiecare tinăr al satului — participant activ la dezvoltarea și consolidarea economică a unităților agricole" etc.). în același timp, se detașează preocuparea pentru perfecționarea pregătirii profesionale, pentru ridicarea gradului de calificare (concursurile profesionale, olimpiadele pe meserii nat mii de tineri

din noiembrie obiectiv esențial

ție a calității și competenței profesionale). Rezultatele obținute in primul trimestru din anul de început al cincinalului revoluției tehnico- științifice, angajamentele asumate in continuare atestă o creștere valorică a contribuției tineretului la munca întregului popor, asumarea unor sarcini sporite care se referă atît la Înfăptuirea obiectivelor de producție, cît și — fapt semnificativ — la probleme de creație, de concepție, materializate prin promovarea unor soluții tehnologice noi. a prezenței de conținut în frontul inteligenței tehnice românești. Cercetarea științifică, cu rezultate concrete, măsurabile deja, în cadrul

O importanță deosebită a fost a- cordată educației ateist-științifice, folosirii unor forme active, pornind de la faptul că mai sint unii tineri cu mentalități înapoiate, aderenți la unele secte religioase ; realizarea u.nor forme ale muncii educative care să îmbine informația științifică și convingerea de la om la om a implicat o mai mare concentrare a forțelor organizațiilor, o competență sporită în susținerea acțiunilor, folosirea tuturor mijloacelor propagandei moderne.Din programul de activitate al organizațiilor U.T.C. și A.S.C. pentru perioada la care ne referim se de-
MULTIPLE ACJIUNI ALE 

ORGANIZAȚIILOR DE TINERET 

pentru modelarea comunistă a tinerei generații

manente. definitorii pentru fiecare utecist. Numeroas# și variate acțiuni situate sub genericul „Să muncim și să trăim in chip comunist", incetățe- nirea practicii de a se analiza în adunările de organizație cazurile de abatere de la normele comuniste a unor tineri, popularizarea legilor țării prin întilniri, cu juriști, prin deplasarea în județe a unor colective organizate in colaborare cu forurile de resort pentru a se efectua o eficientă propagandă juridică, iată doar unele dintre reperele de lucru ale U.T.C. și A.S.C.Cum este de înțeles, tinerii au ridicat în cadrul dezbaterilor organizate în pregătirea Congresului educație} politice și culturii socialiste și o seamă de probleme privind activitatea lor de viitor, au criticat unele neajunsuri care se mențin în munca organizațiilor U.T.C. și asociațiilor studenților comuniști. Tocmai asupra acestor neajunsuri se concentrează în această perioadă eforturile organelor ale U.T.C. U.A.S.C.R., au datoria
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Musafirul
Două felicitări constructorilor brăileni

după încheiere* lucru, taxatoa- Olga Enache nu
După ultima 
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Policlinica din Mediaș
Seara tirziu, programului de rea de autobuz s-a dus spre casă, ci a trecut mai intii pe la miliția municipiului Botoșani. Aici a depus un portmoneu cu acte și cu o mare sumă de bani. îl găsise in autobuz. sub un scaun. Astfel se face că supărarea lui Vasile Pri- cop din Cristești n-a ținut mult, iar din portmoneu nu-i lipsea nici un leu.

schimb urmărin- catego-

re-re- ac-

care au angre- într-o competi-

mișcării „Știință, tehnică, producție", devine tot mai mult o componentă a activității de fiecare zi pentru organizația de ti-neret.în aceeași ordine de idei trebuie amintite acțiunile de muncă patriotică. Ele au mobilizat mii de tineri pentru realizarea unor obiective e- dilitar-gospodărești. construirea căminelor muncitorești, obiective culturale etc., pe șantierele locale. în industrie și agricultură. Este notabilă participarea uteciștilor la acțiunile declanșate pentru economisirea materiilor prime și materialelor, precum și la cele din campania agricolă de primăvară. Sînt. toate acestea, numai citeva elemente din ansamblul educației prin muncă și pentru muncă, formă fundamentală de activitate pentru organizația voluționară a tineretului.Ele se definesc, de altfel, ca o zultantă a intensificării întregiitivități politico-ideologice care a avut la bază, și în această perioadă, a- profundarea cunoașterii de către toți tinerii a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, a obiectivelor dezvoltării prezente și viitoare a României. în lumina docu- - mentelor programatice ’ale Congresului al XI-lea al P.C.R. Alături de formele consacrate ale învăță- mîntului politic, ale cercurilor de dezbateri politico-ideologice s-au confirmat interesul, receptivitatea de care se bucură în rîndul tinerilor Ciclurile de manifestări tematice cu participarea unor personalități ale vieții soeial-politice, a unor specialiști. . Ultimele luni au consemnat continuarea unor inițiative de acest gen, proprii organizațiilor județene, dintre care pot fi citate „Rolul și locul tineretului in înfăptuirea Programului P.C.R.", „Contemporani cu viitorul", „Tineretul și spiritul revoluționar" etc.

tașează, de asemenea, cu pregnanță, o serie de acțiuni menite să cultive - la tineri dragostea față de patrie și partid. Recentul concurs național organizat de C.C. al U.T.C. și Televiziunea„Drum de glorii1 frumoasă zentative ale tuturor județelor tării, contribuind. prin tematica programelor prezentate, prin calitate, la educarea patriotică a tineretului. Pe aceeași linie se înscriu ciclurile de evocări istorice sau acelea care se axează pe cunoașterea și popularizarea succeselor obținute de oamenii muncii în înfăptuirea hotăririlor Congresului al XI-lea al P.C.R., tradiționalele concursuri culturale ale elevilor, Festivalul național al artei studențești, precum și alte manifestări cultural-artistice egida C.C. al U.T.C.fiilor de tineret.în ansamblul deorganizațiilor de tineret, un rol prioritar îl are afirmarea în munca și viața tinerilor a principiilor Codului etic al comuniștilor, transformarea acestor principii în norme per-

română sub genericul . i“ reunește într-o competiție valori repre-

organizate sub sau a publica-pi^ocupări ale

alese Și care ca sub conducerea organelor și organizațiilor de partid să-și aducă o contribuție sporită la procesul de modelare comunistă a tinerei generații. în coordonatele acestui amplii spațiu de acțiune, ca orientare fundamentală a organizațiilor de tineret se înscrie chemarea adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara Conciliului Național al Frontului Unității Socialiste : „Educația politică și cultural-științifică trebuie să fie pătrunsă de nobilele idei ale patriotismului socialist, să cultive dragostea nețărmurită pentru patria în care ne-am născut și față de care avem obligația de a-i asigura dezvoltarea economico-socială neîntreruptă, progresul multilateral, creșterea avuției materiale și a patrimoniului cultural-științific, făurind orinduirea nouă, bazată pe principiile democratismului socialișt, al umanismului socialist, în care omul este figura centrală".Sînt obiective nobile, sarcini însu- flețitoare. cărora organizațiile de tineret trebuie să le dedice întreaga lor forță dă efort creator.

Prima : pentru că au predat beneficiarilor. în avans, patru blocuri in- sumînd 124 de apartamente. Noile blocuri fac parte din cartierul Vizi- ru III (oare nu i se va găsi o denumire mai adecvată ?), care, 'în final,
în viitoareleUniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești Neamț și-a orientat din timp activitatea pentru a fi prezentă cu unitățile necesare — fie în spații noi, fie în spații amenajate — în viitoarele centre urbane. In ulti-

coope-• Vechimea in muncă in rativa agricolă de producție reprezintă totalul anilor in care ratorul a îndeplinit volumul de muncă stabilit de adunarea generală a cooperatorilor. Răspunzind la întrebările adresate redacției de mai multi cititori, precizăm că prin îndeplinirea volumului de muncă se înțelege, pină in anul 1971, realizarea numărului minim de zile-muncă stabilit de adunarea generală, iar începind cu anul 1971 — realizarea numărului de norme de categoria I stabilite de adunarea generală. Așa cum se prevede în instrucțiunile pentru aplicarea statutului Casei de pensii, și asigurări sociale a membrilor cooperativelor agricole de producție, la stabilirea vechimii în muncă în C.A.P. se iau in considerare și alte perioade : anii in care cooperatorul a muncit în unitate, după împlinirea vîrstei de pensionare, și a îndeplinit volumul de muncă stabilit de adunarea generală ; timpul cit cooperatorul, pînă Ia împlinirea vîrstei pentru acordarea pensiei de bătrînețe a fost internat in spital sau sanatoriu ori s-a aflat în concediu medical, acordat de organele medicale, socotindu-se o zi de spitalizare, sanatorizare sau concediu medical echivalentă cu realizarea volumului de muncă pentru ziua respectivă : perioada cît un cooperator a fost trimis de cooperativă Ia școli sau cursuri de pregătire, specializare, perfecționare etc ; perioadele cînd cooperatorul, pînă Ia împlinirea vîrstei pentru acordarea pensiei de bă- trînețe, și-a îndeplinit obligațiile militare sau sarcina de asesor popular, dacă era membru al C.A.P. înainte de îndeplinirea acestor obligații etc. în astfel de situații este necesar ca, în restul perioadei din an, cooperatorul să-și îndeplinească volumul de muncă proporțional cu cel stabilit de adunarea generală pentru acel an.

coope- • Reabilitarea. Potrivit art. 134 din Codul penal, reabilitarea are loc de drept în cazul condamnării la amendă srfu la o pedeapsă cu închisoarea care nu depășește un an — dacă în decurs de 3 ani cel condamnat nu a săvirșit nici o altă infracțiune și dacă condamnarea a avut loc pentru infracțiuni ce nu privesc avutul obștesc. De asemenea, reabilitarea se poate face și pe cale judecătorească, la cererea condamnatului, în cazurile expres prevăzute de art. 135 din .Codul penal, dacă sint îndeplinite condițiile reglementate de art. 137 din același cod : să nu fi intervenit o nouă condamnare in anumite intervale de timp, calculate de la data cînd a luat sfîrșit executarea pedepsei principale sau de la data cînd aceasta s-a prescris ; cel condamnat să aibă asigurată existenta prin muncă, prin mijloace oneste etc. Reabilitarea, în conformitate cu art. 133 din Codul penal, face să înceteze decăderile și interdicțiile, precum și incapacitățile care rezultă din condamnare. Ea nu implică însă obligația de reintegrare în funcția din care infractorul a fost scop în urma condamnării ori- de rechemare în cadrele permanente ale armatei sau de redare a gradului militar pierdut.• Durata concediului de odihnă pentru tinerii în vîrstă de pînă la 18 ani se stabilește diferențiat în raport de vîrsta lor. vîrsta de 16 ani se lucrătoare ; de la 16 zile lucrătoare ; iarani — 18 zile lucrătoare. La stabilirea acestor durate se ia în considerare vîrsta pe care cei în cauză au avut-o la data daristic cediul.

Astfel, pînă la acordă 24 zile la 17 Ani — 21 de la 17 la 18
de 1 ianuarie a anului calen- pentru care se acordă con-

Gheorghe PtRVAN

Nicolae Dan FRUNTELATA

Invitație
la Hanul

Izvoru-MureșuluiPrin pitorescul naturii și prin amenajările din ultimul timp, județul Harghita a devenit o zonă de mare interes turistic, în stațiuni balneoclimaterice, în locuri pitorești, cooperația de consum a construit o serie de unități turistice reprezentative. Nu de mult s-a dat în folosință Hanul turistic Izvoru-Mureșului, care oferă cazare în camere elegante, cu încălzire confort servește culinare și local, siune.Unitatea este timpul anului și optime pentru petrecerea concediului în această zonă cu condiții climaterice prielnice pentru odihnă și reconfortare.în fotografie : Hanul turistic Izvoru-Mureșului.

centrală și modern. Restaurantul gustoase preparate cu specific tradițional precum și meniuri pen-deschisă In tot asigură condiții

prima linie duc greul luptei ■ ■■

(Urmare din pag. I)trebuia pus în funcțiune un nou abataj. „Ce facem ?“ — a întrebat șeful sectorului, comunistul Vasile Bălan. „Ne angajăm să-l pregătim cu două săptămîni înainte de termen", i-a răspuns comunistul Tako loan, în numele brigăzii pe care o conducea. Și s-a ținut de cuvînt. Altădată, într-un abataj s-a produs o surpare. Frontul de lucru a fost oprit din cauza linsei de aer. înlăturarea surpării necesita o muncă grea, continuă, vreme de cel puțin trei zile, timp care însemna însă și pierderea unei producții de cîteva sute de tone de cărbune. „Ce facem ?“ a întrebat șeful sectorului. „Să chibzuim", i-a răspuns minerul șef de brigadă Fekete Ștefan, S-au sfătuit și au gă-

sit cea mai bună soluție. Trebuia săpată o nouă galerie de aeraj, în lungime de peste 20 de metri. „In cinci schimburi o dau gata", s-a hotărît comunistul Fe- kete Ștefan. Și s-a ținut de cuvînt, salvînd astfel de tone de cărbune.Asemenea fapte nu sînt considerate „excepționale" în marea hală industrială din subpămintul Baraoltu- lui. Celor ce-și pun semnătura in dreptul lor, comuniștilor, care știu ce înseamnă să se afle mele rînduri, li se rești. De exemplu, ajungă oamenii din comunistului Nagy să sporească productivitatea în abataj cu două tone pe post n-a trebuit să treacă prea multă vreme. S-au hotărît, au zis că se poate, au schimbat cite ceva în

400

In pri- par fi- pînă să brigada Ferencz

și s-aunumai vorbesc în su- fac
organizarea muncii ținut de cuvînt.La ședințe și nu la ședințe, minerii puțin. Intră directbiect, prezintă cazul, propuneri și-n cîteva vorbe spun cit alții în același număr de fraze. Stai de vorbă cu ei și-i auzi cum se pling de criza de timp. Așa i-a învățat mina. Câ-n abataj, citeva minute pierdute pot însemna pierderea unor prețioase tone de cărbune. „Și-i mai greu să recuperezi miine ceea ce n-ai fost în stare să realizezi astăzi", cum zicea odată, la o ședință, un miner fruntaș în întrecere, criticîpdu-i. pe cei cîțiva care nu știau încă ce înseamnă realizarea ritmică a planului.Baraoltul n-are nimic din semeția orașelor industriale. Străbătîndu-1, poți crede că te afli într-un o-

rășel mulțumit că natura l-a înzestrat cu frumusețe, inconjurindu-1 cu munți, cu păduri, cu izvoare de ape minerale. Și totuși, cu- noscindu-i oamenii, realizările, prima impresie se metamorfozează... in ultimii treizeci de ani, ca să dăm totuși o cifră, producția de cărbune a sporit de peste 20 de ori.Baraoltul... deasupra, al luminii, orașul cu nopți cu zile, cu străzi, cu case și grădini, l-am asemuit, într-o vară, cu o uriașă frunză care hrănește și a- dapă orașul subpămintean — orașul unde zilele au fost preschimbate în piatră. unde soarele, poate fratele celui care încălzește orașul de deasupra, doarme, preschimbat în cărbuni, orașul cu galerii, cu a- bataje, zămislit de mineri, orașul celor cutezători.

Orașul soarelui, de al Și

va număra peste 5 000 de apartamente. A doua : pentru că au predat, tot înainte de termen, alte obiective sociale. Este vorba de o cantină cu 600 de locuri și două cămine pentru nefamiliști, tot cu 600 de locuri.
centre urbanemele două luni au fost înființate în localitățile Săvinești, Roznov, Băltă- țești și Moldoveni ateliere de confecții și tricotaje pentru femei și bărbați, încălțăminte, reparații radio-tv, reparații mobilă.

„Vă informăm căUn catalog al cooperației meșteșugărești prahovene — recent tipărit — prezintă publicului unitățile prestatoare de servicii către populație. In el se indică și numerele de teWon ale cooperativelor coordonatoare pentru informarea operativă a publicului. O inițiativă bună — dacă U.J.C.M. ar fi avut ș'i grijă ca la telefoanele respective să răspundă oameni cu simțul datoriei. Am sunat deunăzi, în jurul orei operativei a răspuns „nu poate
15,30, la tel. 41 595 al co- .,Confecția". Persoana care la telefon ne-,a informat că să dea nici o informație". I

. nu știm nimic”Am încercat și telefonul cooperativei „Deservirea". Un răspuns asemănător : „Nu știu nimic, tovarășe. Nu vă pot da nici o relație în privința serviciilor noastre. Sunați dv. miine dimineață 1“ Același „nu știu nimic" și la cooperativa „Igiena". La alte unități („încălțămintea", de pildă), la telefonul indicat în catalog nu ne-a răspuns nimeni. Mai mult : la „Munca manuală" și „Constructo-, rul", la numerele de telefon indicate nc-au răspuns alte servicii și sectoare. (Constantin Căpraru, corespondentul „Scînteii").
Tratament și... civilizație„Recent — ne scrie colonelul în rezervă Aurel Strimbu, din Sibiu — am fost Ia un tratament reumatologie la Eforie Nord. Am fost cazat la hotelul „Steaua de Mare" și am urmat tratamentul la complexul de fiziote- rapie-anexâ. Doresc să-mi exprim și pe această cale mulțumirea pentru condițiile de cazare de care am beneficiat, pentru tratamentul prescris, programat și respectat . întocmai. Un singur regret. Păcat că.

în condițiile arătate, unii pacient! au făcut notă discordantă, comportîn- du-se zgomotos și grosolan, atit față de ceilalți colegi de tratament, cit și față de personalul complexului. Am așternut pe htrtie aceste rinduri despre tratament și... civilizație cu speranța că ele îi vor îndemna și pe alții să mediteze asupra felului cum se comportă într-o colectivitate, în general, și ca pacienți, în special".
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nepoftit
— Ia spune-mi, puștiule. ne

nea care stă aci, in vecini, și 
care e prietenul meu, e acasă ?

— Nu e acasă, e la serviciu.
— Dar tanti 2
— Nici tanti nu e.
— Bravo ! Du-te și te joacă.
Puștiul (pionierul Vasile Bolof 

din Hunedoara) s-a făcut că se 
duce la joacă, dar s-a așezat la 
pindă. I se păruse suspectă com
portarea nepoftitului musafir, 
întrucît trebuia să știe că 
„prietenul" lui nu mai tră
iește și că „tanti" e văduvă. 7.ă- 
rindu-l pe individ sărind gardul, 
pionierul a chemat vecinii, care 
l-au prins pe hot în flagrant 
delict. Era un oarecare Sălcan, 
de prin părțile Sibiului, lin in
fractor înrăit, care avea la ac
tiv condarpnări insumind... 115 
ani ! De două ori și ceva mai 
mult decit anii pe care i-a trăit 
— cum i-a trăit — pină acum.

Stop, 
defecțiunilor 
tehnice!

Masa caldă deFe baza propunerilor făcute în adunările generale ale oamenilor muncii, conducerea Combinatului de fire sintetice de la Săvinești a lUat măsura înființării în marile secții a unor microcantine. Ele funcționează în spații special instalabile cu foc continuu. în felul acesta s-au creat condiții ca și chimiștii din schimburile de noapte să servească mincare caldă. Pînă acum au fost înființate 7 asemenea micro- cantine. Inginerul Ervin Molnar, președintele comitetului cantinei- restaurant a combinatului, ne-a spus că această inițiativă rezolvă nu nu-

amenajate, lingă

la miezul nopțiimai o importantă problemă socială, in sensul că toți chimiștii pot servi la orice oră mincare caldă, dar exercită și o influență favorabilă asupra procesului de producție. Să mai a- dăugăm și faptul că microcantinele chimiștilor din dotate și curate, riate. consistente venabil, întrucît centrală care lepune de ferme anexe pentru creșterea porcilor și a păsărilor, de o ciu- percărie și o grădină de legume și zarzavaturi. (Ion Manea, corespondentul „Scînteii").

Șoferul N. Buraga de pe auto- camioneta 31—BV—3202, a întreprinderii „Hidromecanica" din Brașov, a accidentat mortal un pieton. Cauza : defecțiuni grave la sistemul de frînare. Și aceasta. în timp ce pe fișa autoca- mionetei scria textual : „Autovehiculul corespunzător tehnic". S-a dovedit însă că la plecare în cursă mașina nu fusese revizuită.In ultimul, timp s-ăll p'etrecyf în județul Brașov alte două accidente grave datorate aceleia?!’ cauze : starea tehnică necorespunzătoare a autovehiculelor. Șoferul de pe autobasculanta 31—BV—4990, a primăriei orașului Săcele, a produs tot un accident mortal, datorită defecțiunii la sistemul de frînare, iar Petre Scachinger a ajuns cu autoturismul 2—BV—3588 într-un copac. Exemple care impun revizuirea respectivilor revizori tehnici.Săvinești sînt bine Meniurile sînt va- și la un preț con- cantina-restavrant aprovizionează dis-
Surori, 
dar nu
ca surorile

Cerul Reșiței poate fi
întotdeauna seninîn 1948, la naționalizare, Reșița avea ceva mai mult de 20 000 de locuitori. Astăzi are 80 000.— Pentru că Reșița este ceea ce se cheamă un oraș-uzină, grija pentru protejarea mediului ambiant — ne spune tovarășul Octavian Mora- 

riu, prim-vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular municipal — se află permanent în . atenția noastră.Am privit cerul Reșiței, pe care-1 știam, cu ani în urmă, încărcat de norii coșurilor de fum, și am văzul că este mult mai curat. O constatare pe care am verificat-o și prin două opinii autorizate. Inginerul A. Dij- 
mărescu : „Cunosc Reșița de peste 10 ani și pot spune că efectele măsurilor de protecție a mediului sint evidente. Ar trebui continuate pe un plan mai complex". T. Kardos, medic cu igiena mediului : „Sursele de poluare a aerului în Reșița sînt variate. Asupra multora din ele se acționează cu eficacitate. Cu toate a- cestea, este necesară o angajare permanentă a tuturor factorilor responsabili pentru protecția mediului nostru de viață".în 1973, Consiliul popular al municipiului Reșița a adoptat un plan de măsuri pentru combaterea surselor ' de poluare, plan care prevedea răspunderile ce revin tuturor unităților industriale producătoare de asemenea surse. Aceeași hotărire prevedea sarcini și pentru deputați, pentru organizațiile de masă și obștești, pentru toți cetățenii, chemindu-i să contribuie la împădurirea dealurilor și a munților din împrejurimi. pentru crearea de noi zone și spatii verzi in interiorul orașului.Cum au fost traduse în viață aceste prevederi ? De la tovarășul Emil 

- Toth, secretar al comitetului municipal de partid.»vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular, aflăm că reșițenii și-au propus să îmbunătățească mediul ambiant, in primul rînd, cu proprii. Așezată între perețiidealuri și masivi muntoși cu structură calcaroasă, Reșița era înconjurată pină acum 4—5 ani de o vegetație re"dusă. Pe baza prevederilor hotărîrii amintite, în mai puțin de trei ani au fost împădurite masivele muntoase din împrejurimi pe o suprafață de peste 140 de hectare, fapt

lor forțe unor

care situează astăzi Reșița pe unul din primele locuri intre orașele țării care și-au creat asemenea perdele naturale de protecție. Realizarea acestor perdele prezintă o mare importanță pentru purificarea aerului și apărarea sănătății oamenilor. Subliniem acest lucru, întrucît coniferele care predomină plantațiile sint, deopotrivă, bune absorbante de impurități și producătoare de ozon. Zeci de mii de cetățeni au participat, în cadrul acțiunilor de muncă patriotică, la înfăptuirea acestei opere ce va fi de folos și generațiilor viitoare.„Unele rezultate bune am obținut— ne explică tovarășul Emil Toth— și pe linia combaterii principalilor agenți poluanți industriali. Pe scurt : au fost înlocuite peste 100 de locomotive cu aburi, care efectuau transporturi interuzinale, cu locomotive diesel ; au fost montate 'elec- trofiltre la fabrica de aglomerare, care rețin circa două tone de praf pe oră ; s-au adoptat soluții tehnologice noi cu o eficiență — deocamdată parțială — și la platforma turnătoriilor de la Mociuru ; se află în curs de definitivare unele studii pentru eliminarea prafului de la furnale ; s-au inițiat cercetări locale pentru captarea funingine! de la cocse- rie. Dar în această direcție așteptăm un ajutor mai substanțial și din partea cercetătorilor și producătorilor de tehnologii. Este necesar să asigurăm o diminuare, dacă nu totală, cel puțin la nivelul normelor admise, a tuturor surselor de poluare".Este o cerere îndreptățită. Dar consiliul popular — pe care legea l-a investit cu mari răspunderi în acest sens —■ nu așteaptă soluții numai din partea altora. Pentru a proteja de consecințe cetățenii din principala zonă poluată s-a trecut, în conformitate cu prevederile Legii sistematizării, la mutarea unei bune părți a orașului vechi (circa 32 la sută din populație) în cartierele noi, iar acțiuneaAm și alte jareapopular al municipiului. Ele există și rezultatele se văd. Dar nu putem trece cu vederea nici faptul că și în această direcție a început să-și facă loc un mod de a se acționa „in' campanie". Pentru că, iată, unele pre-

continuă.putea, fără îndoială, sublinia eforturi depuse pentru prote- mediului de către consiliul

vederi ale hotărîrii consiliului popular din 1973, deși cu termene de urmărire permanentă, au fost trecute pe planul al doilea al preocupărilor. Ne referim mai întii la faptul că — deși hotărirea prevedea acest lucru— nici consiliul popular, nici organismele de stat cu atribuții în acest domeniu nu au efectuat controale permanente, sistematice, asupra reducerii poluării rîului Bîrzava — reducere reprezentind una din principalele contribuții la îmbunătățirea calității mediului in acest oraș-uzină. Concret, deși unor întreprinderi (combinatul siderurgic, I.C.M.R., I.J.G.C.L. ș.a.) li s-a interzis deversarea apelor uzate și evacuarea unor deșeuri poluante în Bîrzava, continuă și astăzi să fie poluat într-o proporție mai mare sau mică — pe aceste căi.Slaba exigență dovedită față unii poluatori industriali — ne spune Ion Munțeanu, șef de echipă la secția forjă a întreprinderii constructoare de mașini — s-a transmis și unor cetățeni. De pildă, este de neînțeles de ce organele de specialitate ale consiliului popular, ale inspecției sanitare admit ca malurile Birzavei să fie transformate, pe a- numite porțiuni, în locuri de depozitare a gunoaielor ? că asemenea cetățeni tează mediul ' ' ‘ dine".In finalul avut din nou ... ..._____rășul prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal Reșița : „în perioada imediat următoare — ne-a spus— vom întreprinde două acțiuni concrete. Mai întii vom analiza — în prezența tuturor factorilor implicați— stadiul realizării fiecărei măsuri prevăzute în hotărîrea din 1973. Apoi, pe baza concluziilor ce se vor desprinde, vom elabora noi măsuri care să vizeze atît răspunderea unităților industriale, cit și educația cetățenilor. Experiența dobîndită pînă acum ne determină să acționăm în continuare în spiritul legii, pentru ca mediul nostru ambiant să fie cît mai săntos, iar cerul Reșiței să fie Intot- deaua senin".

trebuie

riulmaide

Personal, cred care ne infes- chemați la or-acesteio convorbire cu tova-anchete am

Sute de lei cheltuiti cu trans
portul, fără a mai pune la so
coteală „onorariul" avocatului și 
timpul pierdut de numeroși mar
tori. Atit a. costat-o pină acum 
un proces la judecătorie pe Ioa
na M. din comuna Păușești, ju
dețul Vilcea. Cauza aflată pe 
rol nu este alta decit pretenții
le de a i se plăti contravaloarea 
unui cos cu prune si a unei ba
nițe cu zarzăre, pe care Ioana M. 
susține că i le-a luat, pe ne
drept, o anume Ana T. Această 
„o anume Ana T.“ — cum ii zice 
sus-numita Ioana M. — nu este 
alta decit sora „unei anume" 
Ioana M...

„Bazarul" de 
la SăbăoaniMult se mai mirau, de la o vreme, cetățenii din comuna Săbăoani, județul Neamț, vă- zindu-1 pe consăteanul lor Dumitru Robu cu chimirul doldora de bani, din moment ce nimeni nu l-a întîlnit în ultima vreme la muncă, Dar s-au dumirit cu toții după ce s-a făcut la domiciliul lui Robu o percheziție. Toată casa și-o transformase într-un adevărat bazar, unde găseai tot ce doreai : mărgele, cercei, lănțișoare, medalioane, obiecte de artizanat etc. etc. Toate erau cumpărate „la mica înțelegere", de prin diferite locuri din țară, și revîndute apoi la prețuri de speculă. „Osteneala" lui Dumitru Robu i-a fost „prețuită" de judecătoria din Roman Ia un an închisoare.
Mai bine
mergea
pe jos

Aflat in municipiul Alba Tulia, 
Emil Lazăr din satul Craiva, 
comuna Cricău. județul Alba, a 
ales o altă soluție decit cea 
obișnuită pentru a se întoarce 
acasă. Pe strada Decebal a găsit 
parcat un autocamion (22—B— 
3193). I-a dat roată, s-a urcat 
la volan și a pornit la drum. 
Odată ajuns in sat, a abandonat 
autocamionul ți și-a văzut li
niștit de treabă. Dar și lucrăto
rii de miliție și-au văzut de trea
ba lor, căutind autocamionul 
dispărut. Odată cu găsirea lui 
a fost descoperit și făptașul.

C. PRIESCțJ 
Nicolae CATANA

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Vegetația plantelor este bună, ceea ce a determinat ca in unitățile agricole din județul Buzău ritmul lucrărilor agricole să se amplifice de la o zi la alta. După încheierea primei prașile la sfecla de zahăr, formațiile mixte de cooperatori și mecanizatori, ca și echipele și brigăzile fermelor vegetale au trecut la prășitul florii-soarelui. Pină luni, această lucrare s-a făcut pe aproape 8 800 hectare — manual, iar pe 7 330 hectare — cu cultivatorul. „Condițiile climatice sint bune și favorizează o rapidă vegetație a culturilor în cimp — ne spunea Emil Olteanu, inginer- șef al C.A.P. Padina. Pentru a e- xecuta neîntârziat prașila mecanică și manuală, cooperatorii și mecanizatorii noștri au ieșit cu toții la lucru". La această cooperativă trei formații de lucru an Început răritul sfeclei de zahăr. Mecanizatorii continuă prășitul porumbului. Și în cooperativele agricole Vintileanca, Izvorul Dulce și Scutel- nici, paralel cu prășitul florii-soarelui. formațiile de lucru ale cooperatorilor execută răritul sfeclei de zahăr.Sporirea complexității lucrărilor în aceste zile a făcut necesară o preocupare deosebită din partea specialiștilor unităților agricole pentru organizarea judicioasă a muncii, astfel incit pe fiecare tarla să se execute într-un timp, scurt întregul set de lucrări care să favorizeze dezvoltarea culturilor în condiții optime, Participînd direct la repartizarea mijloacelor mecanice, inginerul Stan Mitoi, directorul S.M.A. Glodeanu- 
In aceste zile, pe ogoarele din Mehedințiîn unitățile agricole din județul Mehedinți am surprins cu ajutorul aparatului de fotografiat numeroase secvențe de muncă. La cooperativa agricolă Obirșia de Cimp — fotografia din stînga — sute de cooperatori au ieșit dis-de-dimineață la cîmp la răritul sfeclei de zahăr, prășitul viei și al legumelor. O acțiune deosebit de importantă este irigarea culturilor și, în mod deosebit, a legumelor, acolo unde rezerva de apă din sol este mică. în acest fel procedează cooperatorii

din Gîrla Mare — fotografia din mijloc. In altă zonă a județului, la ferma nr. 2 a cooperativei agricole din Pristol — fotografia din dreapta — se lucra la recoltarea secarei masă verde pentru siloz. Această lycrare trebuie urgentată și în alte unități agricole, deoarece suprafețele cultivate cu masă verde trebuie să fie însămințatg în cel mai scurt timp cu porumb.Foto : E. Dichiseanu

Sihștea. ne spunea : „Am dirijat sapele rotative pe tarlalele cu porumb < pentru a afina solul și a inlesni creșterea plantelor. Forța de muncă manuală a cooperativelor agricole a fost dirijată Ia prășitul florii-soarelui, deoarece o bună parte din plante au talia mică și execuția mecanizată a lucrării ar duce la acoperirea plantelor cu pămînt". în schimb, la Să- hâteni, Stîlpu, Puiești, unde culturi
UMIDITATEA SOLULUI ESTE SUFICIENTĂ, ZILELE SlNT ÎNSORITE,

CULTURILE CRESC BINE

Acum este importantă executarea 
exemplară a prașilelor

le de floarea-soarelui sint mai bine dezvoltate, consiliile de conducere au hotărît ea mijloacele mecanice să fie folosite cu precădere la executarea prașilei.Din discuțiile purtate la direcția a- gricolă am notat că au fost luate o serie de măsuri, astfel incit pină la sfîrșitul săptănăînii pe întreaga suprafață cultivată cu floarea-soarelui să fie executată prima prașilă manuală. De asemenea, toate sapele rotative sînt concentrate pe suprafețele însămînțate cu porumb, asigurînd afînarea solului. (Mihai Bâzu).Terminînd la data de 8 mai semănatul porumbului pe întreaga suprafață planificată, lucrătorii ogoarelor județului Dîmbovița au trecut cu toate forțele la întreținerea culturilor. Pină luni, 10 mai, s-a apli

cat o lucrare cu sapa rotativă pe o suprafață de peste 6 000 ha porumb, iar prima prașilă manuală s-a e- fectuat pe 93—95 la sută din suprafețele cultivate cu sfeclă de zahăr și floarea-soarelui. Lucrările de întreținere se desfășoară, in general, în nota obișnuită a actualei campanii : buna organizare a muncii, participarea activă a cooperatorilor la lucru pe cimp. La Potlogi, spre exem

plu, cele trei cooperative agricole de pe raza comunei au încheiat într-un timp record prașila I pe cele 225 ha cultivate cu sfeclă de zahăr, 70 ha cu cartofi și 38 ha cu sfeclă furajeră. Zilnic au ieșit la aceste lucrări aproximativ 500 de cooperatori. O largă mobilizare a forțelor se înregistrează în aceste zile și in cooperativele agricole Cojasca, Mărcești, Cornești.Contrastează cu cele arătate mai sus faptul că în unele cooperative a- gricole, cum sînt cele din Finta și Bă- leni Români, lucrările nu au intrat în ritmul cerut. La Finta, președintele Alexandru Constantinescu ..și in- ginerul-șef, Aurel Barbu, se aflau la sediu, fără ca pină la ora prîn- zului vreunul din ei să fi trecut pe cimp, acolo unde, după afirmația in

ginerului-șef. „se lucra probabil Ia răritul sfeclei pe ultimele suprafețe". In aceeași cooperativă prașila I manuală nu a inceput pe suprafața cultivată cu cartofi. (Al. Dumitra- che).în aceste zile, la Isaccea. Luncavi- ța, Niculițel, Izvoarele, Hamcearca, Lunca. Sarichioi, Cataloî, peste tot in județul Tulcea, cooperatorii au ieșit in mare număr la muncă în cimp pentru întreținerea culturilor prăsitoare. După o perioadă cu ploi, zilele însorite din ultima vreme au creat condiții oprime pentru a se putea lucra cu toate forțele.Luni. în prima zi a acestei săp- tămîni, am fost la cooperativa a- gricolă Agighiol. La sediu nu era nimeni. în schimb — pe cîmp — întreg satul, inclusiv președintele, brigadierii, contabilii, socotitorii, cu soțiile lor. „Anul acesta — ne spunea Gheor- ghe Mocanu, președintele cooperativei — cu toții vrem ca roadele pe care le vom aduna să fie mai mari decît în trecut. Iată motivul pentru care sintem cu toții la cîmp. Astăzi, bunăoară, sint la muncă, în afara lucrătorilor din zootehnie, circa 450 de cooperatori. Am terminat pînă la această dată sapa la toate cele 217 ha vie ; astăzi încheiem plantatul celor 50 ha cu roșii și tot astăzi începem prășitul florii-soarelui pe 345 ha. Duminică am încheiat prășitul mecanic și manual pe întreaga suprafață cultivată cu sfeclă". Largă participare a sătenilor la muncile de sezon am consemnat și în comunele Cataloi, M. Kogălniceanu, Lăstuni și altele. Nu aceeași preocupare am constatat la cooperativa agricolă Zebil, unde în ziua raidului e- rau prin sat sau la sediul cooperativei numeroși oameni apți de muncă. Situația surprinde cu atît mai mult cu cit această cooperativă a- gricolă folosește la actualele lucrări de întreținere cooperatori din satele învecinate, în timp ce forța de muncă locală nu este utilizată corespunzător. Iată și motivul pentru care aici, .ca și în alte localități ale județului, se impune o mai judicioasă mobilizare a cooperatorilor la efectuarea volumului mare de lucrări agricole din actuala perioadă. (Vasile Nicolae).

Reducerea cooswilor materiale - cte 
reducerii cheltuielilor generale de producție

UN ADEVĂR CONFIRMAT Șl DE EXPERIENȚA UNITĂȚILOR INDUSTRIALE DIN JUDEȚUL OLTBiroul Comitetului județean Olt al P.C.R. a adoptat, recent, un amplu program de măsuri pentru reducerea cheltuielilor materiale de producție, pentru folosirea judicioasă a materii- • lor prime și materialelor. Ca urmare a aplicării acestora, în primul trimestru de activitate din primul an al cincinalului unitățile industriale din județ au înregistrat importante economii , de materii prime și materiale. Au fost economisite 26 tone alumină calcinată. 19,3 tone cocs petrol brut și 9,6 tone cocs metalurgic, 98 tone oțel-beton, 9,3 tone fontă, 14 tone benzină, 44 tone motorină ș.a.— Concret — ne spune tov. ing. Ion Cîrstoiu, vicepreședinte al consiliului județean, de control muncitoresc al activității economice și sociale — cheltuielile totale la 1 000 lei produc- tie-marfă au fost reduse cu 6.90 lei, iar cele materiale cu 15,20 lei. Cu realizări remarcabile, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu prevederile planificate îndeplinite se inscriu întreprinderea de aluminiu Slatina (economii de 9,30 lei la cheltuieli totale și 8 lei la materiale), cea de prelucrare a aluminiului (11,80 lei la totale și 5,50 lei la materiale), întreprinderea de produse cărbunoase (2.10 lei la totale și 16 lei la materiale), întreprinderea de utilaj alimentar Slatina, care a înregistrat o evoluție pozitivă în ultima perioadă, trecînd de Ia depășirea cheltuielilor la economii, I.M.A.I.A. Balș (26.9 Ia totale și 12 lei la materiale) etc. Sint și unități care, datorită existenței unor deficiențe în organizarea producției și a muncii, nu se încadrează încă în baremul cheltuielilor stabilite pentru 1 000 lei producție- marfă. Este cazul întreprinderii de osii și boghiuri Balș. al întreprinderii textile Slatina și întreprinderii de producere' a nutrețurilor combinate Caracal. Desigur, atenția noastră se va îndrepta mai ales către aceste unități, pentru a face ca fiecare întreprindere din județ să înregistreze economii de materii prime și materiale, să cheltuiască cit mai puțin la 1 000 lei producție-marfă....întreprinderea de utilaj alimentar din Slatina a fost una dintre unitățile care raportau, în anii anteriori, 

depășiri la cheltuielile materiale de producție. în 1975, de exemplu, pe lingă nerealizarea planului de producție, cheltuielile la 1000 lei producție-marfă au fost depășite cu aproape 100 lei. în acest an, după primul trimestru de activitate, realizările sint meritorii, net superioare celor din perioada precedentă. Așa, de pildă, planul la producția globală a fost depășit cu 3,8 milioane lei, productivitatea muncii a sporit eu 2 280 lei pe angajat, cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost reduse cu doi lei, iar cele materiale cu 29 lei ș.a. De asemenea, comparativ cu anul trecut, se folosește cu 20 la sută mai puțin metal pentru confecționarea unei tone de utilaj.Cum se explică această evoluție pozitivă ? întrebarea am adresat-o tovarășului Iulian Burea. inginey-șef al întreprinderii, care ne-a răspuns : ,.Intr-adevăr, unitatea noastră era cunoscută prin restanțele înregistrate atît în realizarea indicatorilor de plan, cit mai ales în onorarea Contractelor către beneficiari. De ce să nu recunoaștem, nici noi nu frea știam ce este cu profilul uzinei.ncepînd din toamna anului trecut, cu sprijinul centralei de resort, C.I.U.E.M.M.R. din București, și al organelor locale de partid și de stat, au fost luate o serie de măsuri care au dus la îmbunătățirea activității. Este vorba. în primul rînd, de stabilirea profilului unității. Astfel, dacă în 1975 am fabricat numai în proporție de 61 la sută utilaj alimentar. în acest an el reprezintă 83,3 la sută din totalul producției globale, iar în anul viitor vom realiza numai utilaj alimentar. Apoi, ne-am organizat mai bine munca, statornicind un climat corespunzător de ordine și disciplină. De asemenea, pentru încadrarea in consumurile specifice, odată cu respectarea strictă a tehnologiilor de fabricație, am amenajat un sector de debitare centralizat, cu trei formațiuni de lucru. Aceasta ne-a permis să asigurăm o urmărire mai atentă a modului în care sint folosite materialele și, concomitent — datorită legăturii ce există între acest sector și atelierul de proiectare — o mai eficientă utilizare a metalului. Am 

reușit în acest fel să reducem substanțial pierderile de tablă atît la secția mecanică, cit și la cazangerie. Totodată, au fost diminuate rebuturile mult sub limita admisă (0,45 la sută).Și în atelierul de autoutilări, condus de ing. Vasile Pică, s-au obținut bune rezultate. Aici s-a construit, un stand de încercări la presiune și e- tanșeitate și se află în execuție alte standuri de încercare a prototipurilor, de verificare a materialelor electrice, s-au confecționat pupitre mobile pentru control etc. Toate acestea au determinat și vor determina utilizarea mult mai eficientă a materialelor. a metalului. Inginerul-sef al întreprinderii ne-a vorbit si de activitatea politico-educativă desfășurată de organizația de, partid în vederea creșterii gradului de conștiință al muncitorilor pentru mai buna valorificare a resurselor interne. în a- cest cadru se înscriu și acțiunile de agitație vizuală din halele de producție. Pe unul-dintre panourile existente in secția mecanică citim : „Reducerea cheltuielilor de producție cu un singur procent peste sarcina de plan înseamnă economii în valoare de 200 000 lei. Să luptăm cu toții pentru înlăturarea risipei de orice fel“. în alte locuri sint expuse calcule privind economisirea metalului și a altor materiale.Din discuția purtată cu conducerea întreprinderii, cu. numeroși maiștri și muncitori, am reținut hotărirea lor de a lua noi măsuri pentru reducerea consumurilor de materii prime și materiale. între acestea, am notat îmbunătățirea unor tehnologii de fabricație, creșterea tehnicității producției, reproiectarea unor repere și subansamble, utilizarea unor resturi (capete) de metale, sporirea producției în secția sculărie, introducerea in fabricație a noi tipodimensi- uni ș.a. Evoluția pozitivă înregistrată de întreprindere în această perioadă este lăudabilă și ea trebuie consolidată prin aplicarea propriilor măsuri stabilite, în așa fel îneît. eficiența economică să se ridice la cote mai înalte.
Emilîan RODA corespondentul „Scinteii"

CONTRASTE
Geometrie adaptată

EXPLOATATE RAȚIONAL, APELE ȚĂRII 
POT ASIGURA MAI MULT PEȘTE

Ecouri la articolele „Scînteii“
„Potențialul productiv al bazinelor piscicole — mai bine valorificat*Publicăm astăzi, în continuare, scrisori sosite la redacție după apariția in „Scinteia" a articolelor intitulate „Potențialul productiv al bazinelor piscicole — mai bine valorificat". în spiritul indicațiilor date de conducerea partidului la recenta ședință de lucru de la C.C. al P.C.R. cu cadre de conducere de la Academia de științe agricole și silvice, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, din institute și stațiuni de cercetare din agricultură și industria alimentară, autorii scrisorilor vin cu propuneri și sugestii in legătură cu posibilitățile de îmbunătățire a activității in acest sector, cu soluții concrete menite să pună mai bine în valoare condițiile naturale favorabile de care dispune țara noastră în acest domeniu.

Experiența noastră confirmă avantajele 
crescătoriilor sistematiceAșa cum sublinia secretarul genera] al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. din 6 mai a.c., este de datoria noastră, a tuturor specialiștilor care lucrăm în acest sector, să acționăm cu mai multă fermitate pentru aplicarea în viață a hotărîri- lor partidului privind dezvoltarea pisciculturii, să facem totul pentru a fructifica mâi bine condițiile naturale favorabile de care dispune fie- eare județ în acest domeniu.întreprinderea piscicolă Bercu Nou — Satu Mare, la care lucrez, este una dintre cele mai noi unități de acest gen din țară. Ea a luat ființă într-o zonă a țării fără tradiție în creșterea peștilor, prin amenajarea unor crescătorii sistematice în suprafață de circa 600 ha, cărora, în următorii ani. li se vor adăuga alte 300 ha, astfel îneît, la sfîrșitul anului 1980, patrimoniul piscicol al județului Satu Mare să ajungă la peste 1 400 ha. Intr-o recentă plenară a comitetului județean de partid au fost analizate posibilitățile qoncrete de valorificare pentru piscicultură a tuturor terenurilor neproductive, situate de o parte și de alta a Someșului, Turului sau Crasnei. Potrivit prevederilor programului județean, la finele anului 1980 urmează să ajungem la o producție totală de circa 1 200 tone pește. De altfel, încă de pe acum. în magazinul de prezentare și desfacere din centrul orașului Satu Mare vindem zilnic între 800 și 1 400 kg pește viu. Spun zilnic, pentru că ne-am organizat în așa fel producția îneît să dispunem pe tot parcursul anului de loturi de pești peste limitele în greutate admise Ia livrare.Dincolo însă de rezultatele pe care le obținem astăzi, de obiectivele care 

ni le-am propus, consider că experiența județului Satu Mare este în primul rînd un răspuns prin fapte la ceea ce se poate face atunci cînd se dă dovadă de realism, inițiativă și receptivitate. In ciuda unor păreri pesimiste „de la centru" privind viitorul acestui sector în județul Satu Mare, la indicația și cu sprijinul nemijlocit al organelor locale județene, cu cinci ani în urmă a fost întocmit un program de amenajări, program ce a fost înfăptuit în întregime. Chiar și atunci cînd disputa pe tema oportunității și eficienței acestor crescătorii au culminat cu retragerea fondurilor de investiții, am continuat să ne menținem punctul de vedere și să demonstrăm că singura cale de redare a acestor terenuri în circuitul economic o constituie folosirea lor pentru piscicultură. Fac aceste precizări nu atît pentru a ne atribui niște merite, ci mai ales pentru a-mi exprima și pe această cale nedumerirea față de acele practici ale unor oficii județene de cadastru și organizarea teritoriului care, sub pretextul nediminuării suprafeței agricole, refuză să dea avize favorabile pentru scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri care nu au fost și nici nu sint de fapt agricole. Iar atunci cînd sînt obligați s-o facă, le evaluează la prețuri de parcă ar fi din categoria celor din prima clasă de fertilitate. Ca urmare, cheltuielile pentru recuperarea terenurilor se ridică pînă la 40 000 Iei la hectar, ceea ce influențează eficienta obiectivelor de investiții.Mi-aș permite să ridic și o problemă referitoare la asigurarea hranei pentru pești. Trecerea la o piscicultură intensivă, de înaltă productivitate și eficiență, presupune, implicit, 

schimbarea tehnologiilor de creștere, trecerea la un sistem de producție care să asigure obținerea unor sporuri în greutate substanțial sporite celor din bazine naturale. Aceasta este de fapt și explicația logică pentru care in piscicultură a fost introdus sistemul de furajare pe bază de concentrate. îngrășămintele, vegetația, introducerea de specii de pești care să consume hrana naturală la toate nivelurile lanțului trofic pot da sporuri de producție cuprinse între 400—600 kg la hectar. Piscicultura intensivă cu producții de 2 500—3 000 kg la hectar nu se poate face însă numai cu îngrășăminte si cu formule
Se pot obține producții superioare de puiet 

în condițiile Deltei Dunăriiîn articolele publicate în „Scîntela" se critica pe bună dreptate faptul că nu s-au luat măsuri ca, odată cu amenajarea crescătoriilor de pește pentru consum din deltă, să se asigure în cantități corespunzătoare și puietul necesar popularii acestora. Este știut că asigurarea puietului pentru popularea crescătoriilor constituie punctul de plecare — esențial — in piscicultură. Lipsa puietului din unele crescătorii a influențat negativ activitatea de producție, a impus cu necesitate găsirea unor noi tehnologii pentru soluționarea într-un timp cit mai scurt a acestei probleme. Această sarcină i-a fost încredințată punctului de cercetare și producție de la Sarinasuf al Institutului de cercetări și proiectări „Delta Dunării" din Tulcea.Pînă în 1975. la pepinierele piscicole din Delta Dunării, cu suprafețe foarte mari (între 100 și 200 hectare), creșterea puietului se făcea prin popularea cu alevini in vîrstă de 5 zile, obținuți în stațiile de reproducere artificială. Plastic vorbind, era ca și cum ar fi dat drumul unui copilaș. care abia începe să umble „co- păcei", în junglă, să se „descurce". Fără a enumera inconvenientele generate de acest procedeu, vom arăta doar că, în final, se obțineau producții de puiet de 400—500 kg la hectar, în loc de 1 200 kg/ha cit se preconizase.în experimentările făcute am pornit de la premisa că, pentru obținerea puilor de crap și de zoofitoplang- tonofagi vara I. există perioade dis

de populare. Cantitatea și calitatea peștelui sînt condiționate de cantitatea și calitatea furajelor. Tin să fac această precizare întrucît mai sînt și păreri potrivit cărora piscicultura se poate face bazîndu-te doar pe resursele de hrană ale bazinelor acvatice. Pornind, probabil, de la un asemenea considerent, furnizorii de furaje concentrate ne-au livrat doar cu ceva mai mult de jumătate din repartiția de furaje pe 1975, dar și acestea de calitate necorespunzătoare. Toate acestea influențează negativ creșterea în greutate a peștilor, obligă în continuare la practicarea unor tehnologii de tip extensiv, cu toate investițiile mari "care s-au făcut pentru a- menajările sistematice.
Ing. Ion M1TREAdirectorul întreprinderii piscicole Bercu Nou, județul Satu-Mare

tincte atît ca tehnologie de lucru, cit și ca etape de desfășurare. Enumerate succint, ele se referă la : reproducerea semicontrolată : predezvolta- rea alevinilor pînă la vîrsta de 10—15 zile in bazine special amenajate ; experimentări pentru stabilirea unui sistem optim de hrănire a alevinilor pe toată perioada predezvoltării.Așa cum aminteam la inceput. experimentările au fost făcute la Sarinasuf, in eleșteul nr. 3 de creștere a puietului vara I, cu o suprafață de 72 hectare, în care am obținut, anul trecut, o producție de 1 500 kg puiet la hectar. Pentru a crea substratul vegetal pe care femelele de crap să-și depună icrele, cu 50 de zile înainte de inundarea bazinelor am semănat orz de primăvară. Apoi, în fiecare bazin am administrat 6 000—8 000 kg gunoi de grajd bine fermentat, spre a facilita dezvoltarea hranei naturale alcătuită din forme planctonicc. absolut necesară în primele stadii de dezvoltare'a alevinilor. Inundarea e- leșteelor a început după ce temperatura apei a ajuns la 18—20°C, iar popularea lor cu reproducători s-a făcut în aceeași zi. A doua zi după populare am putut constata că are loc reproducerea, iar după 3 zile s-a produs eclozarea icrelor.Pentru a facilita predezvoltarea larvelor de crap. în bazine am administrat azotat de amoniu pentru a menține o concentrație de 5 mg/1, fapt ce a determinat o bună dezvoltare a hranei naturale. După 3 zile de la eclozare, am început și hrănirea artificială a larvelor 

de crap. după următoarea rețetă : 50 la sută șroturi de soia, 25 la sută făină de pește, 25 la sută drojdie furajeră. Prin amestec cu apă se obține o așa-numită soluție de lapte de soia. într-o perioadă de 10 zile de predezvoltare, puii de crap au ajuns la o greutate medie de 0,25 grame, fapt care ne-a permis începerea pescuitului.O altă etapă deosebit de importantă în creșterea puietului de o vară o constituie pregătirea eleșteelor de creștere. în luna martie s-a efectuat fertilizarea lor cu îngrășăminte organice in vederea dezvoltării hranei naturale necesare puietului. îngrășa- rea complexă mineral-organică nu poate fi făcută la întimplare, dacă vrem să evităm rezultate nedorite. La baza stabilirii rețetei optime de în- grășare a eleșteului de creștere a puietului au stat analizele fizico-chi- mice și biologice ale apei și solului. Aceste analize sint la fel de necesare și pentru stabilirea normei optime de populare a eleșteului cu pui predezvoltați. Popularea eleșteului de creștere s-a făcut in policultură, cu pui predezvoltați, folosind următoarele norme : 100 000—125 000 pui de crap și 17 000—21 000 zoofitoplancto- nofagi. Sistemul de creștere in policultură aduce un spor de producție .la hectar de aproape 35 la sută, prin valorificarea superioară a principalelor niveluri trofice din pepiniere.în etapa creșterii propriu-zise a puietului, omului îi revine un rol deosebit atit în ce privește furajarea rațională, cit și în urmărirea permanentă a ritmului .de creștere și a stării sanitare. In ce privește furajarea. este bine ca, cel puțin o perioadă de 5—10 zile după deversarea puietului, să se continue distribuirea „laptelui de soia" pînă ce puii mai cresc și se obișnuiesc să consume furajele clasice. Controlul ritmului de creștere a puietului prezintă o mare importanță în obținerea rezultatului scontat. Noi am efectuat acest control decadal și, în funcție de rezultatele constatate, am modificat corespunzător rețetele și rațiile alimentare.Am înfățișat aceste rezultate nu spre a ne „împăuna" cu ele, ci spre a demonstra că realizarea și chiar depășirea lor este la îndemina fiecărei crescătorii piscicole din Deita Dunării, cu o singură condiție : la toate pepinierele piscicole să lucreze cadre de specialiști, tehnicieni și piscicul- tori, care să cunoască amănunțit întregul proces tehnologic.
Laurențiu PASCULESCU cercetător științific principal 
Victor IDRESCU tehnician principalI.C.P.D.D.-Tulcea

— Ne cereți să înnoim producția? Nici o problemă. Noi sintem gata să o facem chiar de .mîine, dar să știti că furnizorul ne-a a- vertizat că nu poate produce materia primă de care am avea nevoie... 'Nu o dată ne este dat să auzim asemenea argumentări care duc la... adică nu duc nicăieri.întreprinderea de stofe de mobilă din Capitală a ales însă un alt drum în dezvoltarea relațiilor dintre beneficiar și furnizor. La început, furnizorii săi îi livrau doar fire p.n.a. o- bișnuite ; or. pentru
Lupa, cibernetica și paiele tăiate...Cităm dintr-un document strict autentic: „Tovarășe director, vă rugăm a dispune către serviciul de aprovizionare procurarea de urgență a zece lupe". Semnează: șeful serviciului devize din cadrul I.C.P.P.A.M., adică Institutul de cercetări și proiectări pentru produse plate și acoperiri metalice din Galați. Vreo pasiune subită a celor de la I.C.P.P.A.M. pentru ceasornicărie sau filatelie ? Nicidecum. Nevoia acută de lupe a fost stârnită de... noile cataloage de produse și

Cînd „insămînțezi" șpan...La marginea orașelor există unele suprafețe de teren, adesea de mare valoare oentru agricultură, dar care adeseori sînt u- tilizate în cu totul alte scopuri. Iată un caz. De pe „Podul cooperatorilor", ce a- șigură trecerea peste nul Someșu-Mic din cartierul Someșeni '— Cluj-Napoca spre fermele cooperativei a- gricole, poate fi „admirat" un peisaj ce-ti Iasă un gust amar. Pe malul drept, pe mai bine de un hectar, se află un depozit de șpan al întreprinderii de colectare a meta-
Aluminiul presat se servește cu piperS-a mai scris 'despre acei mecanizatori care, manevrînd eu neglijență tractorul, distrug hidrantii din sistemele de irigații. S-a putut vedea că a- ceeași soartă au și multe conducte de a- luminiu.La centrele specializate unde se repară asemenea utilaje, cum sînt cele de Ia S.M.A. Rusănești — Olt, S.M.A. Roseți — Ialomița, S.M.A. Mahmudia — Tulcea și altele, au fost a- duse .mii de conducte, dar care numai a conducte mai arată : turtite, rupte în două. îndoite la ca

stofele de mobilă erau necesare fire voluminoase sau fire din poliamidâ texturată. „Noi nu producem așa ceva — au răspuns întreprinderile colaboratoare din Iași și Săvinești. Căutați alt furnizor". Bucu- reștenii n-au vrut să prelungească disputa prin hirtii, nici să caute al ți parteneri. Au optat, așa cum spuneam, pentru o altă cale: aceea de a-i sprijini ei înșiși pe furnizori să asimileze in fabricație firele respective. Au constituit un colectiv de specialiști. care. împreună cu cercetătorii și specialiștii din Săvinești,
prețuri lansate în circulație, spre uzul institutelor de proiectări, de către Centrul de organizare și cibernetică în construcții din București, Calea Gri vi tei nr. 6—10. într-adevăr, pentru a reuși să consulți cataloagele cu pricina trebuie să apelezi la dioptrii suplimentare. Examinăm (cu lupa) unul din cataloagele destinate sectorului de construcții, care cuprinde nu mai puțin de 8 500 de poziții, însoțite de nesfîrșite coloane de cifre. Ă căuta însă prețul cutărui produs în acest hățiș
lelor. Pe cel sting, circa două hectare sînt acoperite cu gunoaie menajere. Alte suprafețe sint pierdute prin drumuri largi pentru accesul animalelor la pășune ori sint acoperite de lemne pentru construcții aruncate în dezordine. Depozitul I.C.M. s-ar putea reduce la citeva sute de metri pătrat’, dacă șpanul n-ar fi risipit cu larghețe pe toată suprafața, ci ar fi brichetat și așezat ordonat. Cit privește depozitul de gunoaie menajere, acesta ar putea fi restrîns la o porțiune redusă, im-
pete. crăpate și. foarte multe, strivite și presate — cit o foiță de țigară. „Nu vă puteți imagina cită muncă. ce eforturi sînt necesare ca să cîrpim ce se mai poate cîrpi, intrucit cele mai multe conducte, ajunse în această stare, nu mai pot fi reparate" — spunea Dumitru Con- druz, directorul S.M.A. Mahmudia. făcînd insă abstracție că autorii acestei situații sînt de fapt mulți dintre mecanizatorii întreprinderii ; tocmai tractoarele și remorcile secțiilor de mecanizare sau mașinile și căruțele unităților agrico

au început să studieze elaborarea unor tehnologii adecvate acestui scop. Rezultatul? în scurt timp a fost pusă la punct fabricația firelor p.n.a. voluminoase, specifice stofelor de mobilă. Acum, întreaga cantitate de materii prime sintetice necesare întreprinderii bucureștene pentru producția stofelor de mobilier este realizată in țară.De unde se vede că vechea' definiție geo- iriefrîtK — drumul cel mai scurt între două puncte este linia dreaptă — poate fi modificată. în sensul că drumul cel mai scurt se numește colaborare.
de semne imprimate la calculator, dispuse după o ordine cel puțin bizară — în care criteriul alfabetic și celelalte criterii de clasificare cunoscute fiind aruncate peste bord, nici măcar „cheile" rebusistice nu iți pot folosi — înseamnă, cu adevărat, „a căuta acul în carul cu fin". La această expresie arhicunoscută s-au gîndit, probabil, înșiși autorii catalogului, din moment ce „paiele tăiate" reprezintă primul produs din acest catalog devenit proverbiali...
culegi vintproprie producției a- gricole, dacă depozitarea s-ar face sub un strict control ; ar famine atunci o bună bucată de pămînt ce ar putea fi cultivată cu legume. Nu se poate crede că membrii consiliului de conducere al cooperativei nu cunosc legea cu privire la gospodărirea fondului funciar. Extrase din această lege sint afișate chiar la gazeta de perete a cooperativei agricole. Atunci, de ce admit risipa de pămînt ? Și-au făcut socoteala cit recoltează cel ce „însămintează" șpan ?
le sint acelea care trec peste conducte.Evident, altul ar fi respectul fată de avutul obștesc dacă, in loc de lamentări, conducerea întreprinderii de mecanizare, ca și unitățile agricole ar instrui pe mecanizatori și pe conducătorii mijloacelor de transport să ferească cu grijă conductele, iar pe cei vinovați i-ar pune să plătească. O conductă de a- luminiu costă 500 lei. E un preț, să recunoaștem. mult prea piperat pentru o foiță de țigară, fie ea și din aluminiu.
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6DEZBATERI ÎN UNIUNILE DE CREAȚIE ÎN PREGĂTIREA
® în cinci ani : 58 730 de reprezentații, cu 
20 374 000 de spectatori ® 1 139 de premiere, 
dintre care 636 din dramaturgia națională 
© Valoarea educativă în permanentă creștere 
• Ștacheta exigenței se cere ridicată tot mai susNăscut ca o artă a cetății, teatrul românesc s-a dezvoltat sub arcul istoric al angajării sociale, asumîn- du-și o, înaltă funcție de e- ducație civică și artistică, afirmindu-se autoritar ca o „școală de moral", ca o instituție a marilor idei și idealuri, cu o fascinantă forță de iradiație in mase, tn viziunea organică a unul amplu program de politică teatrală. manifestîndu-se ca centre active de animație culturală și artistică, susținute de conștiința tot mai puternică a responsabilității față de spectatori, colectivele dramatice, răs- punzind chemării partidului, a tovarășului Nicolae. Ceaușescu. au fost preocupate să implanteze mai profund arta spectacolului în viata socială, să amplifice capacitatea formativă a scenei, făcînd din aceasta „un instrument de; perfecționare continuă a societă- . ții, a omului, de afirmare a dreptății și echității socialiste, a modului de muncă și viață socialistă și comunistă".Expresia cea mai pregnantă a politicii teatrale a constituit-o repertoriul, conceput ca un program național complex, menit să reflecte și să susțină sistemul de valori al socialismului, să contribuie la e- ducația patriotică, revoluționară a publicului, la formarea și cultivarea gustului estetic. Demonstrînd o creștere sensibilă a exigentei ideologice și estetice, teatrele au aspirat spre un repertoriu — așa cum o a- testă configurația acestuia în ultimele cinci stagiuni — care să cuprindă vastele o- rizonturi ale istoriei și societății noastre, să cultive spiritul dinamic, novator al concepției revoluționare. Intr-o concepție unitară și consecventă, teatrele au o- rientat repertoriul pe citeva direcții cardinale rezultind din Programul ideologic : promovarea creației dramatice naționale, valorificarea cu o mai mare comprehensiune. dar și cu sporită rigoare critică a patrimoniului clasic național și străin, preluarea unor piese cu mesaj generos, educativ din dramaturgia contemporană a altor popoare, o a- tenție ' deosebită acordin- du-se textelor reprezentative ale autorilor din țările socialiste.în cadrul acestei structuri de ansamblu s-au e-

vldențiat două tendințe majore. relevante pentru caracterul angajat, ofensiv al repertoriului : cea dinții este definită de preponderența dramaturgiei naționale, care a inspirat 636 de premiere din totalul celor 1 139 realizate din toamna anului 1971 pînă acum : a doua, de preeminenta dramaturgiei contemporane, prezentă prin 744 de piese, mărturisind interesul in continuă creștere al spectatorilor pentru problemele

științifică a timpului nostru, a luptei patriotice și revoluționare a poporului pentru libertate socială și independență națională. Piese ca : „Interesul general" și „Viața unei femei" de Aurel Baranga, „Un fluture pe lampă". „Cititorul de contor" de Paul Everac, „Simbătă la Veritas" de M.R. Iacoban, „Capul" de Mihnea Gheorghiu. ..Plinea nebunilor" de Hans Kehrer, „Omul care" de Horia. Lovinescu. „într-o singură seară" și „Valiza cu fluturi" de Iosif Naghiu, „Pasărea Shakespeare" și „Piticul din grădina de vară" de D. R. Popescu. „Puterea și adevărul" de Titus Popovici, „Matca" de Marin Sorescu. „Un lea-

cătuită prima bibliografie a dramaturgiei românești de la origini pînă in 1945, lucrare in curs de definitivare, care atestă de pe acum, marea bogăție a creației dramatice naționale, semnalînd teatrelor un bogat fond de piese tipărite sau in manuscris.S-a. accentuat deschiderea repertoriului spre universalitate, manifestîndu-se un interes susținut pentru valorificarea adecvată a repertoriului clasic și introducerea în circuitul scenei a unor piese nejucate pină acum. Din cele 226 de premiere cu opere reprezentative ale clasicilor altor popoare. 43 au avut la bază piese inedite publicului nostru. aparținînd unor 4

)

L. Kalustian

TEATRUL-tribună de educație
patriotică și revoluționară

cu care se confruntă astăzi umanitatea, piesa originală de actualitate determinind 467 de premiere ; au fost prezentate in premieră absolută 173 de piese — desigur de valoare inegală dar ațestind aspirația creatorilor de a dezvălui bogăția și noblețea valorilor spirituale ale poporului nostru, de a face din ele principii de acțiune politi- co-socială. Și teatrele de păpuși — a căror activitate a cunoscut o puternică dezvoltare — au realizat 366 de premiere, aducind, la cele 30 808 reprezentații, 7 698 000 de mici spectatori. O privire retrospectivă relevă deplin faptul că scena a constituit spațiul de afirmare a multor piese rezistente care, re- flectind transformările revoluționare ale societății, dind o expresie artistică de amplă rezonanță idealului socialist, au intrat în patrimoniul activ al dramaturgiei socialiste. Piesele importante au propus atenției spectatorilor aspecte specifice procesului de educare a maselor în spiritul normelor eticii și echității socialiste. reliefind trăsăturile înaintate ale oamenilor muncii angajați, cu pasiune și devotament, să făurească societatea socialistă multilateral dezvoltată. în tradiția umanismului civic de cultivare a sentimentului de demnitate națională și a dragostei față de patrie. au fost create noi piese de evocare, din perspectiva filozofică, politică și

de
Constantin MĂCIUCĂgăn pe cer" de Siitd Andras etc. demonstrează vitalitatea dramaturgiei noastre care străbate un proces ■ de înflorire, atestat, printre altele, și de unele debuturi din această perioadă, primite cu interes și încredere de public și critică: Mircea Bradu, Corneliu Marcu Loneanu, Paul Ioa- chim, Dan Rebreanu, Aurel Gh. Ardeleanu, Radu F. Alexandru, Gheorghe Ro- bu etc.în ansamblu, s-a înregistrat o mutație semnificativă și în domeniul valorificării dramaturgiei clasice naționale, prezentă pe scenele noastre cu 169 de premiere. Continuindu-se să se mențină în atenția publicului prin noi montări, marile opere dramatice ale clasicilor sau ale scriitorilor din perioada interbelică (teatrele naționale puteau să facă mai mult in această direcție) s-a inițiat o acțiune, care a dobindit un caracter sistematic in ulti- , mul timp, de repunere în circulație a unor texte de prim ordin, dintre .care menționăm in prințul rind fragmentele dramatice datorate lui Mihai Emlnescu: „Bogdan Dragoș", „Dece- bal", și piesa „Danton" de Camil Petrescu, cu care a .fost realizat un spectacol memorabil pe prima noastră scenă. Din inițiativa Direcției instituțiilor de spectacol artistic a fost al-

dramaturgi ca Seneca, Shakespeare, Nestroy, Goethe, Hauptmann, Kleist, Calderon, Rojas, Strindberg, Ce- hov etc. Se află in stadiu final de elaborare un plan de perspectivă de preluare critică a dramaturgiei clasice străine, alături de o- perele intrate în| fondul permanent al scenei figu- rînd numeroase piese, de o valoare deosebită. încă neprezentate pe scenele noastre.O diversificare a repertoriului, înfăptuită în climatul creșterii răspunderii pentru calitatea ideologică și artistică, s-a înregistrat și in domeniul dramaturgiei străine contemporane, fiind selecționate piese susținute de spirit militant, care oferă imagini relevante din lupta popoarelor pentru libertate socială și progres, îndreptînd o critică incisivă împotriva sistemelor sociale opresive. Din cele 277 de premiere, 116 au constituit premiere țfe țară. Aplicind și in domeniul teatrului politica partidului nostru de a face cunoscute publicului creațiile de seamă ale literaturii din țările socialiste, au fost montate 135 de spectacole cu asemenea ■ piese, dintre care 53 au constituit premiere pe țară.Traducind în viață prevederile Programului ideologic și teatrelor extins și 58 730 de perioadei rim
educativ, relația cu publicul s-a diversificat, cele reprezentații ale la care ne refe- fiind vizionate de

20 374 000 de spectatori. Ca un corolar al dominanței spectacolelor cu piese romanești în structura repertoriului, printr-o programare adecvată, acestea au cunoscut o mare afluență de public, cele 32 567 de reprezentații fiind urmărite de 12 701 000 de spectatori, mărturisind aderența publicului la o dramaturgie ce reflectă, într-o largă perspectivă. probleme și aspecte ale procesului de e- ducare socialistă a maselor. Aceste împliniri sint urmarea abordării intr-o nouă optică a relației cu publicul, prezidată in e- sență de preo-cuparea activă a teatrelor de a merge în intimpinarea spectatorilor, căutindu-i la locul de muncă, prezentind spectacole — in formule diversificate — in cluburi muncitorești, școli, în case de cultură și cămine culturale, atrăgind in fluxul vieții artistice categorii tot mai largi de oameni ai muncii, l în vederea cunoașterii opiniei spectatorilor s-a generalizat practica de a supune spectacolele dezbaterilor publice ; a crescut sprijinul acordat de teatrele profesioniste formațiilor artistice de amatori pentru realizarea unor programe de 6 înaltă ținută e- ducativă și artistică și pen- ttu dezvoltarea aptitudini-, lor profesionale ale artiștilor amatori. în această complexă acțiune, colectivele de interpreți au reușit, prin contactul cu realitățile sociale, tonic proces care.Rezultatele oade puteau bil superioare, dacă spiritul de răspundere n-ar fi fost exercitat uneori fără suficientă fermitate, accep- tîndu-se piese cu o miză socială modestă, cu semnificații minore, de pn scăzut nivel artistic, care au generat spectacole terne, fără ecou de public. Cert este ■ însă că, în ansamblu, teatrul, ca una din formele conștiinței de sine a poporului nostru, și-a orientat activitatea pe liniile de forță ale unei politici teatrale care a tradus in fapte de artă prevederile Programului ideologic și educativ, accentuîndu-și funcția educativă în această etapă ho- tăritoare pentru dezvoltarea societății noastre. Sint rezultate care obligă, viitor. La activității spectacol, mai profundă a teatrului în viața socială, legitimîn- du-1 ca o importantă forță, în continuă amplificare, a progresului social, a civilizației socialiste.

nemijlocit un de autoedu-acestei peri- fi incontesta-

înperfecționarea instituțiilor de la implicarea
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CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE ȘI CULTURII SOCIALISTE
La Asociația cineaștilor

„Conspirații sub cer deschis44„Conspirații sub cer deschis" — cele aproape 200 de articole pe care L. Kalustian le-a publicat intre anii 1936—1938 in ziarele „Zorile" și „Lumea românească" — iși păstrează. pentru cititorul de azi, prospețimea faptului viu, consemnat și comentat atunci și acolo. Mesajul scrisului „fierbinte", jurnalistic, cu referință concretă la faptul cotidian, stirnind interesul cel mai viu azi, mai rar trece dincolo de epoca in care apare, mai rar iși păstrează prospețimea și interesul peste decenii pentruUn astfel de caz „Conspirații sub deschis", care a scrisă, articol de ticol, cade. în împotriva fasciste, la zi de decenii devine, astăzi, cronica instructivă și emoționantă a unei epoci frămintate. Cartea este, in primul rind, un valoros document al evenimentelor, al atitudinii presei românești progresiste față de ele : o frescă a vieții celor deposedați și exploatați. un tablou al o- rientărilor și frămin- tărilor politice.Dar. dincolo de cronică și mărturie,

„Conspirații sub cer deschis" este și o carte a profesiei de credință, autorul afir- mind — și demon- - strind prin lupta dusă prin fiecare articol — necesitatea implicării politico-sociale a presei democratice și progresiste. Demagogul sau afaceristul veros, cu care luptă energic

public, este cer fost ar- direct pe bari- focul luptei pecinginii Dezbaterea acum patru

autorul, nu sint atacați de dragul polemicii sau pentru a provoca vîl- vă și scandal, cum se obișnuia într-o a- nume presă a vremii, ci, totdeauna, in scopul unei schimbări pe plan politic și social.Publicist militant. L. Kalustian apare, prin selecția cuprinsă în ceastă ziarist toate i peisajul politic și de vremii, dreptatea, pacea. Subtitlul lucrării — „Pagini dintr-o luptă antifascistă și democratică" — sugerează limpede această atitudine de luptător a

a- un‘ cu în și
carte, ca care apără mijloacele. I spiritualatît de divers contorsionat al democrația,

Probleme sociale (E- xodu! țăranilor, Regimul deținuților politici, Politica muncitorească, Procese și- procese, Tineretul) sau cele legate de expansiunea hitleristă (Rin- jetul morții, Hitleris- mul și hipopotamii, Ducele civilizează, Securea, blazon hitlerist) alături de multe altele, reflectă elocvent, lupta dusă de presa noastră democratică impotriva fascismului, a războiului, pentru libertatea și independența țării,ilustrează împotrivirea intelectualității progresiste românești față de flagelul hitlerist.Trebuie remarcat totodată că întreagă a- ceastă luptă publicistică imbracă o formă de expresie elevată, armele luptei*— frazele fierbinți ale scrisului publicistic — fiind și ele de bună calitate, in tradiția remarcabilă a presei noastre democratice.„Conspirații sub cer deschis" oferă cititorului de astăzi imaginea veridică a unei epoci frămintate, sfișiată de contradicții, reflectată din interior și simultan cu evenimentele. O carte care demonstrează în mod elocvent vocația militantă a presei noastre progresiste.

i

într-unu! din laboratoarele Grupului școlar de construcții din Slobozia
I

Marți au avut loc lucrările plenarei lărgite a Consiliului de conducere al Asociației cineaștilor, in cadrul căreia a fost analizat modul in care se înfăptuiesc sarcinile izvorite din Programul ideologic al partidului in domeniul creației și producției cinematografice. Reunind reprezentanți de frunte ai cinematografiei — regizori, scenariști, critici de film, actori și alte categorii de creatori din domeniul filmului artistic de lung metraj, de televiziune, de animație, al filmului documentar și de știință popularizată — plenara a examinat, in lumina documentelor Congresului al XI-lea al partidului, a îndrumărilor formulate la întilnirile cu cineaștii de către secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, contribuția specifică pe care o aduce creația cinematografică la formarea omului nou, la dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor.La lucrările plenarei au participat, ca reprezentanți ai conducerii de partid și de stat, tovarășii Emil Dră- gănescu, Dumitru Popescu și loniță.în darea de seamă a biroului ciației, prezentată de regizorul Ion Popescu-Gopo. președintele ACIN. a fost relevat modul cum creatorii au transpus in practică indicația secretarului general al partidului de' a dezvolta cantitativ și calitativ intrea- ga activitate de producție cinematografică, așezarea ei pe baza unui program corespunzător atit sub raport tematic, cit și ca diversitate de genuri artistice.Ca urmare a unei susținute munci organizatorice, a creșterii productivității muncii, a unei discipline mai ferme in întreaga activitate, producția națională de filme a crescut din 1970 pînă în 1975 de la 11 la 25 filme artistice de lung metraj, anual, de la 159 la 228 filme documentare și de știință popularizată, de la 25 la 32 filme de animație. Creșterea calitativă sub raport ideologic și artistic a filmelor, ancorarea lor mai profundă în zona de interes a publicului larg au făcut ca numărul de spectatori la filmele românești să sporească an de an. ajungînd de la 20 de milioane în 1970 la 58 de milioane în 1975.Darea de seamă a relevat, în continuare, contribuția cinematografiei la crearea epopeii artistice naționale, la creșterea valorică a unor filme dedicate luptei comuniștilor în ilegalitate, insurecției naționale antifasciste și antiimperialiste. precum și primilor ani ai revoluției socialiste, la sporirea filmelor dedicate contemporaneității in planurile creației cinematografice. Au fost analizați critic și autocritic factorii care iși mai pun amprenta negativă asupra creației cinematografice : calitatea scăzută a unor scenarii, slaba exigență dovedită de realizatori, nivelul insuficient de ridicat al teoriei filmului și al criticii de specialitate. Proiectînd spre activitatea de viitor fasciculul lumină al acestei analize, s-a ratat, in încheiere, că adeziunea fermă și entuziastă a cineaștilor la politica partidului trebuie să se manifeste, în primul rind și in modul cel mai definitoriu, prin valoarea operelor realizate.O contribuție substanțială la conturarea direcțiilor principale ale angajării prezente și de viitor a cinematografiei românești, la împlinirea Programului ideologic al partidului și-au adus in cadrul dezbaterilor ce au urmat cineaștii Mircea Mureșan, Sergiu tanidis, Amza Peltea, loan Grigo- rescu. ..1 .. ‘ .Gheorghiu. Mircea Veroiu, Ștefan Horvath, Virgil Calotescu, Adrian Pe- tringenaru, David Reu. Vorbitorii s-au referit la modalitățile de realizare superioară a filmelor din epopeea națională în cadrul transpunerii artistice a planului cincinal 1976—1980 al cinematografiei, la prioritățile creației de filme cu tematică' inspirată din realitățile contemporaneității socialiste — elaborarea unor conflicte autentice ale societății noastre, detașarea unor figuri autentice de eroi ai construcției socialiste, eliminarea oricăror manifestări de schematism în elaborarea subiectelor și personajelor contemporane.S-a relevat contribuția specifică a
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„ECOLOGIA MARINĂ** vol.5O lucrare științifică de mari proporții, „Ecologia marină", a ajuns la volumul al 5-lea (editura Academiei, 1976). Primele patru volume s-au o- cupat de caracteristicile fizico-chimi- ce ale sectorului românesc al Mării Negre, compoziția apei, dinamica fito și zooplanctonului și fauna ben- tală, de la fundul mării. Acest nou tom cuprinde studii asupra unor animale de o mare importanță in cadrul ecosistemelor marine litorale. Studiul nemarțienilor, inclus in volum, are. după afirmația prof. dr. docent Mihai Băcescu. membru corespondent al academiei, prioritate pe plan european. Alte capitole se referă la moluște și ciliate. fiind primele lucrări de ecologie elaborate la noi privind aceste grupe de animale. Volumele următoare vor trata originea, și evoluția florei și faunei litorale. o seamă de probleme referitoare la potențialul biologic al Mării Negre. (Agerpres)

I PICTORUL LUCHIAN
ȘI RĂZBOIUL INDEPENDENTEI

t V
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală.
10.00 Primăvara culturală
10,20 Biblioteca pentru

Comunist Român —
tură românească socialistă. 
Atenție la... neatenție ! 
Bijuterii muzicale.
Telex.

bucureșteană. 
toți : Partidul 
ctitor de cui-

11.20
11.40
11.55

lfi.00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba rusă.
17.00 Telex.
17.05 Pentru timpul dv. liber, 

mandăm...
17.20 La volan
17.30 Bucuroși de oaspeți... la 
18.00 '
18.25
18,35
18.50
19.20
19.30
20.00

Arte vizuale.
Tragerea Pronoexpres. 
Selecțiuni de jazz. 
Tribuna TV.
1001 de seri. 
Telejurnal.
Revista economică TV. 

20,25 .,Dacă vii în țara mea".
ușoară).

vă reco-

Botoșanl.

(Muzică

20,45 Reportaj TV : „Ambiția de a te 
exprima pe tine însuți".

21,00 Finala „Cupei campionilor euro
peni" la fotbal: Bațern Miinchen 
— St. Etienne. (Transmisiune di
rectă de la Glasgow). în pauză : 
24 de ore.
PROGRAMUL II

20.00 studio ’76.
20,30 In pași de dans : Suită coregra

fică.
21.10 Telex.
21,15 Film artistic : „Cuvint contra cu- 

vint". Producție a studiourilor 
americane. Premieră pe țară.

Epopeea Războiului de independență de la 1877, generoasă sursă de inspirație pentru atitea opere de artă, a preocupat, în mod deosebit, și pe pictorul Ștefan Luchian. UP recent studiu, întreprins de cercetătorul Theodor Enescu de la Institutul de istoria artei din București, vizind un nucleu de opere ale remarcabilului pictor, unele dintre ele inedite, altele mai puțin cunoscute, aduce noi elemente în această direcție. Este vorba de 14 picturi în ulei, acuarele, pasteluri, realizate in perioada 1892— 1898 și netrecute pină acum în cataloage ale operei artistului nostru. Cel mai reprezentativ dintre tablouri este o pictură în ulei de mari dimensiuni, intitulată „Un convoi la Plevna", lucrare cu care artistul debutează la Salonul anual de pictură de la Paris (1892). Compoziția, identificată intr-o colecție particulară, reprezintă o secvență din lupta aprigă a oștenilor noștri cu rigorile iernii din vremea războiului spre a face să ajungă la destinație care cu muniții. Interesul lui Luchian pentru problemele majore ce confruntau țara la acea vreme este ilustrat și de faptul că pictorul s-a numărat printre studenții români în arte înscriși, chiar de la început, in secția de la Paris a Ligii pentru unitatea națională a românilor. întors în țară, după perioada studenției sale în capitala franceză. Luchian

creează o serie de alte opere inspirate din Războiul pentru independența de stat a României : „Un transport din timpul campaniei din 1877", „Roșiori in recunoaștere". „Prizonier purtat între doi călăreți". „Atac" ș.a. interesul lui Luchian pentru această tematică răzbate și într-unul din autoportretele sale in care se reprezintă sub chipul unui „veteran din 1877". (Agerpres)

• ..S1MBRA OȘENEASCA" — tradiționala sărbătoare a „Simbrei oilor", datină a muncii și bucuriei, dar și a unui orginal și armonios cod etic, ce vine de departe, de peste multe milenii, din zorii preistoriei poporului românesc, a primit peste 50 000 de oaspeți, număr sporit față de edițiile anterioare. Vc- niți la marea prăsnuire a „alesului" oilor înaintea începerii pășunatuiui Ia munte, ei au avut bucuria să fie martori și părtași ai celei mai mari sărbători folclorice de pe plaiurile Țării Oașului, devenită in anii din urmă sărbătoare a întregului județ Satu-Mare. Pe scena din marele „amfiteatru verde" dintre dealurile Hutei-Certeze, alături de formațiile

oșenești au fost prezente formații artistice din tot județul, peste 1 400 de artiști amatori, e AGENDA 
SUCEVEANA. „Sub flamura parti
dului — te slăvim republică socia
listă" este genericul sub care, la Rădăuți, a avut loc faza județeană a concursului de teatru, și poezie patriotică al elevilor din licee. „Ti
nerețea unei vechi societăți" este tematica unei expoziții de pictură, deschisă la Casa tineretului din Suceava, la care participă cu lucrări tineri din școli, întreprinderi și instituții sucevene. în organizațiile U.T.C. continuă ciclul de acțiuni politico-educative „Să muncim și 
să trăim in chip comunist", precum și concursul „Tineretul și cincina-

Iul revoluției tehnico-știintifice". • ..LV DEPLINA UNITATE $1 
FRĂȚIE - TOTUL PENTRU ÎN
FĂPTUIREA MĂREȚULUI PRO
GRAM AL PARTIDULUI COMU-

• LA TEATRUL NAȚIONAL „VA- 
SILE ALECSANDRI- din Iași a avut loc recent o nouă premieră : spectacolul cu poemul dramatic inspirat din lirica românească

CARNET CULTURAL
NIST ROMAN" este genericul amplelor manifestări politico-educative și culturale de masă organizate in această săptămină la 
Miercurea Ciuc. Cu același prilej, sala mică a casei de cultură este gazda unei originale expoziții de fotografii, intitulată „Omul creator".

„Riul. ramul..." de Val. Condura- che. Actorii Naționalului ieșean au susținut spectacolul in colaborare cu filarmonica „Moldova", in regia artistică a lui Marius Zirra, conducerea muzicală a lui Ion Baciu, scenografia arhitectului Gheorghe Anton și muzica lui Vasile Spătă-

Telegramă adresată C. C. al P. C. R.t 
tovarășului Nicolae Ceaușescuîntr-o atmosferă de puternic entuziasm, a fost adoptat textul următoarei telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu :Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Realizatorii filmului românesc. întruniți în plenara lărgită a Consiliului de conducere al Asociației cineaștilor pentru a dezbate problemele creației și culturii cinematografice in lumina Programului adoptat de Congresul al XI-lea al partidului, iși exprimă cele mai alese sentimente de înaltă prețuire și profundă recunoștință față de întreaga politică a Partidului Comunist Român, hotărirea lor nestrămutată de a participa prin arta filmului la construirea vieții spirituale a României socialiste multilateral dezvoltate, la educarea și formarea omului nou. constructor al socialismului. _ ,Ne , afirmăm și cu acest prilej adeziunea fierbinte la istoricele hotăriri ale Plenarei din noiembrie 1971 a Comitetului Central al partidului, care au stabilit cu claritate rolul deosebit ce revine creatorilor, tuturor oamenilor de cultură- și de artă in procesul complex al formării conștiinței socialiste, în activitatea noastră de fiecare zi ne-au fost îndreptar prețios, iubite tovarășe Ceaușescu. îndrumările pe care dumneavoastră personal ni le-ați dat la in- tîlnirile de lucru cu cineaștii. Vă sîntem profund recunoscători pentru înțelegerea pe care ați avut-o față de problemele celei de-a șaptea arte, pentru grija permanentă și condițiile materiale și morale create dezvoltării» cinematografiei românești. Dumneavoastră vă datorăm orientarea și așezarea cinematografiei pe baze trainice, faptul că munca noastră se desfășoară intr-un climat sănătos și plin de emulație, care a unit toate forțele întț-un efort comun îndreptat spre obținerea unor succese de prestigiu, de ridicare pe O treaptă calitativă superioară a întregii producții cinematografice.Este o bucurie pentru noi să vă putem raporta că indicația dumneavoastră de a spori numărul de filme artistice de lung metraj de la 12 la 25 a fost îndeplinită încă din anul 1975. în cincinalul 1971—1975. incadrindu-se in efortul general al întregii noastre societăți, cineaștii au realizat 108 filme artistice de lung metraj, 379 scurt-metraje documentare și de știință popularizată, 146 filme de animație și peste 1 100 filme-comenzi solicitate de diferite instituții din patria noastră. în această perioadă au fost create și primele seriale de televiziune, punîndu-se bazele unei producții românești destinate micuiw ecran. Preocupați de a da viață sarcinilor de creștere a productivității muncit și de reducere a prețurilor de' cost, ca urmare a folosirii mai judicioase a mijloacelor de care dispune cinematografia și a îmbunătățirii ritmicității producției, costul mediu al filmelor de lung metraj a fost redus cu circa 1,5 milioane lei. .îmbogățirea modalităților de expresie artistică, tematica diversă avtna drept scop educarea milioanelor de spectatori, afirmarea unor personalități creatoare au apropiat filmul românesc de public, astfel incit în perioada 1971—1975 putem raporta că 227 708 000 de spectatori au vizionat filmele românești. Ne mîndrim cu faptul că în perioada respectivă filmul romanesc a fost mesagerul culturii noastre pe ecranele a 83 de țări.Avind conștiința limpede a neîmplinirilor din munca noastră, sintem ferm hotăriți, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. să lichidăm neajunsurile existente, să consolidăm și să dezvoltăm tot Ceea ce este pozitiv în filmul românesc, să depunem toate eforturile, întreaga noastră capacitate de creație in scopul ridicării.calității artistice a cinematografiei printr-un efort de transfigurare artistică superioară a eroismului maselor largi de constructori, a patosului revoluționar ce animă intregul popor pentru îndeplinirea. Programului partidului. Vrem ca epopeea națională cinematografică să fie mărturia dreaptă și de netăgăduit a continuității poporului nostru pe acest păminț, a luptei sale eroice pentru a-și urma neabătut drumul spre mari înfăptuiri^ale socialismului și comunismului, bună înțelegere cu —------------------ „— . - . ,cineaștii, nu urmăm și nu vom urma o altă cale decit aceea indicată de Programul partidului adoptat de Congresul al XI-lea.Ne aAgajăm să facem totul pentru a făuri, așa cum ne arata partidul, opere revoluționare care să îmbogățească patrimoniul culturii noastre socialiste și tezaurul culturii universale, să contribuim la formarea și educarea omului nou in spiritul înaltei responsabilități politice și sociale, al eticii șt echității socialiste, la continua înflorire a vieții spirituale a poporului nostru.încredințind acest mandat lucrătorilor din cinematografie care vor participa la* lucrările Congresului educației politice și culturii socialiste, pârtiei- panții la plenara lărgită a Consiliului Asociației cineaștilor și-au exprimat adeziunea lor deplină la politica internă și externă a partidului, la promovarea pe arena vieții internaționale a principiilor menite să asigure pacea și progresul, independența și suveranitatea tuturor popoarelor, dreptul fiecărei națiuni de a decide asupra destinului său potrivit cu voința și interesele sale.Ne angajăm ca adeziunea noastră fermă și entuziastă la politica internă și externă a partidului și statului nostru să ne-o exprimăm, înainte de toate, prin operele pe care le creăm. Ne angajăm să facem din filmele noastre adevărate valori artistice și morale, capabile să contribuie la ridicarea pe o treaptă mai înaltă a muncii politico-ideologice și cultural-educative. sa facem tot ce ne stă în putere pentru a înfăptui hotărîrile Congresului al XI-lea al partidului, ale Programului de edificare a societății socialiste • • • ■ a României spre comunism.

inismului, de a trăi liber, suveran și independent, in toate popoarele lumii iubitoare de pace și progres. Noi,

multilateral dezvoltate și înaintarepublicisticii cinematografice în sfera de educare patriotică și revoluționară â oamenilor muncii, cerințele actuale ale producției de filme pentru televiziune și ale situării in contemporaneitatea artistică a filmului de animație. Judicioase puncte de vedere și propuneri au fost formulate cu privire la perfecționarea pregătirii profesionale și politico-ideologice a creatorilor din domeniul cinematografiei, pentru înscrierea mai pregnantă a filmului românesc în competiția mondială a valorilor celei de a 7-a arte, la sprijinirea debuturilor in cinematografie și la promovarea tinerilor creatori din acest domeniu.Participanții la dezbateri aumandat celor care îi vor reprezenta la Congresul educației politice și culturii socialiste să exprime adeziunea tuturor creatorilor din cinematografic la politica internă și externă a partidului, la ridicarea calitativă a creației
dat

Sub egida Universității din București — Facultatea de limbi romanice. clasice și orientale — marți s-a deschis in Capitală simpozionul „Marxismul și teoriile contemporane în artă, literatură și lingvistică", manifestare organizată în pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste.
Vernisajul unei expoziții irakieneAbdul-Moursel Al-Zaidy, profesor, regizor, publicist, conducător al unor ansambluri teatrale irakiene, aflat in țara noastră la specializare, prezintă, in cadrul unei expoziții, deschisă marți în sala Asociației artiștilor fotografi din Capitală, o altă latură a preocupărilor sale, aceea de pictor. Expoziția este organizată sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste, în cadrul bunelor relații statornicite în ultimii ani între România și Irak. Cele aproape 40 de lucrări expuse îmbrățișează o tematică variată, legată îp mare parte de realitățile contemporane ale Irakului, de lupta acestei țări pentru progres

social. In gravurile sale, cu un vădit caracter militant, autorul evocă evenimente recente din viata poporului irakian. înfățișează frumusețile patriei sale, locurile de care se simte legat afectiv. Trăind de citva timp în România, artistul a avut prilejul ‘ să cunoască și peisajul țării noastre ;atras de frumusețile lui, pictorul le-a fixat pe pinză, realizind imagini despre București, Hunedoara. Constanța, din alte părți ale tării noastre.La vernisaj, criticul de artă Marin Mihalache și Adil R. Al-Mufti, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Irak în țara noastră, au rostit alocuțiuni. (Agerpres)

României spre comunism.la nivelul marilor sarcini încredințate de partid.Vorbitorii și-au exprimat hotărirea de a realiza filme pătrunse de principiile eticii și echității socialiste, de patos revoluționar, de elanul constructiv' care animă întregul popor in îndeplinirea Programului partidului. Totodată, participanții la dezbateri au subliniat că prezentarea, in creații valoroase, a mărturiilor privind existența milenară a poporului nostru, continuitatea sa pe acest pămînt, luptele sale eroice pentru libertate și independență vor alcătui pagini nemuritoare ale epopeii naționale, contribuție de seamă la educarea patriotică a maselor de spectatori.în încheierea lucrărilor plenarei a luat Cuvîntul tovarășul Dumitru Popescu. membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste.

La simpozion, care se desfășoară între 11 și 13 mai, participă personalități alo vieții științifice, literare și artistice din țara, noastră, profesori universitari, cercetători, alți specialiști din domeniile respective, studenți. (Agerpres)

și filialele I.T.H.R. Bucu- au și pus în vînzare bilc- de odihnă în toate stațiu- pentru perioada 9—15 mai.

relu. • „EROII DE LA PAULIS" — sub acest generic, timp de 3 zile, la Arad și Pduliș s-a desfășurat o amplă acțiune patriotică pionierească închinată aniversării a 55 de ani de la crearea partidului și împlinirii unui secol de la dobindirea independenței de stat a României. Manifestările, la care au participat peste. 5 000 de pionieri și școlari din județ, au debutat cu impresionantul montaj literar-muzical „Glorie eternă eroilor neamului" care a avut loc la monumentul eroilor din Piața „Avram Iancu" din Arad. Evocarea a continuat apoi la monumentul eroilor de la Păuliș, unde pionierii au depus coroane șl jerbe de

flori și au participat la întîlniri cu ofițeri activi și cu veterani de război. 
• FESTIVALUL CORAL JUDEȚEAN „Cîntare patriei și partidului". aflat la a 6-a ediție, a avut loc la clubul întreprinderii „Electro- putere" Craiova. Datorită transpunerii în viață a valoroasei inițiative a Comitetului județean Dolj al P.C.R., „în fiecare comună, o formație corală de amatori", a fost posibil lui ui 2 000 cele de masă.

ca la această ediție a f estiva - să participe 32 coruri cu circa de coriști — selecționate din 61 cîte au luat parte la etapaCorespondenții „Scînteii"

Litoral 76Sezonul estival — Litoral ’76 — bate la ușă. Cum era de așteptat. de la Mamaia Ia Neptun, „barometrul" ospitalității promite și în acest an o vacanță de neuitat. Numeroșii oaspeți din țară și de peste hotare sint așteptați pe litoralul Mării Negre cu tradiționalul „Bun venit Oficiile județene de turism rești tele nileCazarea este asigurată în hoteluri confortabile — in această perioadă la tarife reduse — iar restaurantele bine aprovizionate oferă meniuri bogate și asortate, din care nu vor lipsi trufandalele de sezon. Formații folclorice de prestigiu, soliști vocali, instrumentiști, dansatori și actori îndrăgiți vor susține spectacole artistice. Amatorii de sport vor avea la dispoziție numeroase terenuri de tenis, handbal, baschet, volei ș.a.m.d. Se pot vizita vestitele monumente' istorice și de artă ale Dobrogei In cadrul unor excursii cu autocarele. Se vor organiza, de asemenea, excursii de o zi pe litoralul bulgar .Ca în fiecare an, posesorii de bilete de odihnă vor beneficia și de o reducere cu 50 la sută a transportului pe c'r'”' I
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România

Primiri la primul ministru al guvernului Adunare consacrată zilei

. Cu ocazia celei de-a 99-a aniversări a proclamării independenței României și a celei de-a 55-a aniversări a creării Partidului Rpmân, in numele FRELIMO, al Consiliului de Miniștri și al mozambican, transmit felicitări tovarășilor noștri din Partidul Român, guvernului și poporului României socialiste.Dorim să vă urâm noi și tot mai mari succese în edificarea socialiste, garanția realizării idealurilor de libertate și independență ale patrioților de la 1877, a obiectivelor pentru care s-au sacrificat militant», muncitorii și țăranii care au dat naștere și viață partidului în momentele cele mai grele.Victoriile dumneavoastră consolidează relațiile noastre frățești de prietenie militantă și internaționalistă, de ajutor reciproc și cooperare și ne încurajează în lupta dusă de poporul nostru.Salutări frățești și revoluționare !Cu înaltă considerație,

Comunist poporului Comunistsocietății
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu. a primit marți după-amiază pe Kiri Banda Ratna- yake, ministrul transporturilor problemelor parlamentare din Lanka, care face o vizită în noastră.în cursul convorbirii care a _____loc cu acest prilej a fost evidențiată evoluția ascendentă a relațiilor bilaterale și au fost abordate probleme privind dezvoltarea colaborării și cooperării economice dintre România și Sri Lanka.

și alSri țaraavut

SAMORA MOISES MACHEL
Președintele FRELIMO 

Președintele Republicii Populare Mozambic

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAsociatia de prietenie ecuadoriano-română vă felicită și vă transmite cele mai bune urări cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a Partidului Comunist Român,
ASOCIAȚIA DE PRIETENIE 
ECUADORIANO-ROMÂNĂ

scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii ChileVicepreședintele Consiliuluj de Stat al Republicii Socialiste ~ Ștefan Voitec. a primit Valenzuela Montenegro, prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Chile in țara noastră.După prezentarea scrisorilor de acreditare, vicepreședintele Consillu-

România, pe Carlos care și-a
lui de Stat, Ștefan Voitec, a avut o convorbire cu ambasadorul chilian.La solemnitatea prezentării scrisorilor și la convorbire au participat George Macovescu. ministrul afacerilor externe, Silviu Curticeanu, secretar prezidenția! și al Consiliului de Stat.Au fost, de asemenea, prezenți membri ai Ambasadei Republicii Chile la București.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII A PARTIDULUI MUNCII
DIN SPANIA (P.M.S.)

La primire, care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, prietenească, au luat parte loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, și. Ion St. Ion, secretar al Consiliului de Miniștri.
★în cursul aceleiași zile, primul ministru al guvernului a primit pe Bhagirathan R. Devarajan, reprezentantul Programului pentru Dezvoltare România. la cererea Națiunilor Unite (P.N.U.D.) acestuia. în

Plecarea la Moscova a reprezentantului permanent
al României în C. A. E. R

eliberării Cehoslovaciei
de sub dominația fascistă

Actualități

Marți a plecat la Moscova tovarășul Mihai Marinescu, viceprim- ministru al guvernului, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România in Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, pentru a participa la cea de-a 76-a ședință a Comitetului Executiv al C.A.E.R.
La plecare, pe aeroportul Otopeni, au fost prezenți Vasile “ ministrul construcțiilor alte persoane oficiale.A fost de față V. ambasadorul Uniunii București.

Bumbăcea. industriale,
i.. Drozdenko, Sovietice la(Agerpres)

Conferința societăților de Cruce Roșie
și Semilună Roșie din țările balcanice

Marți după-amiază. a sosit în Capitală o delegație a Partidului Muncii din Spania, condusă de Ramon Lobato, secretar general al P.M.S., care, Ia invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, va face
o vizită de prietenie în Republica Socialistă România.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții spanioli au fost salutați de tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

în județele Bistrița-Năsăud și Caraș - Severin
s-au încheiat însămînțărileOamenii muncii de pe ogoarele ju-1 au încheiat,dețului Bistrița-Năsăud__ ____________marți, lucrările de insămințare a porumbului.Folosim acest prilej, se spune în telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu de Comitetul județean de partid, pentru a vă asigura, mult stimate tovarășe Nicolafe Ceaușescu. că oamenii muncii din agricultura județului Bistrița- Năsăud, în frunte cu comuniștii, sint hotărîți ca în continuare să depună toate eforturile pentru realizarea în întregime a sarcinilor ce le revin.Folosind cu maximum de eficientă timpul de lucru, mașinile și utilajele din dotare, lucrătorii ogoarelor din județul Caraș-Severin au încheiat la

11 mai însămînțările culturilor de primăvară.în telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu de Comitetul județean de partid se arată că pe toată durata campaniei s-a acordat o atenție deosebită executării unor lucrări de înalt nivel calitativ.în prezent. întregul efort al celor ce muncesc în agricultura Caraș-Se- verinului este îndreptat spre intensificarea efectuării în timp optim și în condiții cît mai bune a tuturor lucrărilor de întreținere a culturilor, cît și a recoltării furajelor necesare zootehniei noastre în plină dezvoltare.

Confirmîndu-și vocația pentru dezbaterea problemelor umanitare internaționale. Bucureștiul găzduiește. în- cepînd de ieri, lucrările Conferinței societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie din țările balcanice.Organizarea în Capitală a acestei conferințe se înscrie în cadrul preocupărilor constante ale României pentru promovarea unor relații de prietenie și cooperare intre națiuni, pentru instaurarea unui climat de înțelegere și bună vecinătate, transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și colaborării. Avind loc la scurt timp după reuniunea interguverna- montală pentru cooperare economică și tehnică in Balcani, actuala conferință reconfirmă dorința popoarelor din această zonă de a cultiva nobilele idealuri ale păcii și conlucrării fructuoase pe multiple planuri.La lucrări participă delegații ale organizațiilor naționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia. România, Turcia, Ligii Societăților de Cruce Roșie, precum și invitați din partea Comitetului Internațional de Cruce Roșie și ai societăților de resort din Ungaria și U.R.S.S.în alocuțiunea rostită în deschiderea conferinței, general-colonel Mihai Burcă, președintele Consiliului Național al Societății de Cruce ' Roșie din România — organizație-gaz- dă a acestei reuniuni internaționale — a urat un cordial bun venit oaspeților de peste hotare, exprimin- du-și convingerea că lucrările se vor desfășura în spiritul relațiilor tradiționale de stimă și încredere reciprocă. subliniind că, prin vocația sa pașnică, prin nobilele sale idealuri, mișcarea de Cruce Roșie este chemată să participe la dezbaterea principalelor probleme ale omenirii. Vorbitorul a reliefat, totodată, că lucrările actualei conferințe au loc în preajma sărbătoririi centenarului Crucii Roșii din România, moment de bilanț al activității slujba generoaselor trajutorare umană.Din partea Ligii ____________ ,Cruce Roșie, participant» au fost ... lutați de Henrik Beer, secretarul a- cestei organizații, care a arătat că actuala reuniune reprezintă un pas înainte pentru extinderea și aprofundarea contactelor între organizațiile naționale din zorță. constituind, în același timp, un model de colaborare rodnică pentru societățile similare din alte regiuni ale lumii. Mulțumind României pentru bine cunoscuta sa ospitalitate, vorbitorul a sub-

acesteia puse în aspirații de în-

ce

Soci etăților de sa-

liniat, cu satisfacție, importanța se acordă în țara noastră activității Crucii Roșii — activitate ce se bucură de atenția și sprijinul permanent al președintelui Nicolae Ceaușescu — și care înglobează în rindul membrilor săi un sfert din populația tării, oferind astfel un exemplu pentru toate celelalte organizații naționale.Rostindu-și cuvîntul de salut, Eric Martin, președintele Comitetului Internațional de Cruce Roșie, a relevat că reuniunea ilustrează pregnant dorința de colaborare între națiuni pe tărîmul nobilelor idealuri ale a- cestef organizații internaționale. Vorbitorul a subliniat, de asemenea, misiunea importantă a Crucii Roșii în promovarea ideilor umanitare. în strîngerea legăturilor de Întrajutorare dintre popoare.Trecîndu-se la lucrările propriu- zise ale conferinței, au fost adoptate apoi regulamentul și ordinea de zi.în deplină concordanță cu idealurile Crucii Roșii internaționale — sintetizate in deviza organizației : „Per humanitatem ad pacem" — pe agenda reuniunii au fost înscrise spre dezbatere probleme privind menirea Crucii Roșii ca factor educativ al tinerei generații, contribuția sa în domeniul activităților sanitare și sociale, colaborarea bilaterală și regională în și metode contribuie colaborării varea păcii.în ședințele plenare ale primei zile au fost prezentate rapoarte, urmate de discuții, referitoare la rolul Crucii Roșii în educarea tineretului (Bulgaria), rolul societăților de Cruce Roșie în domeniul sănătății și bunăstării sociale /Grecia), forme ale colaborării organizației cu instituțiile de stat, asociațiile științifice și profesionale, cu alte organizații obștești, în probleme de interes comun (România).Lucrările reuniunii continuă.(Agerpres)

La Șantierul ’naval din Drobeta Turnu-Severin a avut loc marți după-amiază o adunare consacrată celei de-a 31-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub dominația fascistă.Au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.Au fost prezenți membri ai Ambasadei R.S. Cehoslovace la București.Ing. Constantin Pândele, directorul șantierului naval, a vorbit semnificația evenimentelor de 31 de ani din viața poporului cehoslovac. subliniind că la eliberarea teritoriului acestei țări au adus o importantă contribuție ostașii români, care, prin luptele purtate, au eliberat 1 722 de localități. Vorbitorul a, relevat faptul că, in procesul edificării orînduirii socialiste, intre România și Cehoslovacia. între popoarele celor două țări s-au statornicit relații prietenești pe multiple planuri.în continuare, Miloslav Jandik, consilier al Ambasadei R. S. Cehoslovace la București, a menționat câ armata română s-a situat in rindul marilor forțe participante la eliberarea Cehoslovaciei de sub cotropirea fascistă, pe teritoriul țării sale aflin- du-se numeroase monumente care omagiază lupta eroică a celor 66 000 de ostași români care și-au dat viața pe acest teritoriu in lupta pentru obținerea victoriei finale împotriva fascismului. Referindu-se la relațiile dintre P.C. din Cehoslovacia și P.C. Român, dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Socialistă România, vorbitorul a relevat că in- tilnirile la cel mai inalt nivel dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Gustav Husak au dus la dezvoltarea și adincirea acestor relații.(Agerpres)

despre acum
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caz de calamități, forme prin care Crucea Roșie la întărirea prieteniei și între popoare, la promo-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 și 15 mai. In tară : Vreme ușor in
stabilă, mai ales în jumătatea de sud- 
est a tării, unde cerul va fi temporar

în municipiul Dej

din țările socialiste
MOSCOVA

Proiectul reamenajării Marii de AzovComitetul de Stat al Planificării al U.R.S.S. a aprobat recent schema generală a măsurilor în vederea ocrotirii Mării de Azov, dezvoltării pisciculturii în bazinul acesteia, a- meliorării terenurilor din jur și alimentării cu apă — pentru uz industrial și casnic — a localităților învecinate.Deși are o suprafață de numai 38 000 kmp și o adincime — medie — doar de 8 metri. Marea de Azov este deosebit de bogată în pește (70—80 kilograme de sturioni la hectar). în ultimul timp insă, riurile Kuban și Don, principalele surse de apă ale mării, și-au micșorat debitele, datorită marilor construcții hidroenergetice și folosirii lor la sistemele de irigații din zonele respective. Totodată, cantitățile de apă sărată care pătrund din Marea Neagră prin strimtoarea Kerci au înrăutățit condițiile pentru înmulțirea peștilor.Potrivit proiectului amintit, bo-

Azov vor fi în restabilite, dar șigățiile Mării de curind nu numai sporite. între altele, se prevede amplificarea surselor de apă ale acesteia prin deturnarea unei părți a debitelor marilor fluvii nordice spre Caucazul de nord, prin Volga și apoi prin Don. Se apreciază că numai realizarea primei părți a acestui proiect va permite, odată cu ridicarea nivelului mării, irigarea unei suprafețe de 750 000 hectare in ținutul Krasnodar.Pentru împiedicarea salinizării continue a apelor mării, se prevede crearea unui nod hidraulic și a unui baraj de cinci kilometri care să întretaie strimtoarea Azov. Barajul, prevăzut cu vane automate, va regla circulația apei Intre cele două mări, astfel incit să fie împiedicată sali- nizarea excesivă a Azovului. Iar deasupra barajului va fi construită o cale ferată ce va face legătura directă intre Caucaz și Crimeea. (L. Duță).
BERLIN

România - Bulgaria 
ia TîrnovoAstăzi, pe stadionul „Ivaelo" din ’ orașul bulgar Tîrnovo, se va disputa prima manșă a finalei „Cupei balcanice" la fotbal. în care se vor în- tilni reprezentativele Bulgariei și României. Meciul stirnește un interes deosebit in rindul localnicilor. Se prevede că jocul va fi urmărit de circa 30 000 de spectatori. Partida retur se va disputa în toamnă la București (data încă n-a fost definitivată).Partida va fi transmisă în întregime de posturile noastre de radio cu începere gramul din jurul orei1.

IN CÎTEVAPoznan s-au încheiat cam- box ale Polo-

Dinamoviștii, din nou campioniCampionatul republican masculin de baschet s-a încheiat ieri,* in Sala sporturilor Floreasca din Capitală, cu victoria echipei Dinamo București, care, în meciul decisiv, a întrecut, după prelungiri, cu scorul de 68—66 formația Steaua. La pauză, baschetbalist» dipamoviști conduceau cu 37—31, iar la sfirșitul timpului regulamentar, scorul era 62—62. într-un alt joc. Farul Constanta a învins cu 88—86 echipa Universitatea Timișoara. Clasament final : 1. Dinamo : 2. Steaua ; 3. Universitatea Cluj-Napo- ca ; 4. Farul Constanța; 5. Rapid

București ; 6. Universitatea Timișoara.Echipa Dinamo cucerește pentru a 14-a oară titlul de campioană națională.
La Soci a început

RÎNDURI• La pionatele naționale de niei, criteriu de selecție în vederea J.O. de la Montreal. La categoria grea, titlul de campion a revenit, în mod surprinzător, lui Jerzy Skoczek, care l-a învins la puncte, în finală, pe Riszard Mazura, în semifinale, Mazura îl învinsese pe campionul ’european Biegalski.

• în penultima zi a turneului internațional feminin de baschet de la Strakonice (Cehoslovacia), o selecționată a U.R.S.S. a invins cu scorul de 65—52 (36—21) formația Italiei. Celelalte două partide disputate s-au încheiat cu următoarele rezultate : Cuba—Cehoslovacia 68—53 (31—32) ; Polonia—Canada 82—47 (40—24).
• La Ciudad de Mexico se află de mai multe zile echipele de gimnastică ale R.P. Chineze. Gimnaștii din R.P. Chineză urmează să susțină în compania echipelor Mexicului mai multe întîlniri demonstrative.• Turneul internațional de tenis de la Florența s-a încheiat cu victoria italianului Paolo Bertolucci, care l-a învins intr-o finală „maraton", cu 6—7, 2—6, 6’—3, 6—"2, 10—8, pe francezul Patrick Proisy.

• în cadrul lucrărilor adunării generale a Asociației europene de tenis, desfășurată la Dubrovnik (Iugoslavia) au fost primite ca noi membre ale acestui for federațiile naționale din România. Cehoslovacia si Grecia. Numărul țărilor membre ale Asociației europene de tenis este acum de 24. Ca președinte al asociației a fost ales, pentru o perioadă de 2 ani, Paolo Angeli (Italia).
• Pe ringul Palatului sporturilor din Varna s-a încheiat competiția internațională de box pentru tineret „Turneul speranțelor olimpice". Un frumos succes au obținut cei 5 boxeri români prezenți la turneu, care au urcat pe podiumul de onoare. Medalia de aur la categoria muscă a revenit lui Nicolae Bumb (în finală l-a învins la puncte pe bulgarul Z. Hristov). O medalie de argint a cucerit Alexandru Giurgiu (u- șoară), iar printre medaliații cu bronz s-au numărat I. Boboc (semi- muscă), D. Văleanu (mijlocie) și N. Grigore (semigrea).

• în continuarea turneului pe care-1 întreprinde în S.U.A., echipa de baschet (tineret) a U.R.S.S. a e- voluat la Cincinnati în compania u- nei selecționate locale. Baschetbaliș- tii sovietici au terminat învingători cu scorul de 96—84 (45—42).• La Szczecin s-a desfășurat cea de-a patra probă a campionatului mondial de motocros la clasa 250 cmc. Victoria a revenit motociclistu- lui suedez Thorleif Hanssen (..Kawasaki"), urmat de americanul Jim Pomeroy („Bultaco") și sovieticul Vladimir Kavinov („K.T.M.").în clasamentul general al campionatului mondial continuă să fie der finlandezul Heikki Mikkola, mat de Hanssen și Pomeroy. li- ur-• Continuîndu-și turneul în Polonia, echipa de fotbal F.C. Argeș Pitești a jucat cu formația L.K.S. Lodz, care activează în prima divizie a campionatului. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 3—0.
in-e în primul tur al turneului ternațional de tenis de la Las Vegas (Nevada) campionul american Jimmy Connors l-a eliminat cu 6—2, 6—2 pe brazilianul Thomas Koch.

Competiția atletică internațională 
dotată cu premiul ziarului 

„Pravda“în frumoasa stațiune Soci, de pe malul Mării Negre, dimineața startul ții a competiției nale dotate cu „Pravda", organAlături de numerosul lot de sportivi sovietici, care cuprinde 650 de atleți, la tradiționala competiție participă sportivi din circa 20 de țări, printre care și România.în ciuda capriciilor acestei primăveri, neobișnuite pentru această stațiune (ploaie măruntă și rece), tribunele stadionului central al orașu- lui-stațiune erau pline încă de dimineață. Pentru câ, pe lingă interesul de care se bucură constant această importantă competiție atletică, ediția din anul acesta este menită șă constituie un fel de „examen" al atleților sovietici în preajma Jocurilor Olimpice de la Montreal.Lotul sovietic care evoluează la Soci cuprinde, pe lingă o serie de elemente tinere și promițătoare, nume de campioni olimpici ca F. Melnik, L. Braghina, V. Borzov, V. Sa- neev și alții. Odată cu lupta pentru cîștigarea premiilor „Pravdei", spor- tivif sovietici iși vor apăra totodată dreptul de a fi incluși sau de a rămine in lotul olimpic al U.R.S.S. pentru Montreal. „Iar pretendent» sint destul de numeroși — scria ziarul „Pravda". La fiecare probă de alergări sint admiși la start cite 24 sportivi sovietici, iar la fiecare probă de sărituri sau aruncări — cite 18".De altfel, la toate cele 32 de probe din program se așteaptă evoluții palpitante și rezultate de prestigiu.Rezultatele primelor probe, care încep marți după-amiază, urmează să vorbească de la sine.

s-a dat marți celei de-a 12-a edi- atletice internațio- premiul ziarului al C.C. al P.C.U.S.

Valeriu M1RONESCU
Soci, 11 mai 1976

Cu prilejul „Zilelor filmului cehoslovac". membrii delegației de cineaști din R.S. Cehoslovacă, condusă de dr. Slavoj Ondrousek, directorul Institutului de cinematografie din Fraga, care Se află în țara noastră, s-au intilnit, marți, cu ziariști, critici și interpreți români, in cadrul unei conferințe de presă.
★Marți, la cinematograful „Capitol" din Timișoara a avut loc o gală a filmului japonez, manifestare ce se înscrie în cadrul relațiilor culturale dintre România și Japonia, cu prilejul Zilei naționale a acestei țări. Au participat reprezentanți ai municipalității. oameni de știință, personalități ale vieții cultural-artistice, un numeros public.Au fost prezenți Ryoko Ishikawa, ambasadorul Japoniei la București, și membri ai ambasadei,
★Cetățenii italieni care obțină știri despre rudele te în localitățile afectatemurul care s-a înregistrat joia trecută pot să se adreseze Ambasadei Italiei la București, str. I. C. Frimu 7,- tel. 50 70 90.Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Italia a organizat în acest scop un serviciu special.Ambasada Italiei roagă, de asemenea, . persoanele interesate de a se abține să Întreprindă călătorii cu destinația în zonele afectate de cutremur, datorită stării de urgență existente.

„Centralaîn R. D. Germană se experimentează, cu bune rezultate, valorificarea reziduurilor menajere. După cum se știe, mai ales în marile o- rașe. odată cu construirea de noi cartiere de locuințe, cresc rapid cantitățile de resturi menajere care nu pot fi eliminate prin ardere. Cu un an în urmă, surplusurile a- cestor reziduuri erau depozitate în gropi săpate anume și acoperite cu moloz sau pămînt. Mai apoi, in R.D.G. au intrat in funcțiune citeva instalații de compostare, cu ajutorul cărora resturile menajere, prin- tr-un proces biologic — dirijat — de putrezire, erau transformate într-o masă folosită ca îngrășămint in agricultură. Instalațiile respective presupun insă un echipament tehnic relativ complex și ocupă suprafețe întinse de teren.La Berlin, pentru a stopa creșterea „muntelui de resturi menajere" s-a adoptat o altă soluție. în cartierul de locuințe Lichtenberg a fost ridicat un complex de clădiri
SOFIA

doresc să domicilia- de cutre-

(Agerpres)
noros și vor vădea ploi locale și sub 
formă de averse. îndeosebi după-amia- 
r.a. în celelalte regiuni, ploile vor fi 
eu totul izolate. Vint cu intensificări 
de scurtă durată. Temperatura va crește 
ușor. In București : Vreme ușor insta

bilă. Cer variabil. Ploi sub formă de 
averse în prima parte a intervalului, 
vint moderat. Temperatura în creștere 
ușoară.

Comerț civilizat, pe gustul cumpărătorilorComplexul „Modern" este cea mai reprezentativă unitate comercială a municipiului Dej. Amplasat în plin centru, el dispune de magazin alimentar cil autoservire, de o cofetărie cu terasă, o unitate pentru desfacerea produselor industriale, confecțiilor, tricotajelor, încălțămintei și de prezentare a mobilei. Cu alte cuvinte, cumpărătorii pot să-și procure o sene de produse intr-un timp scurt, circulînd pe un spațiu restrins. De altfel, întreaga rețea comercială a acestui oraș a fost reorganizată și modernizată în ultimii ani. în așa fel incit să facă față exigențelor consumatorilor.

în ce privește comerțul alimentar, nu numai că a crescut numărul magazinelor cu autoservire, in care se desfac 60—70 la sută din volumul de mărfuri, dar acesta a fost apropiat tot mai mult de casa consumatorilor, scutind gospodinele de drumuri lungi. Există 24 de astfel de unități amplasate judicios. In noul cartier Dealul Florilor, unde complexul alimentar nu mal satisface pe deplin cerințele populației, au fost puse în funcțiune un automagazin și o rulotă, care circulă printre blocuri și desfac un volum mare de mărfuri alimentare. (Al. Mure- șan, corespondentul „Scînteii").

Lichtenberg"cu o destinație aparte. Aici, arderea resturilor menajere servește la producerea de energie electrică și aburi pentru sistemul de termofi- care.Zilnic, instalația de ardere transformă in cenușă încărcătura a 120 pină la 140 de autocamioane, ceea ce înseamnă aproximativ 40 la sută din întreaga cantitate de resturi menajere ale orașului. Se apreciază că valoarea calorică a reziduurilor este comparabilă cu aceea a cărbunelui de slabă derea se efectuează fără degajare de miros și fum — la o temperatură de peste 800 grade Celsius. Energia termică rezultată este folosită de un generator de aburi. Iar aburul astfel obținut este dirijat spre centrala respectivă, servind la producerea de energie electrică. După ce și-a transferat forța asupra turbinelor, aburul își continuă drumul spre caloriferele a 10 000 de apartamente. (C. Varvara).

calitate. Ar-

Progresele radioelectroniciiRecent, în capitala Bulgariei a fost inaugurată noua și clădire a Institutului de tronică. Edificiul, avînd veluri, cuprinde 20 săli blare și de experiențe, vibratorie și o sală acustică destinată verificării proprietăților acustice ale echipamentelor construite aici. De asemenea, el dispune de un laborator, inzestrat cu aparatură modernă. în care fiecare piesă produsă in ' " ■■■■■■este supusă unui riguros examen de calitate și unor experimente pentru a se vedea cum se comportă in condiții dintre cele mai variate.Institutul de radioelectronică este unul din principalii promotori ai progresului tehnic și științific din R. P. Bulgaria, cercetătorii săi fiind solicitați să contribuie la extinderea utilizării mașinilor și aparaturilor electronice în economia

impozanta radioelec- 21 de ni; de asam- o cameră
atelierele institutului

ULAN BATOR

națională.
Ogoare înCu numai cițiva ani în terenurile din preajma ___________Gobi (R. P. Mongolă) se întindea stepa aridă. Acum, aici se practică cu succes agricultură irigată și îndeosebi culturi de plante furajere destinate fermelor zootehnice din Gobi.în cooperativa agricolă Gull, din aimacul (regiunea) Gobi-Altai, pe o suprafață de 1 500 hectare se cultivă in sistem irigat atit plante de nutreț, cit și cereale, cartofi, legume. An de an. colectivul cooperativei a reușit să sporească recoltele, datorită extinderii irigațiilor, folosirii unor semințe selecționate și îmbunătățirii metodelor agrotehnice. Dar apa rămîne factorul principal de care depinde soarta recoltelor. Cooperativa și-o procură ds

Ca atare, între obiectivele principale ale institutului se numără dezvoltarea producției de mașini electronice de uz curent, construirea de aparate perfecționate pe bază de unde ultrascurte, soluționarea unor probleme din domeniul radiodetecției și al echipamentului pe bază de unde hertziene. construirea de dispozitive electronice destinate agriculturii etc.în cadrul Institutului de radio- electronică se realizează, de asemenea. stații de radio și radioapara- tură de tip industrial, o parte din producție fiind destinată exportului. Unul dintre produsele de acest gen este stația de radio ,.LEN“. care, cu o greutate și dimensiuni reduse, un consum mic de curent și o bună sonoritate, este utilizată la stabilirea de comunicații intre un punct fix și un punct mobil. (C. Amariței).
vecinătatea deșertuluila un mare complex de irigații care servește citeva aimacuri. ’Totodată, se extind perdelele de arbori, care contribuie, de asemenea, la menținerea umezelii in sol și la protejarea terenurilor împotriva eroziunii.în pregătirea actualei campanii agricole de primăvară, toate mașinile au fost reparate, iar pe terenurile cooperativei au fost imprăș- tiate mari cantități de îngrășăminte minerale. Acum, stepa va prinde din nou viață. Furnizoare de produse agricole, ea este, in același timp, un uriaș laborator în aer liber. Specialiștii cooperativei cultivă, pe loturi experimentale, diferite soiuri de plante adaptabile condițiilor de climă din această zonă. (G. Bondoc).

urmă. pe deșertului

Numeroase echipe de cercetători efectuează, în momentul de față, experimente care par a ține de domeniul fantasticului : transplanted anumite gene ale bacteriilor ce fixează azotul in celulele vegetale, se urmărește să se transmită plantelor calitatea de a absorbi singure azotul din aer. Aceste experiențe ar putea conduce la situația în care semănăturile de griu, porumb, orez etc. de pe uriașe suprafețe ale globului își. vor putea procura, fără intervenția omului — direct din aer — azotul, cel mai important „îngrășămînt artificial" de care au nevoie. De rezultatele acestor cercetări depinde, în mare măsură, soluționarea problemei, atîț de acute, a alimentelor. în jurul anului 2000 vor fi necesare de două ori mai multe alimente în comparație cu cantitatea de hrană produsă la ora actuală. Adaosul de azot va constitui, probabil, cel mai important dintre factorii care vor putea asigura creșterea, într-o asemenea măsură, a producției agricole.Faptul că în ultimii 25 de ani recolta de porumb a S.U.A.. s-a dublat se explică, in primul rînd. prin utilizarea pe scară largă a îngrășămintelor artificiale pe bază de azot. A- celași factor — azotul — a constituit premisa necesară declanșării ..revoluției verzi" în țările în curs de dezvoltare. în 1974. de exemplu, au fost utilizate în aceste țări 40 milioane tone de îngrășăminte azotoase. față de 3.5 milioane tone în 1950 îngrășămintele cu azot vor constitui și în perspectivă cel mai sigur mijloc de sporire a recoltelor.Aproape toate îngrășămintele artificiale se fabrică după metoda Haber-Bosch : azotul din aer se combină cu hidrogenul și amoniacul, la temperaturi și presiuni ridicate. A- ceastă tehnologie necesită un mare consum de energie, ceea ce a făcut

ca, în ultimii ani. prețul îngrășămintelor artificiale să crească de cîteva ori. Pe de altă parte, îngrășămintele artificiale folosite în momentul de față constituie o sursă de poluare a ‘ o în Șimediului cantitate riuri și fauna.
înconjurător, intrucît importantă se depune lacuri, periclitind flora

„uzine" proprii care fixează din aer cea mai mare parte a azotului (circa, 70 milioane tone anual), fapt ce le conferă un mare avantaj față de alte plante și explică de ce leguminoasele au un conținut atit de ridicat de proteine. Gramineele sint nevoite să se rezume la o cantitate mai mică de combinații azotice din
„SVENSKA DAGBLADET"

Cercetări într-un domeniu de mare importanță 
pentru rezolvarea problemei alimentelor

Cerealele își vor autoproduce
îngrășămintele ?

trăiesc în simbioză cu bacteriile care fixează azotul, cum se credea înainte. Pe multe plante tropicale au fost descoperite bacterii din speciaSpirillum, care fixează azotulfel de bine, dar. spre deosebire specia Rhizobium, ele o pot face sine stătător, fără să aibă nevoie o plantă-gazdă. Făcind abstracție

Pentru a înlătura aceste inconveniente, va trebui să apelăm la natură. Azotul este o parte constitutivă a proteinei, cel mai important element component al plantelor și animalelor. Deși există din abundență — patru cincimi din aer sint compuse din azot — plantele nu-1 pot insă asimila direct din atmosferă. Doar un număr foarte restrins microorganisme sint capabile de ceasta performanță. Este vorbaanumite bacterii, din specia Rhizo- bium, care trăiesc în simbioză cu plantele. Leguminoasele (mazărea, soia), trifoiul și altele au in rădăcină
de a- de

natură, formate în atmosferă ca urmare a descărcărilor electrice și a radiațiilor cosmice și aduse apoi pe sol împreună cu precipitațiile. Dar această cantitate de azot insuficientă, fapt care obligă să recurgă la administrarea de grășăminte azotoase. E lesne de imaginat ce avantajos ar fi ca cerealele să-și poată satisface necesarul de azot la fel de ușor ca leguminoasele !Descoperiri făcute în ultimii ani au sădit speranțe că această problemă va putea fi rezolvată. Astfel, s-a constatat că nu numai leguminoasele

este omul in-

la de de de -- ---------------------------- de însemnătatea pe care această descoperire o poate avea pentru creșterea producției de trestie de zahăr, de pildă, ea deschide perspective bune și în ce privește culturile cerealiere, înțrucît acum se știe că procesul de asimilare a azotului din aer nu este propriu exclusiv leguminoaselor.începe să se clarifice, de asemenea. ce proces chimic are loc in timpul fixării azotului din natură. Un rol esențial in acest proces ii joacă enzima denumită „nitrogenas", substanță capabilă să dea naștere unui proces similar celui care are loc în cazul recurgerii la metoda Haber-Bosch, dar fără a mai fi nevoie de temperaturi de 400 de grade C și de presiuni de citeva sute de atmosfese. Această enzimă se găsește în cantități extrem de reduse. în prezent s-a putut identifica componența sa chimică (fier, sulf și, îndeosebi. molibden), ceea ce creează premisele obținerii sale pe cale sintetică, în laborator.Se relevă promițătoare și studierea genelor ereditare ale bacteriilor, care au un măre rol în fixarea azotului. „Alipirea" genelor bacteriilor care fixează azotul pe alte microorganisme, pentru ca acestea din urmă să dobîndească însușirea de a asimila azotul din aer, ar deschide nebănuite perspective pentru obținerea unor recolte mult sporite, ceea ce va contribui, implicit, la rezolvarea marii probleme mondiale a alimentației.
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LUCRĂRILE CELEI DE-A IV-A CONFERINȚE

A NAȚIUNILOR UNITE PENTRU COMERȚ ȘI DEZVOLTARE

îl
Intervenția șefului delegației române

Manifestări consacrate aniversării
Partidului Comunist Român DE PRETUTINDEN

11 (Agerpres). —' Luînd ședința de marți a celei Conferințe a Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, șeful delegației române, Nicolae M. Nicolae. ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior si Cooperării Economice Internaționale, relevînd că au trecut 2 ani de and Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat istorica rezoluție cu privire la instaurarea unei noi ordini economice internaționale, a. sublimat că întreaga evoluție a vieții internaționale nu a făcut decît să confirme permanent necesitatea de a restructura fundamental producția si comerțul mondial, de a așeza pe baze noi, juste, raporturile dintre toate statele. A devenit evident că lichidarea subdezvoltării. a împărțirii lumii m țari bogate și țări sărace, făurirea unei noi ordini economice și politice internaționale, bazată pe raporturi <te* egalitate și echitate, menita sa gi albească progresul fiecărei țan și m special al eelor rămase in urma, constituie o necesitate primordiala pentru mersul înainte al intreRii omeniri, pentru cauza pacn și colaborării intre națiuni. .Pentru succesul cetei de-a IV as- siuni U.N.C.T.A.D. sint ^P^ările cesare cooperarea dintre toate țarii , manifestarea unui larg spirit de reș ponsabllitate și a găstapartea țărilor dezvoltate pentru găsi rea și punerea in practica de soluții realiste care să țină seama de Jnțe- resele și cerințele legitime ale tarilor în curs de dezvoltare. _ . «în virtutea acestei viziuni a niei cu privire la noua ordine ec nomică internațională și a P0^1 sile ca tară socialistă in curs de dez vohare. delegația noastră - care pai - 
ferm pe platforma Declarației și P gramului de acțiune adoptate la Ma “'programul de la Manila, rezultat al Activității desfășurate cu spirit de responsabilitate de reprezentanții țarilor membre ale „Grupului celor 77 alcătuind majoritatea omenirii, pune în l atn sesiunii un ansamblu de pi o- nune ? progresist și, in același timp realFste.de natura să asigure succesul negocierilor noastre. vRomânia se pronunța Pe"‘J“«uri imediate, care sa conducă la te •/oivarca de fond, pe baza echității și justiției, a problemelor economice maiore ale lumii contemporane m care sint interesate toate«necia! țările în curs de dezvoltate.Relevînd faptul că țările în curs de dezvoltare sint conștiente că Hcfnda- 
rpa subdezvoltării este. în primui nnd o problemă de responsabilitate națională, vorbitorul a su^"’^ăCa aceasta implică exercitarea de plină a suveranității naționale asupra resui selor maturate și a tuturor activităților economice, valorificarea la maxi mum a potențialului propriu. Prin dezvoltarea industriei și agriculturii. Suirea unui sistem corespunzaor a» formare a cadrelor. înfăptuire» tu tutor reformelor necesare mobilizării energiei creatoare a maselor.Subliniind importanța primordiala . efortului propriu, ne bazăm> pe pro- «ria pxoerientă acumulată de Roma nia in cursul ultimelor trei decenii , transformările socialiste ș_’alocarea sistematica a unei cote im portante din venitul național pentru dezvoltare au constituit izvorul principal “1 realizărilor economiei roma- n<Tn* același timp, lichidarea subdez- 

voltarii impunînd existenta unui cadru internațional favorabil, necesita SSsă se așeze cooperarea internațională pe temeiul egalității Și echității și. totodată, să se amphtice *pSl multilateral pe care țoale tarile dezvoltate sint chcmat^..s’ a corde țărilor în curs de d®^ol‘arț;ib.Șeful delegației romane a su liniat că în această ultima privință, n rol special revine țărilor care au f.joi He ne urma sistemului co ?oSi S po^tă responsabilitatea pentru situația existenta, «j ESU N C TeA°D.nșieS«n cadrul com- petențel'or' ce* ” revin, să se elabore- 
hr -ne:m&8"

NAIROBI cuvintul in de-a IV-a de dezvoltare, lichidarea subdezvoltării și a altor fenomene care grevează negativ aceste țări și care creează stări de neîncredere și insecuritate.Vorbitorul s-a oprit apoi asupra principalelor măsuri practice, concrete propuse in Programul de acțiune de la Manila. Este vorba, in primul rînd. de problema materiilor prime. După părerea noastră. „Programul global integrat" reprezintă o schemă realizabilă din punct de vedere tehnic, acceptabilă din punct de vedere politic și eficientă economic. Ea ar permite stabilizarea preturilor și a puterii de cumpărare a exporturilor țărilor în curs de dezvoltare și, totodată, ar fi de natura să înlesnească aprovizionarea consumatorilor.Transpunerea în viață a propunerilor , „Grupului celor 77" ar crea condiții pentru realizarea în viitor a unui obiectiv mai amplu, anume stabilirea unui raport just intre prețurile materiilor prime și preturile produselor industriale, a unei corelații corespunzătoare , intre acestea și prețurile produselor agricole. Stabilirea acestui raport ar trebui, desigur. să țină seama de cheltuielile de producție și de valoarea de întrebuințare a mărfurilor, dar și de necesitatea ca prețurile să favorizeze dezvoltarea economică . și sociala mai rapidă a țărilor în curs de dezvoltare producătoare de materii prime.Concomitent cu adoptarea unui program integrat pentru produsele de bază, considerăm esențial pentru reușita sesiunii convenirea de măsuri vizind lărgirea exportului de produse manufacturate ale țărilor m curs de dezvoltare pe piețele internaționale și asigurarea accesului acestor țări la tehnologiile moderne. Este necesar să fie îmbunătățit sistemul generalizat de preferințe, să se elimine orice discriminări în a- plicarea acestuia, să se includă m sistem toate produsele interesînd țările in curs de dezvoltare, inclusiv produsele agricole, să șe asigure permanentizarea sistemului. Perfecționarea sistemului comercial internațional implică, totodată, eliminarea obstacolelor netarifare care s-au extins în ultimii ani, abolirea practicilor comerciale restrictive ale mo- nooolurilor transnaționale.în legătură cu problemele transferului de tehnologie, se pare că există de pe acum, un consens larg privind necesitatea adoptării unui cod internațional de conduită. După părerea noastră, acesta nu-și va putea îndeplini însă integral menirea daca nu va fi investit cu caracter obligatoriu, astfel îneît să favorizeze realizarea strategiei de ansamblu privind întărirea capacității tehnologice a țărilor în curs de dezvoltare.Un test important cu privire Ia voința politică a statelor de a contribui efectiv la făurirea unei noi ordini economice internaționale 11 va constitui, după părerea noastră, atitudinea față de problemele mone- tar-financiare. care confruntă țările în curs de dezvoltare, față de cerința creseîndă a transferului de resurse reale pentru dezvoltare.Programul de la Manila aduce, In acest domeniu, propuneri constructive. care corespund principiului e- chității și interesului dezvoltării economice a tuturor statelor.în acest context, realizarea de progrese reale în domeniul dezarmării ar fi de natură să duca nu numai la însănătoșirea atmosferei internaționale, la întărirea securității și păcii dar — totodată — ar elibera u- rlașe resurse, din care o parte ar outea fi folosite pentru sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare, masuri speciale și eficiente imptmindu-se ta favoarea țărilor cel mai puțin dezVorbitorul a evidențiat apoi ca țai« noastră dezvoltă relații de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste de care este legată prin aspirații și țeluri fundamentale conurile — mta" rește continuu solidaritatea cu rele state independente, cu țările m curs de dezvoltare, promovează, pe baza principiilor coexistenței pașnice, raporturi de cooperare cu țanle capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de onnduire socială.

Ca țară socialistă, animată de cele mai nobile idealuri de progres, justiție și echitate — a arătat ful — România acționează respectarea neabătută in internaționale, de către fiecare țară, a independenței și suveranității naționale, a egalității depline în drepturi, a dreptului fiecărui popor de a fi stăpin pe destinele sale, pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune, pentru progresul tuturor națiunilor.România, aplicînd in practică o- biectivul formulat în Programul de la Manila privind cooperarea și întrajutorarea între țările în curs de dezvoltare, amplifică necontenit relațiile economice cu celelalte țări în curs de dezvoltare. Schimburile comerciale cu aceste state au sporit, ponderea lor în comerțul exterior al României ajungind la 20 la sută în 1975 și va crește la cel puțin 30 la sută în 1980. El a menționat că aproximativ 85 la suta din valoarea tuturor acțiunilor de cooperare economică internațională ale României sînt încheiate cu țări in curs de dezvoltare și se referă la domenii în care cunoștințele tehnologice și experiența ' organizatorică acumulate de noi pot servi intereselor de dezvoltare economică a țărilor partenere.în mesajul pe care am avut onoarea să-l prezint conferinței, președintele Nicolae Ceaușescu a exprimat dorința României de a conlucra activ cu celelalte țări in curs de dezvoltare membre ale „Grupului celor 77", cu toate statele, pentru rezolvarea, în folosul general, a problemelor aflate pe agenda Conferinței U.N.C.T.A.D., pentru edificarea unei noi ordini economice și politice internaționale, care să asigure dezvoltarea independentă a fiecărei națiuni pe calea progresului, bunăstării și fericirii.Șeful delegației române a arătat în încheiere că adîncirea interdependențelor în lume reclamă. în mod necesar, participarea activă a tuturor statelor, indiferent de mărime, nivel de dezvoltare^ sistem social-politic sau zonă geografică in care se află, la examinarea și luarea deciziilor în problemele economice majore ale lumii contemporane. Orice încercare de tratare a unora din aceste probleme într-un cadru îngust, limitat la un număr redus de state, contravine cerințelor fundamentale ale epocii noastre, principiului egalității suverane a statelor.în concordanță cu aceste ceșințe, se impune întărirea rolului Organic zației Națiunilor Unite, iar în acest cadru România se pronunță pentru perfecționarea mecanismului instituțional de consultare, negociere și decizie al U.N.C.T.A.D., pentru sporirea rolului acestuia în viața economică internațională.
★Luni, în sesiune plenară, au luat cuvintul reprezentanții R.P.D. Coreene și R. D. Germane. Kim Gion Ryon, ministrul de finanțe al R.P.D. Coreene, după ce s-a pronunțat pentru stabilirea de relații economice echitabile in lume, a arătat că „țările imperialiste impun țărilor în curs de dezvoltare povara grea a crizei economice distrugătoare prin care trec ele în prezent. Ele încearcă în mod abil să preia controlul permanent și să subjuge țările în curs de dezvoltare uzind de poziția lor dominantă în sistemul monetar și financiar internațional".La rîndul său, ministrul țului exterior al R.D.G., Soelle, a criticat practicile ciale neocolonialiste restrictive corporațiilor transnaționale și pronunțat in favoarea unor măsuri eficiente menite să le îngrădească.

vorbito- pentru relațiile
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TUNIS

Dintr-o oaza, un orașrespectiv, a fluo- de aluminiu, folosesc drept
al chimieiO oază s-a definit întotdeauna prin citeva elemente primare — o sursă de apă, ceva sînt însă cile prezent oaza Uzina de produse chimice „I.C.M.", centrala termică Gannouche, portul cu vechi tradiții, lărgit și modernizat — iată elementele ce definesc nucleul acțiunii spectaculoase de industrializare a oazei tunisiene Gabes. de pe litoralul Mediteranei...I.C.M." (Industriile chimice maghrebiene) cuprinde două mari unități pentru fabricarea acidului fosfo- ric. cu o capacitate totală de 350 000 de tone. Materia primă necesară o constituie fosfaț.ii din zonă (circa un milion de' tone pe an), producția fiind destinată îndeosebi exportului.Anul acesta „nucleul" industrial al oazei a fost întregit cu noi unități, intre care două uzine pentru producerea fluorului

vegetație. Altele caracteristice definesc în Gabes.
și, rariicare materie primă tot resurse naturale din re- . giune. Cea mai im portantă a,dăugire la zestrea industrială a regiunii o constituie însă uzina de tripoli- fosfați de sodiu, prima de acest gen din Africa și din lumea a- rabă. Ea a început experimental să producă folosind ca materie primă sodă calcinată importată din România. într-o primă fază uzina va pacitate30 000 de tone a atinge, in 80 000 de tone, 1980 — 200 000

avea o ca- anuală de pentru 1977, iar in tone. Va fi „uzina numărul 1“ a industriei chimice tunisiene, consideră presa de aci, și. totodată o expresie a colaborării dintre cele două țări prietene, colaborare ce și-a manifestat și își manifestă rodnicia și in numeroase alte domenii.Planurile de dezvoltare .pentru viitorul imediat al platformei

industriale Gabes includ construirea unui complex de îngrășăminte fosfatice și azo- toase, considerat că va fi cel mai important proiect industria] al țării, după cucerirea independentei naționale. cu două decenii in urmă. Noul complex va asigura 2 000 de noi locuri de muncă pentru populația din -—~Simbol rilor de tunisian, rientarea spre valorificarea interesul propriei dezvoltări. a bogățiilor naturale ale țării. în primul rînd a fosfați- lor. Gabes. în trecut simplu fracție bucură drept cuvînt, de reputația de „oraș al chi- miștilor", ilustrare grăitoare a opțiunilor spre progres economic și social ale poporului acestor străvechi meleaguri.

zona.al preface- pe pămîntul oglindind o- statornică în
punct de a- turistică, se astăzi. pe

Mircea 
S. IONESCU

Conferința diplomatică privind 
reafirmarea și dezvoltarea 

dreptului internaționalGENEVA 11 (Agerpres). ferința diplomatică privindmarea și dezvoltarea dreptului internațional aplicabil în conflictele armate și-a continuat lucrările prin dezbaterea principiilor de bază ale culpabilității în domeniul dreptului umanitar.Plecind de la ideea necesității eliminării războaielor și surselor de conflict din viața popoarelor, P. Iliescu, adjunct al șefului delegației țării noastre, a arătat, in cadrul lucrărilor comisiei politico-juridice, că normele dreptului internațional umanitar trebuie să facă o distincție netă între agresor și victima agresiunii, agresorul urmînd să-și asume răspunderea încălcării acestor norme.Delegația română s-a pronunțat pentru includerea în protocoalele a- diționale a unor garanții minimale pentru asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale persoanei umane. Este, de asemenea, necesar — a arătat reprezentantul român — ca textele în discuție să nu aducă atingere drepturilor suverane ale statelor și să nu poată servi în nici un caz drept pretext al amestecului in treburile interne ale vreunei țări.

ATENA 11 (Agerpres). — La Atena au avut loc marți convorbiri oficiale intre președintele R. ,S. F. Iugoslavia,' Iosip Broz Tito, și primul ministru, al Republicii Elene. Constantin Karamanlis — informează agenția Ta- niug. în cadrul convorbirilor a fost abordat un cerc larg de probleme referitoare la relațiile dintre Iugoslavia și Grecia, precum și la principalele aspecte ale situației internaționale actuale.
★într-o declarație făcută presei, președintele Iosip Broz Tito a relevat, după încheierea convorbirilor : „Am procedat la un schimb amplu de vederi asupra relațiilor bilaterale, precum și asupra problemelor internaționale. Am stabilit că relațiile dintre Iugoslavia și Grecia sint foarte bune. Am convenit, de asemenea, că este necesar să extindem în viitor și să îmbunătățim aceste relații. Ceea ce este deosebit de important, și noi am evidențiat acest lucru, este necesitatea de a convoca din nou, intr-un viitor apropiat, conferința țărilor balcanice".La rîndul său, premierul Constantin Karamanlis a declarat : „Am stabilit că relațiile dintre Grecia și Iugoslavia sînt excelente și am convenit că va fi util să intensificăm și să depunem eforturi pentru dezvoltarea in viitor a cooperării în Balcani. Am convenit, de asemenea, ca guvernele celor două țări să depună eforturi comune pentru a contribui la consolidarea păcii • și cooperării internaționale atit pe plan european, cit și pe tărîm internațional. Deosebit de fructuos a fost schimbul de vederi asupra problemelor internaționale — a arătat premierul Karamanlis. O atenție deosebită a fost acordată cooperării în Balcani. Au fost obținute rezultate pozitive și trebuie să continuăm eforturile în această direcție".

MOSCOVA 11. — Corespondentul Agerpres transmite : în cadrul manifestărilor organizate in U.R.S.S. cu prilejul aniversării a 55 de ani de la crearea Partidului Comunist Român, la Palatul culturii al Uzinelor de rulmenți nr. 1 din Moscova, membru colectiv al Asociației de prietenie sovieto-română (A.P.S.R.), a fost deschisă marți expoziția de fotografii „Republica Socialistă România".în fața unei numeroase asistențe, formată din reprezentanți ai conducerii A.P.S.R., funcționari ai M.A.E. al U.R.S.S., muncitori, ingineri și tehnicieni ai uzinelor, au vorbit Anna Țukanova. prim-vicepreședinte Conducerii centrale a Gheorghe ambasadei Sovietică.

Partidului Comunist Român, opera de edificare a societății cialiste multilateral dezvoltate. inso-
A-

Colț, ministru tării noastre
11 (Agerpres).

alA.P.S.R., și consilier al in U niunea

SOFIA lț — Corespondentul gerpres transmite : La Ambasada României din Sofia a avut loc. marți, o conferință de presă consacrată aniversării a 55 de ani de Ia crearea Partidului Comunist Român. Au luat parte redactori șefi și șefi de secție de la ziarele centrale din Sofia, reprezentanți ai Uniunii Ziariștilor bulgari, ai agențiilor .B.T.A. și Sofiapres, redactori de la publicații de specialitate, precum și membri ai misiunilor diplomatice ale țărilor socialiste.Despre însemnătatea evenimentului a vorbit ambasadorul României la Sofia, Trofin Simedrea.HANOI bul internațional din Hanoi loc o gală de film lei de-a 55-a aniversări a Partidului Comunist Român.Au participat Nguyen Van Kinh, membru al C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, adjunct al șefului secției relații externe a C.C.. Hoang Tung, redactor șef al ziarului ..Nlian Dan", și alte persoane oficiale vietnameze, șefii misiunilor diplomatice acreditați in R.D. Vietnam.La biblioteca națională din Hanoi a fost deschisă o expoziție de fotografii înfățișînd succesele obținute de poporul român, sub conducerea

La Clu- a avut cu prilejul ce- creării
QUITO 11 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a creării Partidului Comunist Român, la Quito a avut Ioc ceremonia acordării numelui de „România" unei școli publice. La solemnitate au participat o- ficialități guvernamentale ecuadorie- ne, președintele Uniunii educatorilor din Ecuador, șefi de misiuni diplomatice, profesorii și elevii școlii. Despre sepinificația evenimentului au vorbit directorul Departamentului educației al provinciei Pichincha, președintele Societății de prietenie ecuadoriano-române, directorul școlii, precum și insărcinatul cu afaceri a.i. al țării noastre în Ecuador, Ion Petre Mada.

ORIENTUL APROPIAT

Deschiderea Consulatului 
general al României 

la ZagrebZAGREB 11 — Corespondentul nostru transmite : Marți a avut loc deschiderea oficială a Consulatului general al Republicii Socialiste România la Zagreb. Deschiderea noului Consulat al României la Zagreb se înscrie pe linia dezvoltării continue a reța- țiilor de prietenie și colaborare frățească dintre cele două țări socialiste vecine și prietene.Ambasadorul țării noastre in Iugoslavia, Virgil Cazacii, a fost primit de președintele Consiliului Executiv al R. S. Croația, Iakov Sirotkovici.
Plenara C. C. 

al P. C. din JaponiaTOKIO 11 — Corespondentul Agerpres transmite: La 11 mai, la,Tokio s-a deschis cea de-a VIII-a Plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist din Japonia. în prima zi a lucrărilor au luat cuvîntul președintele C.C. al P.C.J., Sanzo Nosaka. și președintele Prezidiului C.C. al P.C.J., Kenjy Miyamoto. Șeful Secretariatului C.C. al. P.C.J.. Tetsuzo Fuwa, a prezentat raportul prezidiului.Anterior a avut loc o ședință a Prezidiului C.C. al P.C.J. Cu acest prilej, Kenji Miyamoto a prezentat un raport privind activitatea Prezidiului Permanent. Raportul s-a referit. de asemenea, la situația din Dietă, Ia alte probleme voluția climatului politic Japonia, la pregătirile în legerilor pentru Cameralor, care vor avea loc anul viitor.
privind e- și social în vederea a- Consilieri-

• Anunțarea unei reuniuni cvadripartite la Riad • Situația 
din LibanDupă cum M.E.N., Ismail și ministru de . ... _____ ,a declarat că săptămîna viitoare va avea loc, la Riad, o reuniune cvadri- partită cu participarea emirului Fahd Ibn Abdel Aziz, prinț moștenitor și vicepremier al Arabiei Saudite, emirului Jaber Al Ahmed Al Sabah, prinț moștenitor și vicepremier al Kuweitului, precum și a primilor miniștri ai Egiptului și Siriei — Mam- douh Salem, și, respectiv, Mahmoud Al-Ayoubi. Fahmi a relevat că „a- ceastă decizie a fost luată la inițiativa regelui Khalid al Arabiei Saudite și a emirului Kuweitului, șeic Sabah Al Salem Al Sabah, emanînd din credința acestora în solidaritatea arabă și în importanța rolului Egiptului și Siriei în înaintarea lumii arabe".La rîndul său, Abdel Halim Khad- dam, vicepremier și ministru de externe al Siriei, a dat publicității o declarație, reluată de agenția Reuter, in care se arată că primul ministru Mahmoud Al-Ayoubi va participa la o reuniune cvadripartită, examina evoluția relațiilor Egipt și Siria după de-al doilea acord egipteano-israelian.

• încheierea convorbirilor siriano-iordanienetransmite agenția Fahmy, vicepremier externe al Egiptului, bilirea legii și ordinii și pentru redresarea economiei devastate", a precizat un purtător de cuvînt oficial.*DAMASC 11 (Agerpres). r- Regele Hussein al Iordaniei și-a încheiat vizita oficială întreprinsă la Damasc, la invitația președintelui Hafez EI Assad, plecind spre Amman. Consultările dintre cei doi șefi de stat — care se înscriu în cadrul unui program de convorbiri periodice — au prilejuit abordarea unor chestiuni de interes bilateral, precum și a unor probleme internaționale actuale, se arată în comunicatul comun dat publicității la încheierea vizitei. Cei doi șefi de stat și-au exprimat, totodată, sprijinul față de Organizația pentru Eliberarea Palestinei.
care va dintre semnarea celui de dezangajare(Agerpres)*BEIRUT 11 (Agerpres). — Ca urmare a aplicării prevederilor ultimului acord de încetare a focului, realizat prin eforturile de mediere ale președintelui ales, Elias Sarkis, la Beirut situația s-a îmbunătățit simțitor — relatează agențiile de presă. Postul de radio libanez anunța marți că au fost, totuși, semnalate unele confruntări în orașul Tripoli din nordul țării și în zona muntoasă. Elias Sarkis a avut o întrevedere cu fostul președinte, Suleiman Frangieh, în cursul căreia au fost analizate modalitățile de asigurare a succesiunii la funcția supremă în stat.„Noul președinte consideră că un guvern de unitate națională ar fi cel mai bun instrument pentru resta-

agențiile de presăLa Cairo, Primul secretar al Uniunii Socialiste Arabe din R.A. Egipt, dr. Rifaat Maghoub, a primit delegația organizației județene P.C.R. Iași, condusă de Gheorghe Cilibiu, secretar al Comitetului județean P.C.R. Iași, care la invitația organizației U.S.A, din guvernoratul Assiut a făcut o vizită în această țară. în cadrul convorbirii s-a exprimat satisfacția față de cursul continuu ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare dintre P.C.R. și Uniunea Socialistă Arabă. „Apreciem în vel mai înalt grad, a spus dr. Rifaat Maghoub, contribuția președintelui Nicolae Ceaușescu în vederea soluționării crizei din Orientul Mijlociu și la consolidarea păcii și cooperării internaționale".

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria de petrol și gaze, desfășurată la Karlovy-Vary, a examinat probleme referitoare la colaborarea pe termen lung in domeniul respectiv, adoptind propuneri și recomandări corespunzătoare. Lucrările ședinței comisiei s-au desfășurat într-o atmosferă de ințelegere reciprocă.

Rezultatele definitive 
ale alegerilor pentru 
Adunarea Națională 

comună a VietnamuluiHANOI 11 (Agerpres). — La Hanoi a fost dat publicității comunicatul privind rezultatele definitive ale alegerilor în Adunarea Națională confiună a Vietnamului. care au avut loc la 25 aprilie 1976.în comunicat se relevă că la alegeri au participat 98,77 la sută din cei înscriși in listele electorale. în ' . . . afost de 99,36 la sută, iar în sud de 98,59 la sută din totalul corpului electoral.Din cei 605 candidați propuși, 492 au fost aleși cu 99,12 la sută din voturile exprimate și validate.După cum relevă agenția V.N.A., alegerile s-au desfășurat potrivit legilor electorale ale R. D. Vietnam și Republicii Vietnamului de Sud, într-o atmosferă democratică, demon- strînd coeziunea de neînvins a poporului vietnamez.

nordul țării participarea la vot

transmitîntr-o ciivîntare primu] mi- nistru al Italiei. Aldo Moro, arată că „schimbarea politică ce va rezulta ca urmare a alegerilor generale anticipate din Italia ar putea fi radicală". Moro a relevat că „există sentimentul că vor fi luate decizii extrem de importante pentru viitorul țării".

La Sofia Jivko Jivkov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P.B.. președintele părții bulgare în Comisia mixtă guvernamentală româno-bulgară de colaborare economică și tehnico-științifică, a primit marți pe Dumitru Niculescu, inspector general de stat pentru controlul calității produselor, care face o vizită in Bulgaria.

BRUXELLES II (Agerpres). — Sub patronajul ministrului belgian al culturii, Henry Franțois van Aal, la Universitatea catolică din Louvain-Ia- Neuve s-a deschis expoziția de fotografii „Brâncuși". Despre opera și personalitatea marelui sculptor român au vorbit poetul Mihai Steriade, directorul Centrului " ~ . ... ...lingă prestigioasa universitate, și I. Vandevivere, profesor de istoria artelor la Universitatea din Louvain.

Convorbiri finlandezo- tanzaniene. Președintele Urho Kekkonen a conferit luni cu șeful statului tanzanian, Julius Nyerere, aflat în Finlanda într-o vizită oficială. Au fost examinate probleme privind cooperarea bilaterală și situația politică pe continentul african.
cultural român de pe

CONAKRY 11 (Agerpres). — l.„. „.i turneu în Gui-
Platforma electorală a Partidului 

Social Democrat din R. F. G.BONN 11 (Agerpres). — Președintele Partidului Social Democrat din R. F. Germania. Willy Brandt, și vicepreședintele partidului, cancelarul Helmut Schmidt, au prezentat la Bonn platforma electorală a social- democrației' vest-germane în vederea alegerilor legislative de la 3 octombrie. Documentul reprezintă. în același timp, un proiect de program guvernamental pentru perioada 1976— 1980.Programul pune accentul pe politica economică și socială, stabilind ca obiective, majore ale acesteia menținerea I stabilității economice, restabilirea deplinei ocupări a forței • de muncă, îmbunătățirea prestărilor sociale, precum și continuarea constantă a reformelor pe linie socială și de stat.In document se arată, printre altele. că, în anul 1975. rata creșterii preturilor de consum a fost de 6 la

sută. La începutul anului 1976, rata șomajului în țară era de 4,8 la sută.în capitolul rezervat politicii externe, programul subliniază că P.S.D. se pronunță pentru o cooperare sporită intre „cei nouă". în același timp, programul social-democrat reafirmă atașamentul față de N.A.T.O. și se pronunță pentru întărirea acestei grupări militare.Subliniind, pe de o parte, că nu. există alternativă la politica de destindere internațională, programul se pronunță pentru reducerea echilibrată a forțelor în Europa centrală, pentru intensificarea cooperării pe continent prin aplicarea documentelor Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, precum și pentru ameliorarea relațiilor dintre țările occidentale industrializate și țările în curs de dezvoltare. Politica de destindere, subliniază programul, trebuie să fie continuată la scară mondială.

Aflat intr-unneea, ansamblul folcloric „Cununa Carpaților" a susținut un spectacol de gală la Palatul Poporului din Conakry. La spectacol au participat membri ai Hjroului Politic și ai Comitetului Central al Partidului Democrat din Guineea, membri ai guvernului, periori de publici!.

Demisie. Jeremy Thorpe, liderul Partidului Liberal din Marea Bri- tanie, și-a prezentat demisia. Pină la alegerea noului lider, atribuțiile lui Thorpe urmează a fi preluate, potrivit observatorilor, de predecesorul său. Jo Grimmond. La ultimele alegeri generale, desfășurate în octombrie 1974. Partidul Liberal — al treilea ca mărime din Marea Britanie *• a obținut 18.3 la sută din voturi.

ITALIA

Măsuri

funcționari sula Președinția re-

Un tribunal din Madrid ” condamnat la termene de detenție de la unu la patru ani, un număr de zece activiști ai unor organizații democratice. Pretextul invocat de autoritățile judiciare a fost acela de „a- partenență la organizații politice interzise și desfășurarea de propagandă ilegală".
pentru reconstrucția zonelor sinistrateROMA 11nul interimar al _______ , ________ ____primul ministru Aldo Moro, s-a întrunit luni pentru a examina efectele recentului seism, hotărînd alocarea unei sume de 200 miliarde pentru finanțarea acțiunilor de construcție.Autoritățile au< indicat că va necesară o perioadă de mai multe luni pentru a se putea restabili comunicațiile feroviare și rutiere și mai multe săptămîni pentru a se înlătura în întregime dărimăturile.

(Agerpres). — Guver- Italiei, condus de
lirerefi

Federația unitară a celor trei mari centrale sindicale italiene — C.G.I.L.. C.I.S.L. și U.I.L. — a lansat luni un apel către toți muncitorii pentru a sprijini material persoanele sinistrate.Pe de altă parte, UNESCO a oferit luni Italiei un ajutor destinat reconstrucției școlilor și monumentelor culturale care au avut de suferit de pe urma cutremurului de pămînt. UNESCO va pune la dispoziția guvernului italian specialiști în materie d<f construcții școlare și de restaurare a monumentelor culturale.

• MECANIC DE TREN
AUTOMAT. De-a lungul sectorului Moscova-Klin al căii ferate „Oktiabrskaia" se experimentează un sistem electronic de conducere a trenurilor. Toate particularitățile traseului, in lungime de 90 km, dintre Moscova și Klin sînt trecute pe o fișă perforată, care se introduce intr-un ordinator amplasat in cabina mecanicului. De aici informațiile , se transmit către comenzile locomotivei. După cum se știe, condițiile de exploatare ale căilor ferate se modifică în permanență. Pentru ca mecanicul automat să poată ține seama de ele. pe roțile locomotivei sînt plasați senzori speciali, care transmit ordinatorului datele privind starea căii ferate. Ordinatorul le compară cu cele din memoria sa, efectuează calculele necesare și în mod automat transmite modificările necesare programului de lucru al locomotivei. Desigur, mecanicul automat nu va înlocui complet omul, dar îl poate ajuta să aleagă in timpul* cel mai scurt varianta optimă în conducerea trenului, pentru a reduce consumul de e- nergie, a ridica indicele de utilizare a drumului de fier etc.
• „AUTOMOBILUL PE 

BAZĂ DE REZIDUURI". Deșeuri de cărbune, lemn, paie și resturi menajere — iată carburanții utilizați de un nou tip de automobil, pus la punct de un inginer din Frankfurt pe Main (R. F. Germania). Mașina funcționează pe bază de metanol, substanță care poate fi extrasă tocmai din resturile amintite. Deși prețul de cost este, deocamdată, aproape tot atît de ridicat ca și al benzinei, noul tip de carburant prezintă avantajul de a nu fi afectat de criza de energie. In prezent au loc curse de probă ale „automobilului pe bază de reziduuri", căruia mulți ii prezic perspective promițătoare.
• APA ÎN LUME. Prima conferință internațională în problemele apei se va ține, din inițiativa Organizației Națiunilor Unite, la Mar del Plata (Argentina), in martie anul viitor. Potrivit experților O.N.U., întreaga planetă ar putea fi: confruntată pină la sfirșitul a- cestui secol cu o criză de apă; potabilă. Conferința din Argentina 'este menită să atragă atenția opiniei publice mondiale, precum și guvernelor a- supra aceștei probleme de interes vital pentru omenire.
• ALPINIST LA 92 DE 

ANI. Pentru a demonstra că omul este capabil de performanțe fizice și la o virstă înaintată, un medic japonez. în virstă de 92 de ani, a întreprins o temerară expediție. El a escaladat cel mai înalt vîrf: ■ muntos al Japoniei — Fujiyama (3 776 de metri), uimiindu-și compatrioții cu acest record în materie de longevitate sportivă.
• NOSTALGIA MĂ

RII. Cu ani în urmă, Geoffrey Thrippleton Marr a fost, succesiv, căpitanul pacheboturilor „Queen Mary" și „Queen Eliza- beth-l“, două apuse „glorii" ale marinei britanice, fiecare din ele trecînd de 80 000 tone — ambele scoase din uz. Marr nu s-a putut resemna să rămină pe uscat. La 67 de ani, el continuă să se Îmbarce, de data asta pe un vas mult mai mic, „Manzanares", care transportă banane, fiind al treilea la comandă, după căpitan. întrebat de ce nu se retrage, Marr a răspuns simplu : „Marea mă face să mă simt tinăr".
• „LILIECII-INCEN- 

DIATORI " Revistă americană „Coronet", din Chicago, dezvăluie amănunte asupra unui proiect secret al armatei americane, in cursul celui de-al doilea război mondial, care consta în utilizarea unor minusculi lilieci din statul New Mexico (cîntărind doar 15 g), ca „bombe incendiare vii" împotriva orașelor nipone, construite, în general, din lemn sau alte materiale ușoare. în cadrul unul atac experimental, mai multe mii de asemenea lilieci, prevăzuți fiecare cu bastonașe de dinamită, au fost lansați în timpul zilei, dintr-un avion, 'asupra unui orășel special construit, din sudul S.U.A. Zăpăciți de lumina soarelui, liliecii au încercat să se adăpostească în locurile mai adumbrite, ca urmare a exploziilor provocate de izbirea minusculelor viețuitoare de pereții locuințelor, întregul orășel transfor- mindu-se in citeva minute intr-un imens rug. Deși experiența a reușit întru-totul, pină Ia urmă, „bomba incendiară Vie" nu a fost folosită ; i-a luat locul bomba, infinit mai distrugătoare, de la Hiroshima...
• TREI URSI Șl UN 

SATELIT. Din mulțimea de urși polari ai Alaskăi, trei — în aparență cu nimic deosebiți de ceilalți — se bucură de o a- tenție cu totul deosebită din partea unui... satelit artificial al Pămîntului, „Nimbus-6“. Fiecare din acești trei urși albi poartă cu sine o povară de, 5 kg formată din aparatură .științifică. Cînd „Nimbus-6“ traversează Alaska, aparatele respective transmit poziția exactă a urșilor, făcînd astfel posibilă permanenta lor localizare, stabilirea traseelor străbătute ș.a. în felul acesta, oamenii de știință americani urmăresc efectele pe care construirea marii conducte petroliere ce traversează extremitatea nordică a continentului american le are asupra modului de viață al animalelor polare.
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