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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

A FĂCUT IERI 0 VIZITĂ DE LUCRU
In Întreprinderi din capitală

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, în cursul dimineții de 
joi, 20 mai, o vizită de lucru în 
două importante unități indus
triale din Capitală : întreprin
derea de utilaj chimic „Grivița 
roșie" și întreprinderea de 
piese radio și semiconductor! 
Băneasa.

în această vizită, secretarul 
general al partidului a fost 
însoțit de tovarășii Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară și 
Gheorghe Oprea.

Expresie elocventă a dialo
gului permanent pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu îl 
poartă cu oamenii muncii, 
a unității de monolit dintre 
partid și popor, și vizita de 
lucru de ieri a prilejuit 
discutarea principalelor pro
bleme ale activității consacra
te înfăptuirii sarcinii stabi
lite de cel de-al Xl-lea Congres 
al partidului ca actualul cinci
nal să fie un cincinal al revo
luției tehnico-științifice.

Întîmpinat cu deosebită căldură de colectivele vizitate, 
secretarul general al partidului a analizat la fața locului, 
împreună cu factori de răspundere, aspecte concrete ale bunului 
mers al activității economice, măsurile ce se impun pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor imediate și de perspectivă 

din acest cincinal al revoluției tehnico-stiintifice» » »

La întreprinderea de piese radio șl semiconductor! Băneosa

Atmosfera constructivă, de activitate creatoare care 'domnește pretutindeni în țară, hotărîrea cu care poporul român își consacră priceperea și energia înfloririi patriei socialiste și-au găsit o grăitoare ilustrare în cele două mari uzine bucureștene. Colectivele de muncă de aici, angajate plenar în

înfăptuirea exemplară a cincinalului, au întîmpinat cu bucurie și entuziasm pe secretarul general al partidului. La locurile lor de muncă din secții, de-a lungul fluxurilor tehnologice, în ateliere și laboratoare, muncitori, tehnicieni, ingineri l-au salutat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, raportîndu-i

succesele obținute, exprimîndu-șî atașamentul lor neclintit față de patrie și partid, adeziunea lor la politica internă și externă a partidului.în centrul analizei făcute cu acest prilej s-au situat aspecte legate de îndeplinirea sarcinilor imediate și de perspectivă din

La întreprinderea de utilai chimic „Grivița roșie"

acest cincinal al revoluției tehnico-științifice, de ridicarea în continuare a calității produselor și modernizarea tehnologiilor, creșterea eficienței și perfecționarea întregii activități economice.în acest sens, preocupările constatate atît la vechea citadelă muncitorească de la Grivița, cît și la una din cele mai tinere platforme industriale din Capitală oferă exemple semnificative pentru nivelul atins de industria noastră în această direcție, pentru realizările obținute în acest an de început al noului cincinal.Vizita de lucru a început la cunoscuta uzină bucureșteană „Grivița roșie“, autoarea chemării la întrecere socialistă pe acest an adresate întreprinderilor constructoare de mașini din întreaga țară. Discuțiile cu oamenii muncii de aici, cu factorii de răspundere din centrala industrială și ministerul de resort au fost axate pe probleme privind onorarea sarcinilor de plan, modernizarea tehnologiilor și a producției, dezvoltarea acestei unități în actualul cincinal. Directorul întreprinderii, ing. Stelian Necula, arată că rezultatele înregistrate în primele patru luni, cînd prevederile au fost îndeplinite la toți indicatorii, inclusiv la export, confirmă hotărirea colectivului de a-și onora în mod exemplar sarcinile de plan și angajamentele a- sumate în întrecerea socialistă.Pe parcursul vizitării marilor hale ale secției de cazangerie, locul unde se confecționează și se a- samblează impunătoarele instalații și utilaje chimice și pentru rafinării, se relevă cu pregnanță că de la ultima vizită făcută aici, în februarie anul trecut, de secretarul general al partidului s-au produs importante schimbări calitative pe
(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceausescu s-a intilnit 
cu tovarășul Santiago Carrillo 

secretar general al Partidului Comunist din Spania

ÎNCEPEREA CONVORBIRILORTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, s-a intilnit, joi seara, cu tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită de prietenie în țara noastră.

Cu acest prilej au început convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Santiago Carrillo.Convorbirile se desfășoară într-o atmosferă de caldă prietenie și cordialitate, în spiritul relațiilor statornicite între cele două partide, între conducerile lor.

Ieri, la sosirea pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost întîmpinat de Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.
PRIMIRI LA PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU

Delegația parlamentară columbiană
condusa de Alberto Santofimio Botero, președintele Camerei Reprezentanților

în ziua de 20 mai, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit delegația parlamentară columbiană, condusă de Alberto Santofimio Botero, președintele Camerei Reprezentanților, care, la invitația Marii Adunări Naționale, a întreprins o vizită oficială în țara noastră.La întrevedere au participat tovarășii Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Virgil Teodo- rescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Silviu Curticeanu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat, Mihail Hașeganu, deputat în M.A.N., vicepreședinte al Asociației de prietenie româno-columbiană.Au luat parte, de asemenea, Luis Emilio Monsalve Arango, prim-vice- președinte al Camerei Reprezentanților, Simon Bossa Lopez, al doilea vicepreședinte, precum și Fernando Urdaneta, ambasadorul Columbiei la București.Exprimînd gratitudinea pentru întrevederea acordată, conducătorul delegației a arătat că în Columbia stăruie cu putere impresia pe care a lăsat-o vizita președintelui Nicolae

Ceaușescu, subliniind că poporul, guvernul și parlamentul țării sale manifestă admirație și afecțiune față de șeful statului român.Salutînd pe oaspeți, președintele Nicolae Ceaușescu a relevat că își amintește cu plăcere de vizita sa în Columbia, de întilnirile pe care le-a avut, de convorbirile cu membrii Camerei Reprezentanților.în cadrul întrevederii s-a apreciat că vizita parlamentarilor columbieni în România reprezintă un moment important în dezvoltarea colaborării dintre țările noastre, ea contribuind la întărirea în continuare a prieteniei dintre popoarele român și columbian.Subliniindu-se cu satisfacție evoluția ascendentă a raporturilor dintre cele două țări, s-a evidențiat, în același timp, dorința reciprocă de a conlucra mai strins, în spiritul celor convenite cu prilejul convorbirilor româno-columbiene la nivel înalt, în soluționarea problemelor ce confruntă omenirea. Au fost reliefate, in această ordine de idei, colaborarea fructuoasă în grupul țărilor în curs de dezvoltare latino-americane, participarea

lor activă la rezolvarea problemelor legate de lichidarea subdezvoltării, de crearea unei noi ordini economice, care să permită fiecărui popor să valorifice, potrivit intereselor sale și în folosul propriu, bogățiile naționale.în timpul convorbirii, relevîndu-se că în soluționarea acestor probleme complexe un rol tot mai important revine popoarelor înseși, s-a arătat că parlamentele, ca reprezentante autorizate ale acestora, sînt chemate să aducă o contribuție sporită la întărirea solidarității și lărgirea colaborării pe plan internațional a tuturor forțelor progresiste, în lupta pentru instaurarea unor relații noi. bazate pe egalitate între state, pentru respectarea dreptului inalienabil al fiecărui popor de a fi pe deplin stă- pîn pe destinele sale.Exprimîndu-și convingerea că poporul prieten columbian va obține succese tot mai mari pe calea dezvoltării sale independente, președintele României i-a transmis cele mai bune urări de prosperitate și bunăstare.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
Sociologul și publicistul american

Al vin TofflerPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, joi după-amiază, pe Alvin Toffler, sociolog și publicist american, autorul cunoscutei lucrări „Șocul viitorului", care întreprinde, împreună cu soția, o vizită in țara noastră.La primire au participat Mircea Malița, consilier al președintelui republicii, precum și Harry Barnes jr., ambasadorul S.U.A. la București.Mulțumind pentru deosebita onoare de a fi primit de șeful statului român, oaspetele a exprimat interesul deosebit față de experiența specifică a dezvoltării României in

tr-un moment în care au loc schimbări accelerate in lume și în care se caută soluții adecvate la problemele noi puse de revoluția tehnică și științifică.Președintele Nicolae Ceaușescu a relevat importanța și rolul hotărîtor pe care îl au, în condițiile profundelor mutații intervenite pe plan mondial, eforturile fiecărui popor de a stabili și urma calea propriei dezvoltări economice și sociale, precum și o largă colaborare internațională în vederea soluționării marilor probleme ale omenirii.în timpul întrevederii a fost subliniată necesitatea promovării în re

lațiile dintre state a principiilor șl practicilor cu adevărat democratice și echitabile, care să asigure progresul tuturor națiunilor și in special al țărilor în curs de dezvoltare. în acest context au fost relevate valoarea deosebită a schimburilor de vederi, a contactelor și discuțiilor, precum și rolul important ce revine oamenilor de știință în studierea și tratarea marilor probleme ale contemporaneității, în anticiparea unor soluții care se impun multitudinii de aspecte ale dezvoltării și progresului popoarelor.întrevederea s-a desfășurat tntr-Q atmosferă cordială.
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SUCEAVA TULCEA VRANCEAPrefațate de ample dezbateri’ In toate organizațiile de partid., de masă și obștești — in cadrul cărora și-au spus cuvintul peste 10 000 de participanți, făcind: circa 5 000 de propuneri pentru îmbunătățirea activității — lucrările plenarei cu activul au constituit încununarea unei, etape de exigente și fructuoasei analize in întîmpinarea Congresului educației politice și: culturii socialiste.In raportul prezentat de tovarășul Miu Dobrescu, prim- secrelar al Comitetului județean, Suceava al P.C.R., ca și în cuvintul celor 77 de participanți la discuțiile din plen și din comisii, s-a subliniat creșterea rolului conducător al organelor și. organizațiilor de partid in transpunerea in viață a sarcinilor cuprinse in Programul ideologic,, contribuția comuniștilor la dezvoltarea conștiinței socialiste in. rindul maselor, la încetățenirea, atitudinii înaintate față de muncă și avutul obștesc. Imaginea cea mai sugestivă a sentimentelor patriotice și a atașamentului bucovinenilor față de politica partidului o constituie succesele lor în muncă, materializate în îndeplinirea cincinalului trecut în patru ani și jumătate, reușind astfel să dea suplimentar patriei, pină la fi-, nele lui 1975, bunuri materiale în valoare de 4,6 miliarde lei.. Continuind aceste frumoase tradiții in întrecerea socialistă, dinamizată prin toate mijloacele muncii politice, ei au îndeplinit cu patru zile mai devreme planul în industrie pe primele patru luni ale acestui an.Vorbitorii au evidențiat faptul că. în lumina Programului ideologic, organizația de partid județeană a reușit să conducă intr-o concepție unitară munca politicQ-educativă, s-o ancoreze mai adine in realitățile și cerințele locale, imprimindu-i un caracter militant și combativ. Un loc central s-a acordat însușirii conținutului documentelor Congresului al XI-lea, al Programului partidului și operelor tovarășului Nicolae Ceaușescu, desfășurării unui dialog viu, creator in cadrul învățămîntu- lui politico-ideologic, care cuprinde peste 63 000 de cursanți, precum și al altor forme de pregătire, din întreprinderi, instituții și așezăminte de cultură.Adevărată tribună a experienței înaintate, plenara a scos in evidență, prin cuvintul unor reprezentanți ai marilor unități miniere, metalurgice, forestiere, textile, valoroase inițiative și metode ale muncii politico-educative, pentru creșterea gradului de răspundere față de sarcinile fiecărui colectiv, pentru întărirea ordinii și disciplinei la toate locurile de muncă. în acest spirit s-a cerut să se manifeste combativitate împotriva oricăror abateri de la normele eticii și echității socialiste ; de asemenea, creșterea eficienței demersului cultural-educativ, a contribuției sale la înlăturarea unor neajunsuri privind utilizarea fondului de timp in întreprinderi, grija față de avutul obștesc, reducerea cheltuielilor materiale — subliniindu-se necesitatea afirmării cu tărie a spiritului muncitoresc. întrucit în cincinalul revoluției tehnico- științifice județului Suceava ii revine să realizeze o producție 
Din programul de măsuri adoptat de plenară :

• Intensificarea muncii politico-ideologice si 
cultural-educative In exploatările miniere fi io- 
restiere, satele mai izolate, șantierele de con
strucții si in unitățile economice nou înființate.

• Generalizarea inițiativelor: „Micronul, gra
mul, secunda", „Eu produc, eu controlez, eu răs
pund", „Să lucrăm o zi pe lună cu materii prime, 
combustibil și materiale economisite" ș.a.

• In centrul muncii politice la sate va sta an
trenarea oamenilor muncii la îndeplinirea pro
gramelor speciale ale județului privind cultura 
vegetală, zootehnia, îmbunătățirile funciare, 
sporirea producției agricole în zona de munte.

• La cetatea de scaun a Sucevei, în orașul Șiret 
și comuna Baia vor fi organizate periodic ample 
manifestări politice și cultural-artistice în scopul 
educării maselor în spirit patriotic, revoluționar.

• Se va îmbunătăți activitatea brigăzilor știin
țifice, a lectoratelor de educație materialist-știin- 
țitică. Pînă în 1980, în toate comunele cu o 
populație de peste 6 000 locuitori se vor înființa 
universități populare.

• Organele și organizațiile de partid vor acor
da o atenție deosebită procesului de pregătire a 
celor 32 000 de cadre necesare dezvoltării eco- 
nomico-sociale a județului în cincinalul actual.

• Pînă la sfîrșitul anului 1977, pe lingă toate 
casele de cultură se vor înființa ansambluri iol- 
clorice, iar Ia căminele culturale tormații cores
punzătoare tuturor genurilor militante ale artei 
de amatori.

In încheierea lucrărilor plenarei, participanții 
au adresat o telegramă COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU, din care extragem:
Plenara cu activul a Comitetului județean de partid Suceava dâ 

o inaltâ apreciere tezelor de o deosebita insemnâtate teoretică șl 
practică adoptate de Congresul al XI-lea, contribuției excepționale 
aduse de către dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la fundamentarea și înfăptuirea principiilor 
dezvoltării conștiinței socialiste și făuririi omului nou.

Dezbătind cu o înaltă responsabilitate partinică, în lumina exi
gențelor formulate de dumneavoastră la recenta ședință de lucru 
de la Comitetul Central, activitatea politico-educativă desfășurată 
în județul nostru, participanții s-au angajat să perfecționeze munca 
pe întregul front ideologic, să facă din fiecare organizație de 
partid, instituție de invăfămint, cultură, știință șl artă, din fiecare 
loc de muncă o adevărată școală a educației comuniste, a culti
vării dragostei nețărmurite față de patrie și partid, de sădire in 
conștiința oamenilor a convingerilor științifice despre natură și 
societate, de continuă lărgire a orizontului lor de pregătire poli
tică șl profesională.

Vom milita cu fermitate pentru dezvoltarea cultului muncii șl 
respectului pentru legile țării, pentru stimularea gindirii creatoare 
șl afirmarea tot mai viguroasă a principiilor eticii șl echității socia
liste in întreaga viață socială, ne vom orienta eforturile și preocu
pările spre mobilizarea marilor resurse umane șl materiale ale 
|vdețului in vederea înfăptuirii în mod exemplar a sarcinilor ce ne 
revin in cincinalul 1976—1980.

Ne reafirmăm totala adeziune față de politica profund științi
fică, internă și externă, a partidului și statului nostru și vă asigu
răm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, ur- 
mind strălucitul dumneavoastră exemplu de totală dăruire patrio
tică șl inaltă conștiință revoluționară, ne vom aduce intreaga noas
tră contribuție la cauza făuririi celei mai drepte societăți pe pă- 
mintul strămoșesc al scumpei noastre patrii — societatea co
munistă.

Din programul de masuri adoptat de plenară :
• Se vor stabili pînă Ia stîrșitul lunii august a 

fiecărui an colective pe fiecare localitate, pen
tru a ajuta concret organele șl organizațiile de 
partid în orientarea tematicii șl în stabilirea opti
mă a structurii cursurilor învățămîntului politico- 
ideologic de partid și U.T.C.

• In vederea generalizării experienței înaintate, 
se va întocmi, la Începutul fiecărui an, un pro
gram de schimburi de experiență privind contri
buția muncii politice Ia organizarea științifică a 
producției, reducerea cheltuielilor materiale, uti
lizarea integrală a timpului de lucru.

• Trimestrial se vor organiza cicluri de dezba
teri, simpozioane, expuneri, prezentări de filme 
documentare avînd drept scop dezvoltarea gin
dirii economice a celor ce muncesc.

• In direcția perfecționării muncii de educație 
ateist-științifică, pînă la 15 iunie a.c. se vor or
ganiza în cadrul unităților economice și social- 
culturale lectorate, cercuri tehnico-științifice, iar 
în cursul anului 1976 va avea loc un colocviu de 
referate și comunicări privind metode și forme 
de educație materialist-științifică a maselor, de 
combatere a concepțiilor mistico-religioase.

• Se vor extinde acțiunile: „Iarna tulceană", 
„Luna culturii tulcene", „Sărbătoarea pescuitu
lui", „Sărbători ale culesului", menite să pună în 
valoare tradițiile spirituale ale satului.

în încheierea lucrărilor plenarei, participanții 
au adresat o telegramă COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU, din care extragem:
Participanții la plenară, in numele comuniștilor și al tuturor 

oamenilor muncii tulceni, îșl exprimă și cu acest prilej sentimen
tele lor de atașament deplin la politica internă șl externă a 
partidului și statului nostru, politică ce reflectă în cel mai înalt 
grad aspirațiile de bunăstare materială șl spirituală ale națiunii 
noastre socialiste, de pace și progres în lume. Reafirmăm și de 
această dată simțămintele noastre de prețuire și recunoștință față 
de activitatea laborioasă și contribuția hotăritoare pe care dum
neavoastră, înțeleptul și mult încercatul conducător, o aveți la 
elaborarea documentelor partidului nostru, la aplicarea consec
ventă a politicii sale marxist-leniniste. Militind cu consecvență 
pentru înfăptuirea prevederilor Programului ideologic al partidu
lui, organele și organizațiile de partid, de masă și obștești au 
desfășurat o intensă muncă politică și cultural-educativă care a 
contribuit la formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste, revo
luționate a oamenilor muncii, la înarmarea lor cu concepția parti
dului nostru despre lume șl societate — materialismul dialectic 
și istoric — la educarea lor patriotică și internaționalistă.

Exprimînd voința comuniștilor, a tuturor celor ce muncesc șl 
trăiesc pe acest străvechi pămint românesc, ne angajăm în fața 
conducerii partidului și a dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
secretar general, că vom milita cu fermitate pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste a maselor, aplicarea neabătută a principiilor 
eticii și echității socialiste, că vom munci neobosit pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor ce ne revin din istoricele documente 
ale Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român de edifi
care a socialismului șl comunismului in scumpa noastră patrie — 
Republica Socialistă România.

globală industrială de aproape Ș 20 miliarde lei (ceea ce repre- £ zintă, practic, dublarea valorii I, pe care județul a înregistrat-o la acest capitol în întreaga perioadă a construcției socialiste), in această perspectivă muncii ; politico-educative i se cere să j contribuie activ și nuanțat la J stimularea inteligenței tehnice j și a luptei pentru nou, la o ) prospectare a tuturor posibili-1 tăților de sporire a eficienței l economice.Dezbaterile au ancorat stărui- ; tor și în sfera vieții cultural-e- J ducative, analizindu-se mesajul j unor ample manifestări artiști- ț ce in cultivarea sentimentelor I de dragoste față de patria so- î cialistă, față de partidul comu- I nist. S-au menționat, în acest i context, unele acțiuni de ră- ’ sunet : festivalurile cultural-ar- ( tistice „Plaiuri bucovinene“ și j „Comorile Țării de Sus“, con- • cursurile naționale de poezie ’ patriotică „Nicolae Labiș", de j interpretare „Ciprian Porum- . bescu“ și de artă plastică „Vo- ronețiana". în același timp, au fost veștejite unele tendințe de formalism și festivism din ac- . tivitatea cultural-artistică, de neglijare a vieții spirituale din unele sate și șantiere mai îndepărtate ; se impun îmbunătățirea muncii organismelor de conducere colectivă de pe lingă așezămintele de cultură, antrenarea plenară a activiștilor de partid și de stat, a intelectualilor la activitatea educativă. O atenție deosebită trebuie acordată formării gindirii, convingerilor materialist-științifice și combaterii unor manifestări de misticism și obscurantism.Ca activiști de partid, ca oameni cu experiență de viață — spunea unul dintre vorbitori, exprimînd un sentiment unanim — să le oferim tinerilor adevăratele modele de muncă și cinste, de devotament și abnegație prezente în fiecare colectivitate, să-i facem să cunoască temeinic uriașele eforturi și ctitorii socialiste ale țării, destinate lor în primul rînd, să Ie deschidem largi orizonturi pentru însușirea politicii partidului, precum și a învățămintelor istoriei de luptă a poporului, cultivindu-le dragostea pentru pămîntul strămoșesc, pentru viitorul comunist al patriei.Luind cuvintul în încheierea dezbaterilor, tovarășul EMIL BOBU, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a relevat importantele succese dobindite de suceveni, sub conducerea organizațiilor de partid, care au pus in centrul muncii politico-educative formarea omului nou, animat de patriotism fierbinte, de hotărirea de a infâptui exemplar directivele Congresului al XI-lea al partidului. Vorbitorul, apreciind spiritul de exigență comunistă al dezbaterilor, a făcut o serie de recomandări privind perfecționarea intregii activități consacrate transpunerii in viață a Programului ideologic, aplicării principiilor Codului etic. Toți factorii educaționali din județ sînt chemați să contribuie nemijlocit, prin combaterea unor manifestări retrograde ce mai persistă, la formarea atitudinii înaintate față de muncă, față de îndatoririle sociale, la Întărirea spiritului de răspundere al tuturor cetățenilor.

Plenara cu activul a Comitetului județean Tulcea al P.C.R. a dezbătut intr-un spirit de înaltă responsabilitate partinică activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid, de organizațiile de masă și obștești, de instituțiile de învăță- mînt și cultură pentru transpunerea în viață a Programului ideologic al partidului.Amplul raport prezentat de tovarășul Ion Velișcu, prim- secretar al comitetului județean de partid, cele 56 de luări la cuvînt — în plen și pe comisii — au subliniat cu pregnanță că progresele realizate in munca politico-educa- tivă în perioada care a trecut de la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, contribuția sa sporită la dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor, la stimularea activității lor creatoare probează în mod elocvent profunda înriurire pe care a e- xercitat-o asupra tuturor domeniilor de activitate Programul ideologic al partidului. Județul Tulcea se prezintă în pragul primului Congres al educației politice și culturii socialiste cu realizări notabile. în ceea ce privește dezvoltarea bazei materiale a muncii politice și culturale, este de remarcat că in ultimii 5 ani s-au înființat 100 de așezăminte culturale, s-au construit aproape 100 de clase noi. Multiplele acțiuni cu caracter politico-educa- tiv au fost mai precis coordonate și orientate de către comitetul județean de partid ; formele și mijloacele de desfășurare a activității politico-ideo- logice s-au diversificat simțitor, în funcție de cerințele concrete ale locului de muncă, de gradul de pregătire și de preocupările oamenilor.Atit raportul, cit și intervențiile au relevat experiența pozitivă a organizațiilor de partid din orașele Macin, Isaccea, Ba- badag. din întreprinderi cum ar fi Combinatul metalurgic, întreprinderea de prelucrare și industrializare a legumelor din municipiul Tulcea, in organizarea unor acțiuni vii care și-au dovedit eficiența, au contribuit in bună măsură la realizările obținute de către aceste unități economice.In spirit de exigentă, plenara a stăruit, în același timp, și asupra neajunsurilor ce se mai manifestă în munca politico- educativă. Astfel, s-a arătat că față de unele stări negative din activitatea de producție, cum ar fi depășirea cheltuielilor la mia de lei producție (cu 93 lei), neutilizarea integrală a timpului de lucru, depășirea consumurilor normate la combustibil și energie, munca politică nu a fost întotdeauna suficient de intransigentă, acțiunile organizate au avut adesea un caracter abstract, general. în acest sens a fost evidențiată necesitatea ca munca politică să fie pătrunsă în mai mare măsură de combativitate și spirit militant, urmărindu-se permanent finalitatea ei educativă. ecoul in conștiința oamenilor.în mod deosebit a fost subliniată. ca o cerință majoră, sporirea contribuției activității politico-educative la dezvoltarea

atitudinii înaintate față demuncă și avutul obștesc, la stimularea întrecerii socialistepentru îndeplinirea sarcinilorcincinalului. în județul Tulcea această cerință este cu atit mai actuală, cu cit aici au luat ființă o serie. de; întreprinderi noi, a căror funcționare ireproșabilă este condiționată în bună măsură de întărirea ordinii și disciplinei, a spiritului de răspundere pentru creșterea e- ficienței muncii, pentru gospodărirea judicioasă a materiilor prime și materialelor, calitatea producției, utilizarea integrală a capacităților de producție.Mai multe intervenții au reliefat necesitatea intensificării muncii desfășurate în vederea însușirii normelor Codului eticii și a generalizării exemplului înaintat. în acest context s-a relevat imperativul diversificării acțiunilor de combatere a unor mentalități și atitudini înapoiate prin continuarea unor acțiuni de masă' sub genericul „Ce înseamnă a fi comunist", „Să trăim și să muncim in spiritul eticii și echității socialiste", „Cinste, corectitudine etică și echitate" și altele, prin organizarea unor dezbateri la locul de muncă care să antreneze opinia colectivă in analiza fiecărei abateri.Cu referire la activitatea cultural-artistică s-a reliefat că în ultimii ani au fost permanentizate acțiuni menite să pună în valoare tradițiile, obiceiurile de muncă și viață, portul locuitorilor județului, bogatul folclor dobrogean, cum ar fi „Iarna tulceană", „Luna culturii tulcene", „Festivaluri ale cîntecului, dansului și portului", „Sărbători ale culesului", „Sărbătoarea pescuitului". Raportul prezentat și unele luări la cuvint au arătat insă că in activitatea cultural- artistică nu s-au promovat cu suficientă insistență dansul tematic, cintecul patriotic, montajele literar-artistice, că multe acțiuni organizate au uneori un caracter festivist, situație pusă în legătură cu faptul că instituțiile de resort, factorii de răspundere nu au dovedit suficientă inițiativă și preocupare pentru îndrumarea și coordonarea unitară a întregii munci desfășurate in județ.în încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvintul tovarășul PETRE LUPU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. După ce a infă- țișat unele din realizările de seamă obținute in procesul de transpunere in viață a Programului ideologic al partidului, vorbitorul a scos in evidentă necesitatea ca multiplele forme și mijloace ale muncii politice să aducă o contribuție sporită Ia cunoașterea și însușirea de către mase a politicii partidului, la dezvoltarea răspunderii pentru transpunerea ei in viață. în acest sens se impune să se urmărească mai îndeaproape modul cum se împletesc aspectul informativ cu cel formativ fn cadrul fiecărei acțiuni, cum răspund acestea cerințelor și necesităților reale de la fiecare loc de muncă, cum contribuie la dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor, la formarea unor puternice convingeri.

Focșanii, oraș cu puternice rezonanțe istorice, unde,. cu 117 ani în urmă, și-au dat mina, unindu-se pe veci,' românii din Muntenia și Moldova, a trăit recent un eveniment important : desfășurarea lucrărilor plenarei cu activul a Comitetului județean de partid Vrancea-Ceea ce a caracterizat lucrările plenarei — raportul prezentat de tovarășul Simion Dobro- vici, prim-secretar al comitetului județean de partid, precum și cuvintul participanților, reprezentanți ai tuturor categoriilor de oameni ăi muncii din județ — a fost exprimarea adeziunii depline față de politica internă și externă a partidului nostru, a hotărîrii de a face totul pentru a da viață Programului partidului- de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înâintare a României spre comunism. Marile transformări înnoitoare pe care le-au cunoscut vrîncenii în munca și traiul lor, ca urmare a puternicei dezvoltări economice din anii socialismului, mutațiile calitative din viața materială și spirituală a tuturor locuitorilor acestor străvechi meleaguri românești au fost puternic reliefate în cuvintul celor 75 de vorbitori, in plen și pe comisii.S-a subliniat că intensificarea activității politico-ideologice șl cultural-educative, corespunzător prevederilor Programului ideologic, a contribuit la creșterea rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid, la sporirea combativității revoluționare. a spiritului militant al comuniștilor, la dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor.După Plenara din noiembrie 1971 a C.C. al P.C.R., comitetul județean de partid a organizat și condus mai bine activitatea politico-ideologică de Înarmare a cadrelor, a tuturor membrilor de partid cu concepția materialismului dialectic și istoric despre viață și societate, cu principiile politicii partidului. Faptul că în județ aproape 70 la sută din populația activă este cuprinsă în sistemul unitar de pregătire politico-ideologică — s-a remarcat în plenară — obligă cu atit mai mult organizațiile de partid să-și sporească preocupările în direcția creșterii eficienței, a rolului forma- tiv-educativ al întregii activități ideologice. Numeroși secretari ai organizațiilor de bază și ai comitetelor de partid au arătat că, odată cu introducerea unor forme și modalități noi in munca politică de masă, au fost reevaluate și reactivate mijloacele tradiționale ce s-au dovedit viabile și eficiente. Au fost astfel lărgite colectivele de agitatori șl s-a intensificat activitatea acestora in strinsă concordanță cu sarcinile economice și pclitice concrete de la fiecare loc de muncă ; slnt mai bine folosite gazetele de perete și satirice ; au fost create in județ 527 cabinete de științe sociale și puncte de documentare, care îndeplinesc un rol tot mai activ In munca politico-ideologică.Vorbitorii au scos în evidență că înfăptuirea prevederilor cincinalului precedent înainte de termen atestă eficiența crescin- dă a muncii desfășurate de organizațiile de partid în ridicarea nivelului general de conști
Din programul de măsuri adoptat de plenară :

• Prin multiplele mijloace ale muncii politice 
de masă (munca de la om la om, gazete de pe
rete, emisiuni la stațiile de radioamplificare etc.) 
comitetele județean, municipal, orășenești și co
munale de partid vor acționa pentru popularizarea 
exemplului înaintat, a experienței pozitive, pen
tru combaterea neajunsurilor privind disciplina 
în muncă, folosirea capacităților de producție, 
calitatea produselor.

• Organele și organizațiile de partid, de stat, 
de masă și obștești vor pune sistematic în dezba
terea comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii 
problemele eticii și echității socialiste, vor dis
cuta în organizațiile respective aspectele care se 
referă Ia încălcarea prevederilor Codului etic.

• Anual, în județ se vor desfășura manifestările 
cultural-educative „Focșani — permanențe cultu
rale", „Salonul literar Dragosloveni", colocvii, 
simpozioane pe teme de creație literară și artă 
plastică, întîlniri cu scriitori, critici de artă etc. 
In vederea stimulării mișcării artistice de masă, 
se vor organiza festivaluri și concursuri ca t 
„Festivalul folclorului vrincean” ș.a.

• în întîmpinarea centenarului independenței 
României și cu prilejul împlinirii a 70 de ani de 
Ia răscoala țăranilor din 1907 și a 60 de ani de 
Ia bătălia de la Mărășești, instituțiile de cultură 
vor organiza manifestări pentru evocarea acestor 
evenimente.

în încheierea lucrărilor plenarei, participanții 
au adresat o telegramă COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU, din care extragem:
Participanții la plenara comitetului |udețean de partid cu acti

vul au dezbătut pe larg șl intr-un ridicat spirit de combativitate 
și exigență comunistă modul în care organele și organizațiile 
de partid, de masă șl obștești înfăptuiesc sarcinile ce decurg din 
Programul ideologic al partidului, au apreciat în unanimitate con
tribuția dumneavoastră hotăritoare la elaborarea șl aplicarea aces
tui program, a Codului principiilor și normelor vieții și muncii co
muniștilor, ale eticii și echității socialiste, ale căror Idei constituie 
pentru întregul nostru popor imbolduri călăuzitoare în măreața 
operă de edificare a României socialiste.

în cadrul lucrărilor desfășurate în plen și pe comisii a fost 
analizată temeinic, multilateral activitatea de însușire a principiilor 
politicii partidului și statului nostru, care reprezintă marxism-le- 
ninismul aplicat în mod creator la condițiile țării noastre, a con
ținutului operelor dumneavoastră, tezaur prețios în patrimoniul 
mișcării comuniste șl muncitorești românești șl internaționale, 
precum și experiența organizațiilor de partid, de masă și obștești, 
a instituțiilor de învățămînt șl cultură în educarea maselor în spi
ritul dragostei față de muncă și avutul obștesc, al patriotismului 
și umanismului socialist.

în numele celor care trăiesc șl muncesc pe aceste meleaguri, 
participanții la plenară au încredințat mandatul tovarășilor care 
vor lua parte la lucrările Congresului educației politice și culturii 
socialiste să aprobe întru totul activitatea intensă, dinamică, pro
fund principială desfășurată pe plan internațional de partidul și 
statul nostru, să-și exprime adeziunea fermă și entuziastă față de 
contribuția dumneavoastră constructivă la soluționarea probleme
lor majore ale contemporaneității, care a determinat creșterea 
prestigiului României ca factor promotor al unei politici de coope
rare și înțelegere între popoare, pentru progres și pace in intreaga 
lume.

ință al tuturor oamenilor muncii, în transformarea normelor și principiilor Codului etic comunist în ferme convingeri morale, capabile să dinamizeze e- nergiile in lupta pentru propășirea economică și socială a județului, a intregii țări.In plenară au fost apreciate, pentru amploarea și eficiența lor, unele acțiuni de educație patriotică, de ...insuflare în rîn- durile tineretului a sentimentului continuării unor tradiții e- roice, glorioase, cum sînt acțiuni inițiate de organizațiile de U.T.C. și de pionieri pe teme ca „Sintem urmașii eroilor de la Mărășești", „Vin la Milcov cu grăbire", concursurile cultural- artistice etc. De asemenea, s-a reliefat rolul educativ al unor manifestări cultural-artistice de masă devenite tradiționale, între care : „Salonul literar Dra" gosloveni", „Festivalul folclorului vrincean", „Unire-n cuget și simțiri", „Pe aici nu se trece" și altele.Formulîndu-se și unele critici la adresa anumitor manifestări de formalism, a utilizării în munca politică a unor șabloane fără nici un fel de efect educativ, s-au făcut în c^dful discuțiilor propuneri valoroase privind lărgirea formelor muncii politico-educative, activizarea Intr-o măsură mai mare a formațiilor cultural-artistice, intensificarea activității consiliilor comunale ale Frontului Unității Socialiste pentru răspîndirea in rîndurile sătenilor a cunoștințelor științifice.Un loc important în desfășurarea lucrărilor plenarei a revenit problemelor privind participarea tuturor categoriilor de intelectuali (medici, ingineri a- gronomi, economiști etc.) la activitatea culturală a satului. S-a subliniat necesitatea sporirii preocupărilor pentru valorificarea științifică a folclorului vrincean, pentru păstrarea autenticității lui. De asemenea, vorbitorii au arătat că se impun o legătură și colaborare mai strinse intre factorii cu responsabilități in sistemul e- d.ucațional, au combătut paralelismele care se mai manifestă in acest domeniu.In încheierea dezbaterilor a luat cuvintul tovarășa LINA CIOBANU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care a făcut o amplă tiecere in revistă a realizărilor dobindite de poporul nostru pe toate planurile, relevind, in a- cest context, și succesele vrin- cenilor, la care o contribuție importantă a adus munca politică a organizațiilor de partid. Totodată, a făcut recomandări privind organizarea și desfășurarea acțiunilor educative, cultivarea sentimentelor patriotice adine înrădăcinate in conștiința poporului nostru. După ce a subliniat importanța Codului etic, vorbitoarea a arătat că, prin intreaga lor comportare in muncă și in viața personală, comuniștii au datoria de a fi modele de urmat pentru colectivele din care fac parte, îndeplinind cu abnegație sarcinile stabilite și activind pentru mobilizarea tuturor celor ce muncesc la îndeplinirea lor exemplară.

Imagine din expoziția „Afișul politic", deschisă la Galeriile
„Orizont" din Capitală Foto : E. Dichiseanu

Bogate manifestări 
în pregătirea Congresului educației 

politice și culturii socialiste
Zece zile de operă și balet românescTimp de zece zile, Capitala a găzduit spectacolul operei și baletului românesc, spectacol prin care arta lirică și. cea coregrafică au contribuit la concertul general, sărbătoresc al muzicii, care vine întru întîmpinarea Congresului educației politice și culturii socialiste.Spectacolul propriu-ziș de o- peră a revenit cu precădere colectivului bucureștean, care a prezentat două dintre lucrările ce au reușit să desprindă din filele istoriei acele sensuri apte să fie fructificate în genul liric, fie prin amploarea și generozitatea scenelor, prin frumusețea spectacolului (Ion Vodă de Gheorghe Dumitrescu), fie prin atmosfera de epocă, bine slujită de plastica scenică (Bălcescu de Cornel Trăilescu). La rindul său, Teatrul muzical brașovean a participat, cu întreg efectivul său artistic, pentru a ne înfățișa acea operă revelatoare, „egală dintr-odată cu o- perele vii", cum zicea Arghezi : Năpasta de Sabin Drăgoi.Baletul a constituit, numeric și calitativ, genul cel mai bine reprezentat al decadei. Două au fost, in linii mari, tipurile de spectacol : baletul-suită cu un subiect amplu) repartizat uneori și pe parcursul a două veritabile acte, prezent prin Primăvara, de Cornel Trăilescu (O- pera din Timișoara). Călin de Alfred Mendelsohn (Opera ma

Istoria patriei ilustrată de copiiExpoziția de la Muzeul Simu („Lupta poporului român pentru independență — văzută de copii") reprezintă o reușită de excepție. Organizația de pionieri a Capitalei, cu sprijinul comitetului municipal de cultură și educație socialistă, a canalizat intreaga acțiune, cu dragoste și dăruire, cu pricepere (și-a dat girul un juriu competent, cu- prinzînd și foarte tineri creatori), a făcut din expoziție o adevărată revelație.Trebuie remarcat, din capul locului, că acești mici artiști — naivi, cum li se spune — mar turi in fapt, știu istorie. Și nu istorie, pur și simplu, cu date și abstracțiuni, ci istoria vie, diferențiată. Lucrările expuse urmăresc momentele cele mai importante ale devenirii poporului nostru, în aspirația lui milenară către dreptate ; iar lumea specifică basmului, prin care copiii se exprimă adesea, nu infirmă, cl confirmă realități bine cunoscute, acordind adevărului istoric grație și perenitate legendară. Eroii — un Ștefan cel Mare, un Mihai Viteazul — desenați pe aceiași cai albi cu aripi nevăzute, se comportă, fiecare, conform acțiunii în care sînt surprinși, vi- jelioși în luptă, măreți în victorie. Și mai fascinantă este cunoașterea de amănunt. Copiii știu cu precizie cum arătau armele și hainele medievale, tunurile și uniformele de la 1877, puștile și brasardele gărzilor muncitorești de la 23 August ’44. Aceasta înseamnă trăire afectivă intensă. Istoria este pentru
„Darclee ’76“în peisajul artistic al numeroaselor festivaluri și concursuri ' interjudețene. festival- lui-concurs inițiat la Pitești, sub numele celebrei noastre cintărețe Hariclea Darclăe, a- duce o notă de inedit.Această a treia ediție a reunit peste 60 de concurenți din 29 de județe, mulți dintre ei dovedindu-se talente remarcabile.Organizat In întîmpinarea Congresului educației politice și culturii socialiste, acest fes- tival-concurs a demonstrat interesul cresclnd pe care artiștii

IAȘI. Universitatea populară din Iași a inițiat un ciclu de manifestări pe tema „Rezonanțe ieșene in cultura românească". Simpozionul inaugural s-a intitulat „Iașii și ideea de conștiință națională".DOLJ. Cinematograful „Central" din Craiova, precum și cele din Calafat, Segarcea. Moțăței, Galicea Mare, Gingiova și Valea Stanciului găzduiesc „Zilele filmului de animație și literaturii pentru copii", acțiune inițiată in pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste de către editura „Ion Creangă" și studioul cinematografic „A- nimafilm", in colaborare cu întreprinderea cinematografică a județului Dolj. Pe e- cranele cinematografelor a- mintite vor rula peste 30 de filme.BRAȘOV — COVASNA. Casele de cultură, cluburile, școlile și liceele din județele Brașov și Covasna au găzduit simpozioane, dezbateri. Totodată, au avut loc vernisaje ale unor expoziții. Ar

ghiară de stat din Cluj-Napo- ca), ca și prin dinamicul și bine orchestratul balet Văpaia de Mircea Chiriac (Opera Română din București) ; iar pe de altă parte, o formulă de balet care, prin contribuția foarte omogenului ansamblu de dansatori și soliști timișoreni sau al virtuozilor bucureșteni, prin viziunile variate ale coregrafilor, au dat viață unor „spectacole" (pe muzici de Enescu, Pașcanu, Chiriac ; Trăilescu, Olah, Popovici, Boboc, mai mult sau mai puțin dansante într-un sens tradițional), care recurg la forma concisă, aforistică a fiecărui număr, con- turind in cele din urmă un tot, susținut mai ales de o idee poetică. O maximă intensitate poetică a atins spectacolul prezentat de balerinii Operetei bucureștene, despre care s-a scris, pe larg, in „Scînteia".Manifestarea a oferit și unele concluzii de ordin general. De pildă, concluzia că acel spectacol de balet care a fost abordat ca un deziderat major al artei socialiste de profunde rezonanțe contemporane se află, în faza celor dinții împliniri de anvergură. Proba cea mai elocventă o constituie atit opinia profesioniștilor, cit și — mai ales — reacția atentă, entuziastă și in cunoștință de cauză a publicului.
Gheorghe FIRCA

ei concretă, apropiată. Cașiipei- sajul contemporan. Un bloc nou, obiceiuri de sărbători, oameni dragi din preajmă, părinți, și dascăli, și colegi, totul se Înfățișează privirii lor extrem penetrante cu aceeași pregnanță. E- popeea națională răsare din desenele și culorile lor ca un monolit scinteietor, cu mii de fațete implantate in același trunchi atotbiruitor. Crește o generație pe care lumea de miine se va sprijini cu fermitate. Vigoarea desenului, prospețimea culorii, aplicarea lor la zone vaste subliniază o libertate de spirit extraordinară.Asimilarea patriotismului prin artă, de către copii, ni se înfățișează ca un fenomen fără precedent. Simțind că sînt luați in serios, au devenit ei înșiși mai exigenți. căutînd să se depășească, să știe și să facă totul mai bine. Este o autoeducare ce va lăsa urme adinei și pentru totdeauna în aceste făpturi pornite să cucerească viața și bucu- rîndu-se încă de pe acum de minunatele ei victorii. Sint mîndri de izbînzile lor, și nu numai ei, ci și colegii lor, privitorii, la fel de talentați, după cum își spun gîndurile cu glas tare, comentind lucrările. Ta- lcntați în atîtea și atitea alte direcții. Ne-au demonstrat-o frumosul cor care a deschis vernisajul, recitările însuflețite, dind o și mai mare strălucire unei expoziții, cum remarcam la inceputul acestor rinduri, de excepție in intreaga ei alcătuire.
Grigore HAGIU

amatori din patria noastră îl manifestă în descifrarea și însușirea partiturilor muzicii clasice. Este, in contextul prielnic al dezvoltării artei și culturii noastre, expresia firească a dorinței maselor de a se apropia metodic de muzica elevată, de dansul clasic, de a trăi marea bucurie a materializării interpretative a ceea ce au acumulat, prin cultură și efort, în migăloase ore de studiu și repetiții.
Constantin RASVAN

tiști amatori au prezentat bogate programe, urmărite cu interes de mii de spectatori. La cluburile unor unități industriale au avut loc bogate și atractive manifestări politico-educative. Numeroși oameni ai muncii,.români, maghiari și germani, au audiat expuneri, au participat la simpozioane, programe cultural-artistice.BOTOȘANI. A început cea de-a doua ediție a „Lunii culturii cinematografice", acțiune care se desfășoară in acest an sub genericul „Rolul cinematografiei in educația socialistă a maselor". A fost prezentat noul film românesc „Mere roșii". Vor mai fi organizate, in toate localitățile județului Botoșani. simpozioane, concursuri, dezbateri privind tematica filmelor de actualitate și de inspirație istorică, un colocviu cinematografic, o săptămînă a filmului științific și documentar. precum și un recital de versuri cu prilejul prezentării noului film documentar „Eminescu".



SCÎNTEIA — vineri 21 mai 1976 PAGINA 3VIZITA DE LUCRE A TO V A IÎ ĂȘI LI INICOLAE CEAUȘESCU ÎN ÎNTREPRINDERI DIN CAPITALĂ(Urmare din pag. I)linia introducerii progresului tehnic în procesul de producție. Prin concentrarea eforturilor muncitorilor. ale specialiștilor s-a reușit să fie rezolvate cu forțe proprii o seamă de probleme complexe privind dotarea întreprinderii și punerea in practică a unor tehnologii și metode eficiente de lucru. Cu îndreptățită mîndrie, specialiștii înfățișează succese obținute în domeniul sudurii — operație care deține o pondere însemnată în procesul tehnologic de realizare a utilajelor și instalațiilor petrochimice. Tovarășul Nicolae Ceaușescu urmărește cu atenție demonstrații ale unor procedee automate de sudură, de înaltă complexitate tehnică, concepute în uzină, care asigură o calitate superioară produselor, o productivitate înaltă.în repetate rînduri, tovarășul Nicolae Ceaușescu se oprește, stă de vorbă cu muncitorii, care îl înconjoară cu dragoste, se interesează de condițiile lor de viață și de muncă, le urează tuturor noi succese în activitate, multă sănătate, fericire.în continuarea vizitei sînt prezentate și alte premiere din domeniul tehnicii realizate aici, la „Grivița roșie". Dintre ele reține atenția dispozitivul de asamblare a corpurilor metalice de mare tonaj componente ale instalațiilor, care, concomitent cu o productivitate sporită, oferă garanția efectuării unor lucrări de o calitate ireproșabilă.Apreciind toate aceste realizări meritorii, care confirmă atenția a- cordată de colectivul întreprinderii „Grivița roșie" promovării progresului tehnic în actualul cincinal, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă conducerii unității să intensifice executarea programului de dotare prin forțe proprii, modernizarea în continuare a tuturor proceselor tehnologice, a utilajelor mai vechi, în vederea reducerii consumului de metal, a valorificării superioare a acestuia.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a analizat apoi, împreună . cu membrii conducerii ministerului, a centralei industriale și întreprinderii, amplasarea unei noi secții de cazangerie, unde se vor produce mari și complexe utilaje pentru industria chimică și rafinării. Studiindu-se la fața locului posibilitățile optime de amplasare a noii unități, secretarul general al partidului atrage din nou atenția asupra necesității de a folosi cu cît mai multă chibzuință spațiul destinat construcției și a evita orice risipă. de teren agricol. în a- ceeași ordine de idei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca toate unitățile aflate în apropierea viitoarei cazangerii din zona Chi- tila să fie concentrate, sistematizate pentru a ocupa o suprafață cît mai redusă de teren.Referindu-se la profilul și activitatea bazelor de aprovizionare a- flate aici, secretarul general al partidului a arătat că în acestea trebuie păstrată numai o rezervă necesară unor întreprinderi din Capitală. iar restul de materiale, instalații. utilaje să fie dirijate de la producători sau, dacă vin din import, de la punctele de frontieră direct spre beneficiari sau spre depozitele zonale, evitîndu-se stocările intermediare și asigurîndu-se, totodată, utilizarea lor cît mai rapidă în producție.La întreprinderea de piese radio și semiconductor! Băneasa au fost prezentate tovarășului Nicolae Ceaușescu tehnologiile aplicate și

produsele noi realizate în ultimul timp în acest domeniu de bază al industriei moderne. în cursul discuției care a avut loc aici s-a relevat că, prin aplicarea recomandărilor făcute de secretarul general al partidului, cu prilejul precedentelor sale vizite, a crescut considerabil capacitatea industriei noastre de a asigura componentele necesare pentru întreaga producție românească de aparate electronice. în prezent nu se mai importă decit produsele de serie mică a căror fabricare în țară nu ar permite a- sigurarea unor condiții de rentabilitate superioară.Vizita a relevat cu pregnanță că întreaga dezvoltare pe care au cunoscut-o în cincinalul trecut secțiile de diode și tiristoare s-a făcut în special pe seama utilajelor de concepție proprie realizate de specialiștii de aici, importîndu-se doar unele utilaje. De asemenea, tehnologiile aplicate în cadrul procesului de fabricație din întreprindere au fost elaborate de specialiștii noștri. Pe această bază s-au putut realiza numeroase produse noi de ridicată complexitate, dintre care unele sînt creații românești. A fost remarcat, de asemenea, ca o realizare demnă de laudă a colectivului de aici, faptul că, la confecționarea majorității produselor, masele plastice au înlocuit metalul, ceea ce a avut ca urmare însemnate economii la această importantă materie primă.A reținut în mod deosebit a- tenția faptul că utilajele complexe aflate în funcțiune — în majoritate de concepție proprie — sînt programate și conduse cu ajutorul calculatoarelor electronice. Aceasta oferă garanția deplină a calității produselor și permite corectarea proceselor tehnologice într-un timp foarte scurt față de momentul detectării oricărei abateri de la funcționarea normală, asigurînd, în același timp, o înaltă productivitate a acestui gen de operații și eliminarea elementelor subiective care intervin în evaluarea rezultatelor operațiilor de control.în dialogul pe care-1 poartă tovarășul Nicolae Ceaușescu cu

Imagini din timpulfactorii de resort din ministerul șl centrala de specialitate sînt analizate, de asemenea, planurile privind dezvoltarea în perspectivă a capacităților de producție și introducerea în continuare a unor tehnologii moderne, care vor permite realizarea unor produse noi, de calitate superioară. Secretarul general al partidului trasează, în acest sens, sarcina de a se întocmi cît mai curînd planuri concrete, care să aibă la bază o evaluare, după criteriile eficienței economice, a factorilor cantitativi și calitativi ai dezvoltării unității. Se face apoi un scurt popas la Institutul de cercetări pentru componente elec- 

în timpul vizitei la I.P.R.S. Băneasa

vizitei in zona Chitilatronice. aflat în imediata apropiere a întreprinderii, a cărui activitate este practic integrată acestei unități productive. Caracteristic în acest sens este faptul că modernele tehnologii pentru tranzistorizarea aparaturii electronice, pe baza cărora I.P.R.S. Băneasa realizează componentele electronice, competitive și pe piața mondială, au fost concepute și puse la punct de cercetătorii de aici în colaborare cu specialiștii fabricii.Apreciind aceste succese, tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat colectivelor de muncă de aici să persevereze în direcția modernizării continue a structurii 

producției în pas cu cele mal noi realizări științifice pe plan mondial în acest domeniu de mare însemnătate al industriei, în direcția extinderii producției corespunzător nevoilor crescînde ale industriei noastre electrotehnice.Exprimînd mulțumirile lor pentru această nouă vizită, care le sporește încrederea în forțele proprii, gazdele se angajează să traducă în viață întocmai, așa cum au făcut-o de fiecare dată, indicațiile secretarului general al partidului, cu convingerea că în felul acesta slujesc cauza nobilă a progresului patriei noastre socialiste. (Agerpres)

Pretutindeni in țară, 
muncă rodnică, 

rezultate deosebite 
in întrecere

NEAMȚ

Creații tehnice 
prin forțe propriiLa Combinatul de fire sintetice Săvinești. unde s-a obținut peste prevederile planului la zi o producție în valoare de 100 milioane lei, acțiunea pentru valorificarea inteligenței tehnice proprii în scopul realizării pe plan local a unor importante instalații, mașini, repere și reducerii pe această cale a importului crește în intensitate. Astfel, pînă în prezent au fost concepute, proiectate și realizate cu forțe proprii diferite mașini și instalații de înaltă tehnicitate, care au dus la economii de peste 35 milioane lei valută. (Ion Manea).

MARAMUREȘ 
Producții 

suplimentareAdăugind noi succese celor obținute pină acum in Întrecerea socialistă, minerii din Ilba, județul Maramureș, au excavat de la începutul anului peste plan 25 000 tone de minereu și au extras suplimentar mai mult de 10 000 tone de minereu din subteran. Totodată, prin aplicarea în abataje a unor metode de mare randament, care s-a soldat cu obținerea în medie a peste 12 tone minereu pe post, prețul de cost planificat al fiecărei tone de minereu a fost redus cu 12 lei în această perioadă. Adăugăm că planul de investiții la lucrări geologice pe întregul an a fost realizat în întregime. (Gheorghe Susa).
VILCEA

Au realizat planul 
de împăduririîncă de la jumătatea acestei luni, colectivele de muncă din cadrul Inspectoratului silvic județean Vil- cea și-au îndeplinit atît sarcinile de plan pe întregul an la împăduriri, cit și angajamentele asumate în acest sens. Din cele 2 550 hectare cîte au fost împădurite, peste 1 850 hectare au fost plantate cu specii de rășinoase repede crescătoare. Totodată, se cuvine relevat faptul că pînă acum au fost valorificate superior 720 hectare prin substituirea arboretelor slab productive, iar alte 750 hectare au fost destinate în exclusivitate producției de lemn pentru celuloză (Ion Stanciu).

CLUJ

Productivitate 
în continuă creștere în industria județului Cluj, prin modernizarea proceselor de producție, mai buna organizare a activității în întreprinderi și alte măsuri, in acest an s-a înregistrat o substanțială creștere a potențialului productiv. în prezent, fiecare lucrător industrial realizează în medie o productivitate cu aproape 6 000 lei mai mare decit în perioada similară a anului trecut. Acest fapt a permis ca întregul spor de producție obținut pînă acum să fie realizat pe seama creșterii acestui important indicator economic. (Ager- pres).

PRAHOVA

Reducerea 
cheltuielilor 
de producțieColectivul întreprinderii de materiale izolatoare Berceni se preocupă în mod constant și cu bune rezultate de reducerea cheltuielilor de producție. Astfel, anul acesta, din secțiile unității au pornit două valoroase inițiative : ,.Să lucrăm o zi pe trimestru cu materiale economisite" și „Fiecare produs, cu cheltuieli materiale cit mai reduse". Ambele acțiuni au ca obiectiv nemijlocit eliminarea risipei de materii prime și materiale, gospodărirea cit mai rațională a combustibililor. energiei electrice, a fondurilor bănești. Traduse în viață, aceste preocupări au dus la înregistrarea pe panoul întrecerii a unor rezultate notabile : în primele 4 luni ale acestui an s-au economisit 16 tone de carton. 13 tone hirtie și 180 tone zgură granulată. în continuare. atenția colectivului este îndreptată spre economisirea altor materii prime : maculatură, bitum pentru impregnat ș.a. (Constantin Căpraru).

BOTOȘANI

Sortimente 
și tehnologii noiPreocuparea pentru introducerea progresului tehnic în producție se situează la loc de frunte în activitatea colectivelor unităților industriale ale județului Botoșani. Planurile de înnoire a producției, de modernizare a tehnologiilor elaborate în fiecare întreprindere Se realizează in devans, astfel că pe ansamblul județului valoarea produselor noi obținute pină la această dată se ridică la 116 milioane lei, sarcina anuală în această direcție fiind îndeplinită în procent de a- proape 40 la sută. înnoirea și diversificarea sortimentală a producției se realizează concomitent cu introducerea unor tehnologii moderne. prin care se asigură sporirea valorii produselor obținute din aceeași cantitate de materie primă, creșterea productivității muncii, reducerea consumului de materiale din import, obținerea de economii la materiale și energie. (Eufim Na- zarie).

VALEA JIULUI

Din adîncuri - 
mai mult cărbune 

cocsificabilîn cadrul acțiunii de sporire a producției de cocs metalurgic pentru furnale, colectivul exploatării miniere Uricani din bazinul Văii Jiului a extras peste sarcinile de plan la zi 15 000 tone de cărbune destinat cocsificării. Sporul de producție s-a obținut îndeosebi prin îmbunătățirea organizării activității productive în abataje și folosirii mai eficiente a mijloacelor mecanice de extracție, încărcare și transport. La rindul lor. formațiile de lucru de la minele Vulcan și Paro- șeni, folosind metode avansate de lucru, au majorat la peste 17 000 tone cantitatea de cărbune cocsificabil și energetic extrasă. De menționat că unitățile miniere din Valea Jiului au extras de la începutul anului, suplimentar, mai mult de 77 000 tone cărbune cocsificabil și energetic. (Agerpres).

REALIZAREA INTEGRALĂ
A PLANULUI ÎN LEGUMICULTURA

Fiecare gram de metal— 
bine valorificat

o obligație a 
a tuturorîn scopul bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare, pe baza indicațiilor conducerii partidului date cu prilejul Consfătuirii de lucru de la Comitetul Central al Partidului Comunist Român din 17 octombrie 1975, au fost luate măsuri in vederea sporirii simțitoare a producției legumicole,, în mod deosebit s-a acționat in direcția dezvoltării in fiecare județ a unei baze proprii de producere a legumelor, pentru a se evita transporturile de la distanțe mari, extinderii suprafețelor cultivate și aplicării cu strictețe a tehnologiilor de cultură. Ca urmare, mai ales in ultimul timp, s-a asigurat o aprovizionare mai bună a piețelor cu legume de sezon, cum sint spanac, salată, ceapă, usturoi și alte verdețuri, precum și cu legume de seră — roșii, ardei etc. Faptul că au fost extinse solariile pe circa 2 000 ha. iar culturile din aceste adăposturi acoperite cu folii de polietilenă se prezintă bine, va permite obținerea unei recolte mai timpurii cu 2—3 săptămini față de cea realizată in cimp.Este necesar să se acționeze, în continuare, în vederea realizării întocmai a programului legumicol, să fie cultivate toate suprafețele prevăzute, luindu-se măsuri pentru a se asigura rezerve de semințe, inclusiv de xăsaduri. „Fiecare județ răspunde

organizațiilor de partid, a consiliilor populare, 
specialiștilor și lucrătorilor din acest sectordirect — mă refer la primii secretari, la biroul județean — de realizarea programului in legumicultura — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. Trebuie să facem in așa fel incit să avem o abundență de produse in sectorul legumicol". Aceasta presupune ca in fiecare unitate agricolă, in fiecare comună și județ să se îndeplinească la timp planul de plantări și de in- sămințări la legume, să se execute la timp și in bune condiții lucrările de întreținere a culturilor, să se a- corde mai multă grijă recoltării și transportului acestor produse, astfel incit ele să ajungă în stare proaspătă la consumatori.Din datele existente la centrala de specialitate rezultă că pină ieri. 20 mai, în unitățile agricole și în fermele I.L.F. au fost însămînțate și plantate cu legume peste 140 000 hectare. în cooperativele agricole din județele Argeș, Teleorman, Arad au fost plantate toate suprafețele destinate legumicultorii, iar în alte județe — Dolj, Constanța, Brașov. Ilfov — lucrările sint pe terminate. Trebuie acționat ferm ca și in cooperativele agricole din județele Gorj, Caraș-Severin, Vaslui, Alba. Sibiu etc. să se îndeplinească neintirziat planul în legumicultura.Exercitarea unui control temeinic 

in cimp, în grădini trebuie să prevină repetarea unor situații intilni- te in alți ani, cind. la unele sortimente, nu s-au cultivat integral suprafețele planificate, cu urmări negative asupra aprovizionării populației. La începutul lunii mai, organele de specialitate au controlat modul în care. se realizează planul de însămințări și plantări la legume- verdețuri, mazăre, ceapă, usturoi, rădăcinoase etc. A rezultat că, pe ansamblu, planul la aceăte culturi a fost Îndeplinit și chiar depășit. în județele in care s-a constatat că au fost cultivate suprafețe mai mici decit cele prevăzute au fost luate măsuri urgente pentru completarea lor. Acum trebuie exercitat un control riguros in toate unitățile pentru a asigura plantarea cu roșii, ardei, vinete și alte legume a țuturor suprafețelor stabilite prin planurile de cultură. Aceasta este o importantă obligație nu numai a organelor de specialitate ; fiecare consiliu popular, pe baza atribuțiilor conferite prin lege, poartă răspunderea pentru îndeplinirea programului legumicol. De asemenea, .«ginerii agronomi, ca reprezentanți ai statului în cooperativele agricole, ap obligația să asigure însămînțarea. integrală a tuturor suprafețelor prevăzute a se cultiva cu fiecare sortiment de legume. Trebuie combătută — și sancționată acolo 

unde se constată — orice tendință de a comunica altg cifre decit cele care reprezintă situația reală de pe teren- Să eXiste garanția că ceda ce s-a- declarat și consemnat in situațiile statistice ca •suprafețe' cultivate seva și realiza ca producție prevăzută.Obținerea unor recolte mari pe terenurile respective este hotărită in cea mai mare măsură de executarea la timp a lucrărilor de întreținere : prășit, plivit, combaterea dăunătorilor. aplicarea la timp a udărilor. Merită consemnat faptul că, in majoritatea județelor, prașilclo se execută la timp, iar roșiile — pentru a nu se repeta situațiile de anul trecut — se arăcesc. Trebuie acționat, în continuare, cu cea mai mare responsabilitate pentru executarea nein- tîrziată a lucrărilor de întreținere, asigurindu-se astfel condiții optime de dezvoltare a plantelor.în aceste zile hotăritoare pentru producția de legume a acestui an, organele și organizațiile de partid, consiliile populare și conducerile unităților agricole au datoria să acționeze energic pentru realizarea in întregime a suprafețelor prevăzute a Se cultiva cu legume la fiecare sortiment, pentru întreținerea exemplară a culturilor, mobilizind în acest scop pe toți lucrătorii din legumicultura, pe alți locuitori de la sate.
Ion HERȚEG

în întrecerea socialistă din primul an al cincinalului, eforturile intregu- lui colectiv de laminoriști de la întreprinderea de țevi din Roman converg spre gospodărirea cu grijă a metalului, spre realizarea unor cantități sporite de produse finite din aceeași cantitate de metal.„DIN FIECARE TONA DE METAL SA OBȚINEM O PRODUCȚIE SUPLIMENTARA DE 1.5 KG ȚEVI" — -acesta este unul din importantele obiective pe care și le-au propus muncitorii, inginerii și tehnicienii de la Roman. Tehnicianul Valentin Varnalea, maiștrii Gheorghe Apostoale și Petru Iftode, lamino- riștii Mihai Burlacu, Andrei UI ca, Ștefan Bursuc, Cristian Dobre sint numai cițiva dintre harnicii animatori ai acestei inițiative. împreună cu întregul colectiv, ei au făcut calcule judicioase, au analizat cu spirit de răspundere posibilitățile existente la fiecare loc de muncă și, în final, au ajuns Ia concluzia că aplicarea acestei inițiative poate duce la o economie anuală de peste 700 tone metal, care va fi transformat în aproape tot atitea tone de țevi suplimentare.— Practic, ne spunea tov. Neculai Burtoi, secretarul comitetului de partid din întreprindere, numai pe această bază vom înfăptui aproape o cincime din angajamentul nostru anual, care prevede că vom produce suplimentar 5 000 tone burlane, intr-o gamă foarte diversă de tipodimen- siuni. De altfel, viabilitatea și eficiența acestei inițiative sînt dovedi le și de rezultatele obținute pină acum. Astfel, am produs peste prevederile planului pe patru luni 2 053 tone țevi din oțel fără sudură, in condițiile in 

care economia de metal a ajuns la aproape 200 tone.Pe întregul flux de laminare, faptele ne-au convins despre hotărîrea acestui harnic colectiv de a înfăptui, punct cu punct, obiectivele pe care și le-a cuprins în propria inițiativă. Oameni energici și pricepuți, ca Gheorghe Birsan, Gheorghe Romaniuc,
Cum obțin anul acesta 

siderurgiștii din Roman 
importante cantități de țevi 

cu aceeași cantitate 
de materie primă

Gheorghe Goldan, Constantin Cîm- peanu, Neculai Neacșu ș.a., ne-au vorbit despre economisirea metalului ca despre o acțiune care îi implică pe toți siderurgiștii de aici. Am aflat și am văzut pe concret cum se acționează la fiecare loc de muncă pentru folosirea la capacitatea maximă a utilajelor. La spărgătorul de blocuri, de pildă, s-a introdus procedeul de debitare și la țevile de construcții. La fiecare țeava se ciștigă astfel 10 mm de metal. Pare puțin, dar la nivelul producției întregului laminor de 16 țoii această nouă operațiune asigura o economie de 25 tone metal.La cuptoarele cu vatră rotativă, prin optimizarea campaniilor de laminare și așezarea co

rectă a țaglelor pe vatră se ciștigă alte 20 tone metal. Și tot la laminorul de 16 țoii s-a introdus metoda grupării loturilor de țeava dispersate, iar la laminarea propriu-zisă se acționează pentru reducerea la minimum posibil a numărului de „produse căzute". Maistrul Gheorghe Nistor ne furnizează unele amănunte : „Aceasta se realizează prin reducerea opririlor accidentale, îmbunătățirea calității sculelor de laminare, introducerea dopurilor de perforare prelucrate și, bineînțeles, prin extinderea metodei de laminare la toleranțe restrînse, care constituie o mai veche preocupare a noastră, pe baza folosirii rețete), de retezare selectivă și a protectoarelor din material plastic la burlânele de foraj și prin multe alte procedee și măsuri noi. In felul acesta vom realiza constant tot ceea ce ne-am propus".— Această bătălie pentru cîștigarea fiecărui gram de metal — ne spunea ing. Dominde Popa, directorul tehnic al întreprinderii — este însoțită și de o preocupare susținută in scopul creșterii indicilor de utilizare a tuturor agregatelor. A- mintesc, de pildă, că în prezent Ia laminorul de 16 țoii indicele de utilizare extensivă a ajuns la 85 la sută, ceea ce întrece cu mult parametrii înregistrați la agregatele similare în alte părți. Dar nu ne vom opri aici. Tindem spre indici și mai înalți de utilizare a agregatelor. Tin- dern spre o folosire și mai eficientă a fiecărui gram de metal, care constituie materia primă de preț a lami- noarelor noastre.
Ion MANEA
corespondentul „Scînteli*
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I Se mută 
| un pod

I Galati. Vechiul pod de cale ferată de peste Șiret este mutat pe un nou amplasament, in apro-
I pierea noului pod dat de curind in folosință. Este ultima operațiune in vederea dublării căii ferate in această zonă. Distanța Ide mutare a podului — circa 300 metri. Mutarea se realizează in citeva etape, cu ajutorul u- Inor troliuri și mijloace de transport speciale. Lucrarea nu-i deloc ușoară, dacă ne gindim că fiecare din cele 4 grinzi cintă- Irește in jur de 230 tone, avind o lungime de 64 metri și înălțimea de 10 metri. Soluția de a I folosi vechiul pod la dublareacăii ferate peste Șiret are o seamă de avantaje, între care și I economisirea a circa 1 000 tonede metal, plus manoperă, plus timp... Așadar, în curind, între Galați și Brăila — și invers — I trenurile vor putea circula pecale dublă.
| Lebedele 

negrăbiteO veste de la cititorul nostru 
1 Marin Moscu, din scitul Ploscu- 
Ițeni, județul Vrancea : „Pe la 

mijlocul lunii aprilie, in halta 
de la marginea satului nostru 

Iau poposit 8 (opt) lebede. (Vă 
asigurăm că numărul este exact, 
cititorul nostru fiind profesor 
de matematică). Ciudata lor a- 

Ipariție pe acest colț de plai 
vrîncean a stirnit uimirea, dar 
și incintarea tuturor sătenilor. 

IDar a doua zi șase dintre ele 
și-au continuat zborul spre Delta 
Dunării. O pereche — cea mai 
frumoasă — și-a făcut cuib la 

I marginea satului nostru, unde se 
află'și acum, spre bucuria co
piilor. După toate semnele, pină 

I la toamna vom avea și pui".

1 Veteranul 
! de la „Cota

i 
i

FORMAREA ELEVILOR 
PRIN MUNCĂ, PENTRU MUNCĂ 

obiectiv permanent al organizațiilor 
de partid din școli

cinema

604“
In ultimul timp, farmacistul 

Teodor Panuș din Satu-Mare, 
veteran al. războiului antifascist, 
prezintă, intr-o expoziție perso
nală de pictură, un ciclu de 
tablouri, „de front" in care ilus
trează faptele de eroism și de 
jertfă ale ostașilor români in 
luptele de pe Mureș (in cursul 
cărora, la „Cota 604". el însuși a 
fost grav rănit). Expoziția sc 
bucură de o mare afluență de 
vizitatori. îndeosebi din rinduri- 
le pionierilor și tinerilor sătmă
reni.

Mulțumire
Soții Marina și Nicolae Ena- 

clie lucrează împreună, de zece 
ani, la aceeași unitate din Nă
vodari. El — șofer, ea — în
grijitoare. Intr-o zi, femeia a 
căzut grav bolnavă la pat. „Am 
fost dusă și internată urgent la 
un spital din Constanța — ne 
scrie ea. Auzind că e nevoie de 
o transfuzie mare de singe, 25 
de colegi de muncă s-au pre
zentat la centrul de recoltare. 
De la Constanța am fost dusă la 
Spitalul Fundeni din București. 
Acum, după cinci luni de zile, 
cit am zăcut in cele două spi
tale. am ajuns din nou să pot 
ține un creion in mină spre a 
vă scrie aceste rinduri, prin care 
aș vrea să mulțumesc tuturor 
celor care mi-au salvat viața. 
Dar cum lista acestor oameni de 
omenie — doctori și asistente, 
colegii de muncă — atit de la 
Constanța, cit și de la București 
este prea mare, ii rog să mă 
ierte că nu le pomenesc aici 
numele.

3 — 0 pentru 
oaspețiSuporterii așteptau nerăbdători începerea meciului de fotbal din campionatul județean intre echipele „Gloria" — Rogova și „Mecanizatorul" — Șimian, ambele din Mehedinți.— Batem la cel puțin patru goluri diferență — iși umfla pieptul un „microbist" local.— E bun și un singur gol, că tot două puncte ne-aduce. Mari cit roata carului.La ora fixată, arbitrul i-a chemat pe jucătorii celor două echipe să iasă pe teren. Jucătorii s-au îndreptat spre centrul terenului, dar arbitrul, rotindu-și privirea, a rămas stupefiat : in echipa „Gloria", pe al cărei teren urma să se joace meciul, nu se aflau decit ...șase jucători.— Ceilalți nu s-au prezentat. Cine știe ce s-o fi întimplat...Arbitrul a dat ciștig de cauză cu 3—0 oaspeților. Și astfel, cei din Rogova n-au mai ciștigat cele două puncte „mari cit roata carului".
Doi, și 
amîndoi...Merceologul voiajor Ion Păun, împreună cu tehnicianul Alexandru Rada, amindoi de la cooperativa „Constructorul" din Rm. Vilcea, au început să dea roată magaziei. In magazie, ca-n orice magazie : de toate cele, inclusiv o grămadă de tablă zincată. Ca ia o comandă, amindoi au pus ochii pe respectiva tablă și nu și i-au mal dezlipit, pină n-au mîntuit-o, vinzind-o in dreapta și-n stingă. Banii încasați (73 718 lei) i-au împărțit juma’-juma*. Numai răspunderea va fi întreagă pentru fiecare.

Rubricd redactată de

Apreciind, în lumina Programului ideologic al partidului, modul in care noi, comuniștii de la Liceul nr. 15 din Cluj-Napoca — unde învață peste 1 200 de fii ai oamenilor muncii români și maghiari — he-am ocupat de instruirea și formarea tinerei generații, constatăm că avem motive de bucurie și satisfacție, dar și multe sarcini de onorat în continuare. Organizația de partid iși cunoaște menirea, străduindu-se să acționeze permanent ca un conducător și îndrumător politic al întregii vieți școlare. ca principal factor de intensificare a activității educative, de ridicare a spiritului de răspundere al cadrelor didactice în formarea politică a elevilor. în centrul preocupărilor noastre se situează transpunerea in viață a indicațiilor secretarului general al partidului privind educația comunistă a tineretului, domeniu în care, credem, am obținut rezultate bune.Nu o dată, organizația noastră de partid a purtat discuții și a organizat dezbateri cu comuniștii și ute- ciștii, cu celelalte cadre didactice în vederea promovării unor modalități de instruire care să ducă la formarea gindirii tehnico-aplicative a elevilor, a deprinderilor gospodărești, la cultivarea interesului pentru păstrarea și apărarea bunului obștesc. în această direcție se urmăresc solicitarea activă a elevilor la secții, cit și pregătirea lor practică în atelierele- școală, în unitățile productive cu care colaborăm — întreprinderea textilă „România Muncitoare", întreprinderea de morărit și panificație, întreprinderea „Electrometal" — care ne-au dat un mare sprijin. Pentru mobilizarea tuturor factorilor educativi, organizația de partid a înscris pe ordinea de zi a mai multor adunări generale ale organizației de bază analiza modului în care catedrele de fizică și chimie se ocupă de modernizarea formelor de predare și legarea cunoștințelor teoretice de cele practice, în urma acestor dezbateri, s-au luat măsuri pentru a se asigura o pondere mai însemnată laturii formativ- educative a procesului de învățămînt. străduindu-ne să cultivăm mai intens aptitudinile elevilor, să-i deprindem a gindi activ, metodic, să prelucreze date și informații și să le utilizeze cu randament maxim.Realizînd o îndrumare concretă și diferențiată de la clasă la clasă sau, mai bine zis. de la an la an. elevii s-au obișnuit să lucreze disciplinat, ordonat, să-și noteze observațiile, să întocmească referate, să-și lase locul de muncă în ordine, așa cum l-au găsit. Prin repetare, acestea au devenit deprinderi obișnuite. Lucrările

practice organizate în dezvoltat aptitudinile aparatelor, efectuarea și înțelegerea naturii
laboratoare au în minuirea experiențelor fenomenelor.Elevii din clasele mai -mici au fostajutați in orele de fizică și chimie nu numai să minuiascâ aparate simple. dar să le și .construiască.Dacă putem afirma acum, cu îndreptățită mindrie, că absolvenții școlii noastre ocupă un loc — și nu orice loc — în învățămintul superior ori in producție, aceasta se datorește, neîndoielnic, perseverenței cu care organizația de partid și U.T.C.. toate cadrele didactice au știut să insufle tinerilor sentimentul datoriei de a participa la activitatea productivă, responsabilitatea față de muncă. Biroul organizației de partid a intre-

Din experiența 
comuniștilor, cadrelor 

didactice de la Liceul 
nr. 15, Cluj-Napoca

prins acțiuni comune cu cele ale organizațiilor U.T.C. din școală și din întreprinderile unde elevii își desfășoară practica. antrenindu-i la acțiuni de muncă patriotică și la manifestări cultural-educative. De exemplu, tinerii muncitori fruntași in producție s-au intîlnit cu elevii, vorbindu-le despre frumusețea și importanța socială a meseriei lor. Totodată a fost stimulat interesul elevilor pentru realizarea unei microproducții în a- telierele școlii. Ei au confecționat jucării, console pentru instalații electrice, suporturi pentru eprubete și borcane, cărucioare de transport etc., care au fost valorificate pe bază de contracte cu unități economice, rea- lizîndu-se importante venituri bănești, ce sînt utilizate pentru înzestrări, pentru lărgirea bazei . proprii de producție din școală.Analizînd într-o adunare de partid modul cum se desfășoară practica în producție a elevilor la diferite întreprinderi, comuniștii au luat în discuție faptul că in unele locuri elevii nu sînt puși să lucreze direct la mașină, fiind doar un fel de asistenți ai muncitorilor. A fost format un colectiv de cadre didactice care a discutat cu conducerile întreprinderilor, adoptîndu-se un plan comun de ,a- daptare treptată a elevilor la activitatea din întreprinderi, de antrenare a lor la cunoașterea mașinii și mî- nuirea ei. Ca urmare, aproape toți e- levii noștri au fost atestați în dife

rite meserii, iar după absolvire s-au și încadrat in producție. Organizația noastră de partid, biroul țin o evidență foarte precisă si la zi a situației încadrării absolvenților in muncă, și. intervin cind e cazul. De altfel, in amintita adunare generală s-au formulat unele concluzii și cu privire la relația dintre comportamentul elevilor in timpul practicii și situația lor in muncă după absolvire, rezul- tind obligația ca. odată cu predarea noțiunilor profesionale, să se insiste mai mult pentru a dezvolta la elevi dorința de a realiza mereu mai mult, de a milita pentru promovarea noului, pentru ordine și disciplină. Măsurile elaborate în această direcție sînt rodul gindirii tuturor comuniștilor, a întregului corp didactic, a organizațiilor U.T.C. în cadrul activităților educative, desfășurate pe această bază, s-a făcut o largă publicitate^, rezultatelor meritorii obținute de unii elevi în unitățile productive — pentru care au și fost evidențiați în cadru festiv — fiind totodată criticate fenomenele negative : chiulul, lipsa de răspundere.Deosebit de instructive pentru cunoașterea prezentului socialist, pentru cultivarea mîndriei patriotice față de realizările din acești ani atit de rodnici s-au dovedit a fi vizitele în centrele muncitorești, în uzine și fabrici. în același timp, organizația de partid, comuniștii, nu precupețesc nici un efort pentru educarea mate- rialist-științifică a elevilor, pentru educarea lor în spiritul prieteniei dintre oamenii muncii români, maghiari și de alte naționalități. Accen- tuînd asupra cerinței de a se lărgi gama acțiunilor întreprinse, de a se găsi noi și noi modalități de instruire și formare a tinerilor, comuniștii au luat atitudine hotărîtă împotriva tendințelor de a se organiza acțiuni formale, festiviste, fără ecou în conștiința elevilor.în același timp, activitatea organizațiilor de pionieri și U.T.C. este o- rientată spre cultivarea spiritului de răspundere, a combativității și intransigenței față de lipsuri, spre stimularea hotăririi tinerilor de a apăra interesele colectivității, însușindu-și totodată principiile morale înscrise în Codul etic. Căci nu există îndatorire mai înaltă pentru comuniști, pentru întregul corp profesoral decît aceea de a munci neobosit pentru a forma un tineret sănătos, corect, cinstit, muncitor, educat în spiritul înaltelor exigențe ale societății socialiste, un tineret înflăcărat de cele mai nobile idealuri, devotat cu trup și . suflet măreței cauze a înfloririi patriei.
Prof. Maria FANACHE
secretara organizației de bazâ

• Vînzătorul de baloane : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 601)
— 17,15, (602) — 20,15. PATRIA —
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30,
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30. FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18.15: 20.30.
• Fratele meu are un frate for
midabil : CENTRAL — 9,15; 11,30; 
13,45: 16; 18.15: 20,30.
• Primul pas : TIMPURI NOI — 
9; 11,15; 13,30: 15.45: 18: 20,15.
• Cel alb, cel galben, cel negru:
SCALA — 8.45; 11: 13.30: 16; 18,30; 
21. FESTIVAL — 9: 11.15; 13,30;
16; 18,15; 20,30, MODERN — 9; 
11,15; 13.30: 16; 18.15: 20.30.
• întîlnlre la aeroport : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
& Cursa grea : VICTORIA — 9: 
11.15: 13.30: 16: 18.15; 20.30, GRT- 
VIȚA — 8.43; 11; 13.15: 15,45: 18; 
20, VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15.
• Steaua fericirii captive : FLO- 
REASCA — 15.30; 19.
O La începutul timpurilor : FE
RENTARI — 15.30; 18; 20,15.

Doi oameni în oraș : CASA
FILMULUI — 10; 12; 14; 16; 18;
20. FEROVIAR — 9; 11.15; 13,30; 
16: 18.15: 20,30. MELODIA — 9; 
11.15; 13,30; 16; 18.15; 20.30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.15.
• Dictatorul : EXCELSIOR — 9; 
11.45: 14,15: 17; 19.30, GLORIA — 
9; 11.30; 15.30: 18; 20.30.
• Mere roșii : BUZEȘTI — 9;
11.15; 13,30; 16; 18.15; 20.15, AU
RORA — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20,15, RAHOVA — 16; 18; 20.
•< Prin cenușa imperiului : CRÎN- 
GAȘI — 17.
• Casa de la miezul nopții : VI- 
TAN — 15.30; 18; 20.
• Explozia : LUMINA — 9; 11,15; 
13,30; 16: 18; 20.

Program de desene animate : 
DOINA — 9,30; 11.15.
• Păcală : DOINA — 13; 16; 19.
• Morcoveață — 14,15, Secretul 
cifrului — 16,15, Billy-The Kid — 
18.30; 20,30 : CINEMATECA (sala 
Union).
(U- Teroare pe uliță : DACIA — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18: 20.15, MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Zorro : BUCEGI — 9; 15; 17,45; 
20.
• Timpul șterge totul î UNIREA
— 16; 18; 20.

Respirație liberă : LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
• Frați de cruce : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 18; 20,15, MOȘILOR 
— 15,30; 18; 20.
• Darling Lili J GIULEȘTI — 10; 
15,30; 19.
•• Operațiunea „Monstrul*4 : CO- 
TROCENI — 9: 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15. PROGRESUL — 15,30; 
17,30; 19,30.
• Viața personală ; PACEA — 16; 
18; 20.
• Cele pe care nu le-am uitat : 
VIITORUL — 15,30; 18; 20.
•• De nicăieri spre nicăieri : 
POPULAR — 15.30; 18; 20,15.
• Patima : MUNCA — 15,45; 18; 
20.
• Mihai Viteazul : COSMOS — 
15,30; 19.
• Simon Blanco : TOMIS —
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.15.
• Dacii : FLACARA — 15,30; 19.
• Tom și Jerry : ARTA — 15,30; 
17,45; 20.

DIN POȘTA REDACȚIEI

• Fapte • Opinii • Propuneri
• 0 frumoasă activitate educativă se desfășoară la Biblioteca orășenească din orașul Bocșa. E sugestiv poate și faptul că, fată de aceeași perioadă a anului trecut, numărul de cititori a sporit cu citeva sute. O seamă de acțiuni de masă, inscrise aici sub genericul „Eroi au fost, eroi sînt încă". „Odă pămintului românesc", „Partid de glorie" ș.a. se bucură de o deosebită audiență. (Ion Rotârescu, lăcătuș la întreprinderea de construcții metalice Bocșa, județul Caraș- Severin).
• în pădurile Ludușului (iude*ul Mureș) au fost aduși (strămutați din județele Timiș și Arad) 28 de cerbi lopătari, care se simt excelent la noua adresă. (Ing. silvic Gheorghe Spîrchez, Luduș, județul Mureș).
• Electropompele livrate de cooperativa „Elec- 

tfObobinaj" *str- Ghiocei București) sînt mult solicitate de țăranii cooperatori din comuna noastră. Sint foarte bune pînă se defectează. Care defectare le transformă în fier vechi... deoarece din magazine lipsesc piese de schimb pentru ele ! (Vasile Tonu, comuna Co- teana, județul Olt),
• Locuitorii municipiului Pitești iubesc mu,t florileAcest lucru ar trebui să-l aprecieze ca atare și diriguitorii comerțului local. Bunăoară, să ridice la pătrat numărul actual al wrttăților profilate pentru vînzarea floților : două ! (M. Dumitru, str. Războieni, Pitești),
• Pe adresa stațiunii Calacea-Băi, jude*ul Timl’: pentru cazare, masă, tratament, mulțumiri sincere. Și nemulțumiri pentru modul cum decurge transportul oaspeților, de la gară in stațiune, și retur (cîțiva km buni I). Atit la sosire, cît și la plecare, te descurci cum poți ! Deoarece autovehiculul care trebuie să servească acest transport de multă vreme stă pe butuci. (Victor F. Mitran, Petre Chevereșan, Iosif Racz, Gheorghe Rotaru. Ion și Ileana Katona, Călina Pascal și alții, cazați in vilele I. V și VI Calacea-Băi. județul Timiș). Nota noastră : Ce are de gînd să întreprindă O.J.T. Timiș pentru remedierea situației ?
® Olli Civilizat — unuI același, atît în producție, cît și în afara întreprinderii unde lucrezi. în producție e normal să îmbrăcăm haine de protecție, adecvate muncii. Dar in afara întreprinderii nu ne este îngăduit să ne neglijăm aspectul vestimentar. Mai ales unii navetiști ignoră acest aspect al comportamentului de om civilizat, circulă prin oraș, călătoresp cu trenul sau în autobuz în aceleași haine pe care le-au purtat și în ateliere. (Vasile Țibîrnă, comuna Moftin, județul Satu-Mare).
• în primăvara acestui an, 13 Malu cu Flori <Dîmb°- vița) s-au plantat peste 18 000 de meri din soiuri superioare. Comuna își merită numele : imaginați-vă cum va arăta explozia florală a acestor pomi! Iar la toamnă se va continua acțiunea de plantare... Nu greșesc spunind că animatorii acestei acțiuni sint primarul comunei, Ion Constantin, și inginerul Hariton Dițescu. (Gheorghe Rujan, comuna Malu cu Flori, județul Dîmbovița).

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii"

0 artă cu un profund și autentic suflu patriotic

75 de ani de la nașterea 
sculptorului Romul Ladea

„Mi-am petrecut copilăria la sat. Este deci explicabil ca sufletul meu să fie îmbibat de povești, de legende, de credințele, cintecele, poeziile poporului din care îmi trag obîrșia, de părerile despre oameni și lucruri ale acestui popor, de virtuțile lui, de faptele lui, de suferințele lui. care toate la un loc alcătuiesc atitudinea, seriozitatea și valoarea lui". Cuvintele scrise de sculptorul clujean Romul Ladea nu sint doar o simplă confesiune, emoționantă prin patriotismul ei. Astăzi, cind artistul, prematur dispărut, ar fi trebuit să atingă virsta de 75 de ani. ele ne indică însuși punctul de deschidere a unghiului din care poate fi privită întreaga sa creație,înzestrat cu plasticitatea interioară a celui care nu și-a pierdut niciodată interesul pentru oameni, îndrăgind, mai presus de orice, istoria românilor și, ca o consecință imediată, a- bordind frecventîn sculptura sa o tematică Istorică — artistul și-a închinat viața cu pasiune și sinceritate unei arte de firești și umane deliberări.înaltul grad de profesionalizare do- bindit ca student al lui Dimitrie Paciurea la Școala de arte frumoase din București, ca absolvent al cursurilor Academiei Julian, îndrumările prețioase obținute de la Brâncuși (al cărui atelier de la Paris l-a frecventat) l-au ajutat să aprofundeze motive care aparțin pe deplin istoriei șl culturii românești. Sculptura a devenit, astfel, pentru Ladea interpretare superioară a evenimentelor istoriei printr-o dublă cunoaștere : artistică și documentară.Bun cunoscător al istoriei meleagurilor sale natale, artistul a știut să aducă in atenția generală figurile unor eroi mult îndrăgiți de popor. Imaginile devenite antologice ale țăranilor portretizați de el, figurile lui Iovan Iorgovan sau Horea, Simion Bărnuțiu sau Cronicarului, Rebreanu sau Blaga devin astfel interesante puncte de reper. „în viața și faptele acestor oameni, scria Ladea, am găsit cei mai puternic stimulent și sprijin întru creația mea. In viața lor, în faptele lor, am găsit toate datele care m-au înălțat și învățat să trăiesc, pe care le-am prelucrat in artă". Mai aptă să reziste eroziunii timpului, să încorporeze evenimentele cele mai de seamă ale istoriei, nu la nivelul faptului divers, ci la un altul, mai adine al semnificației sale, sculptura i-a permis artistului ample desfășurări monumentale, adevărate meditații asupra istoriei poporului nostru. Monumente cum ar fi „Școala ardeleană, ridicat la Cltj, sau „Petru Groza", din București, rămîn lucrări memorabile prin amploarea viziunii, prin măiestria cu care au fost concepute și realizate.Ladea are, în mai toate lucrările lui. un mod de a povesti plastic deosebit de viabil, care nu alunecă niciodată in anecdotic sau ilustrativ,

Virtuțile artistice și 
ale dansului cuNu cu multă vreme in urmă, la Ploiești, juriul festivalului de dans tematic „Bucuria muncii" s-a aflat în încurcătură, neputîndu-se hotărî asupra celor cinci laureați care urmau să fie aleși din rindul celor peste douăzeci de formații prezente. O „încurcătură" care a generat însă numai satisfacție, deoarece dificultățile proveneau de la remarcabilul nivel calitativ demonstrat de cea mai mare parte a participanți- lor.Am inVocatMntîmplarea de la Ploiești deoarece; calendaristic, ea este cea mat recentă ; dar nu singura, căci „încurcături" asemănătoare, generate de cauze Identice, au existat la toate cele patru faze finale ale „Festivalului dansului tematic", care a reunit formații din întreaga țară.Statistic vorbind, acest festival — inițiat de Consiliul Culturii și Educației Socialiste tocmai în scopul stimulării dansului tematic, gen prin excelență politic, agitatoric — a fost încununat de succes. într-un singur an (din primăvara lui 1975 pînă în 1976) numărul acestor formații a crescut de la 140 la 700. Dar nu cifra este cea care ne îndreptățește să vorbim de un reviriment al genului, ci inestimabilul spor de calitate do- bindit in acest interval.Privite din perspectiva unui an, împlinirile vizează, in primul rînd, acele trăsături de structură care conferă putere de convingere și de emoționare dansului tematic. Astfel, numerosul public a vibrat la spectacole în care ideile generoase ale unor librete inspirate erau tălmăcite într-un limbaj expresiv și convingător, a urmărit cu emoție mesajul patriotic al unor montări de puternic suflu revoluționar. într-un cu- vînt, ciștigul cel mai important l-am putut identifica pe planul conținutului de idei, mult mai puternic ancorat în contemporaneitate sau re- flectind momente semnificative din trecutul de luptă al poporului, al comuniștilor. Exemplare în acest sens ni s-au părut două din dansurile tematice văzute. Primul dintre

ele („Făclia" — in interpretarea colectivului Casei de cultură din Vișeu- Maramureș) este un omagiu adus eroilor de la Moisei. Originalitatea montării constă în perspectiva inedită ce se propune actului eroic al țăranilor antifasciști : jertfa lor este înscrisă firesc în permanența aspirațiilor poporului spre o viață liberă și demnă. Tropotul surd al pașilor care parcă vin din străfunduri de istorie, jocul flăcărilor în penumbra scenei, acordurile grave ale muzicii — totul concură la crearea unui cadru de profundă emoție patriotică.De cu totul altă factură, dansul tematic „Copacul", în interpretarea elevilor Școlii populare de artă din Brăila, demonstrează exemplar felul cum poate fi abordat, cu mijloacele expresive practic nelimitate ale genului, un subiect de cea mai acută
însemnări pe marginea 
unor recente festivaluri

ci, dimpotrivă, eliminind din imagine tot ceea ce ar putea fi material parazitar, operează cu o mare economie a mijloacelor, în intenția de a transmite lucrărilor o maximă încărcătură poetică, evocatoare. Prin lucrările de inspirație istorică Ladea a realizat o apropiere de conținutul profund uman al artei românești din totdeauna, a înțelegerii și continuării sensului lui interior, esențial. Este vorba, deci, de un proces de integrare în profunzime, de îmbogățire a artei sale prin apeluri la sursele unice ale acestei spiritualități specifice, magistral materializată în arta, de cele mai multe ori anonimă a vechilor meșteri. Aproape toate lucrările de referință din creația lui Ladea au fost create în anii socialismului, ani în care arta sa a cunoscut una din cele mai înalte aprecieri. Titlul de maestru emerit al artei, cele mai înalte distincții au încununat o artă de un profund și autentic suflu patriotic. Sînt sentimente care i-au însuflețit nu numai arta, dar și o neobosită activitate didactică în calitate de profesor la catedra de sculptură a Institutului de arte plastice „loan Andreescu" din Cluj-Napoca.Sculptura lui Ladea oferă, in același timp, prilejul abordării problemei realismului contemporan, defini- bil, In arta lui, nu printr-o morfologie nominalizată, ci printr-o anumită atitudine față de realitatea condiției umane. Contactul direct și îndelungat cu oamenii din satul său, obișnuința, mai tirziu, de a studia în adîncime figurile celor din preajma sa, au dus in lucrări la descoperirea, dincolo de accidentele frumuseților și armoniilor exterioare, a caracterelor specifice unei figuri. Esența realității, felurit poetizată in portrete sau în întreg ciclul de „Maternități" aduc în atenția privitorului tocmai figura umană. Trecerea spre relevarea unei realități mai complexe și mai bogate, spre un limbaj metaforic cu multiple posibilități sugestive se realizează în această din urmă categorie de lucrări în care linia melodică și ritmică a compozițiilor se articulează după o anumită ordine a lecturii. Un cald lirism însoțește fiecare din aceste imagini in care artistul se mărturisea preocupat „mai mult de fondul artei și al omului decît de aspectul formal".Sculpturile lui Ladea, privite în ansamblul lor, se integrează firesc sensului interior, esențial, al artei românești de totdeauna, scot la iveală prezența unei traiectorii comune, definitorii. Ele vin să explice realitățile istoriei și ale contemporaneității românești in ceea ce au ele original și specific. Detașată din contextul istoric imediat, arta lui trăiește și astăzi cu extraordinară puritate, ca un exemplu permanent pentru generațiile de azi și de miine.
Marina PREUTU

actualitate — educația tineretului, recuperarea de către colectivele de muncă a celor care apucă pe căi greșite. Acest dans, poate cea mai remarcabilă încercare pe care am avut prilejul să o vedem la manifestările amintite, cu toate micile sale imperfecțiuni de construcție, constituie o bună premisă, un punct de referință pentru creațiile viitoare, între cele două repere tematice relatate, aria problematică prezentă pe scenele „Festivalului dansului tematic", ca și la „Bucuria muncii", a fost de această dată de o mare diversitate. Cu modalități coregrafice adecvate au fost ilustrate momente de muncă („Simfonia rulmenților" — Casa de cultură a sindicatelor Alexandria, „Ne cheamă marea" — sindicatul liotei maritime Constanța, „Făurarii" — sindicatul Combinatului siderurgic Hunedoara, „Ominitul cosașilor" — Căminul cultural Drago- mirești-Maramureș etc.), aspecte din lupta în ilegalitate a comuniștilor („Au fost odată trei ilegaliști" — Casa de cultură a sindicatelor Pitești, „Flacăra nemuritoare" — Casa municipală de cultură Cluj-Napoca), din faptele de arme ale ostașilor români in războiul de independență din 1877, ca și pe frontul antifascist („Peneș Curcanul" — Casa de cultură a sindicatelor Vaslui, „Eroica 1877" — Școala populară de artă București, „Eliberarea" — Școala populară de artă Oradea). Pentru prima dată au apărut dansuri tematice inspirate din baladele haiducești („Radul lui Anghel" — Școala populară de artă Pitești) sau dansuri tematice satirice („Tic-tac" — sindicatul I.U.P. Tîr- goviște).Astfel, evitîndu-se monotoni^ tematică ce amenința acest gen. s-a ilustrat cu fapte că, practic, nu există domeniu de viață socială care să nu-și găsească echivalentul coregrafic. O asemenea deschidere largă spre zone tematice încă neabordate pină acum a fost realizată — fapt notabil, mar- cînd, la rindul său, o înnoire — prin modalități artistice complexe. Banalul fundal de culoare nedefinită a

educative 
temăînceput să fie înlocuit cu elemente de scenografie sugestive și funcționale ; luminile de scenă și-au părăsit „neutralismul", devenind „partici- panți" la desfășurarea conflictului dramatic ; proiecțiile de diapozitive, de filme au încercat să accentueze sensurile politice, polemice ale unor dansuri. Toate acestea, la un loc, au contribuit la o evidentă creștere a calității artistice a spectacolelor. Co- roborind-o cu împlinirile pe planul conținutului, obținem o imagine de ansamblu îmbucurătoare în ceea ce privește evoluția dansului tematic, gen care trebuie în continuare încurajat. încurajat, sprijinit, dar, mai ales, îndrumat — deoarece tabloul general, conturat pînă acum, cuprinde și o serie de aspecte ce se cer revizuite cu grijă, cu competență, dar mai ales cu mult discernămînt critic.Pe parcursul zilelor de festival am asistat și la spectacole, realizate ce e drept cu măiestrie, dar in care ideile ce se doreau transmise publicului erau nebuloase, vagi, inconsistente. Cîțiva dansatori-manechine, imbrăcați în produse ale întreprinderii de confecții „Mondiala" din Satu-Mare (pretextul tematic exista așadar !), au prezentat un excelent dans ritmic. Dar pretextul s-a dovedit firav, nici o idee nu s-a dezvoltat din el, astfel incit „dansul tematic" s-a transformat intr-un oarecare număr de estradă. Au existat destule momente (la formațiile Școlii populare de artă din Timișoara, ale Casei de cultură a sindicatelor din Pitești cu dansul „Miini de aur") in care ideile libretului nu erau suficient de bine puse în valoare, mișcarea scenică transformîn- du-se într-un fel de gimnastică ritmică pe acordurile unor cunoscute cintece de muncă. Absența unor criterii ferme în ceea ce privește definirea noțiunii de dans tematic a condus uneori fie la înjghebarea unor construcții eclectice, in care proiecțiile de filme se conjugau nefericit cu rapsodiile lui Enescu și cu... ultime șlagăre ale muzicii ușoare (ca în dansul „Filatoarele" al Casei de cultură din Zalău), fie în montări folclorizante, de fapt, veritabile obiceiuri sau suite de dansuri populare aduse tale-quale pe scenă.Dacă la toate acestea adăugăm tentația spre melodramatic (zeci de copii aduși în spectacol cu sau fără vreun rost), rezolvări șablonarde și naturaliste (eroii cad secerați de gloanțe, se zvircolesc pe podea, unii își sparg discret sub cămașă un balon cu vopsea roșie, alții chiar sînt... înmormintați in scenă), rezultă limpede necesitatea sprijinirii atente, in continuare, a tinerelor colective pentru ca ele să evolueze in direcțiile pozitive relevate anterior, ferite de excese și denaturări.„Festivalul dansului tematic" s-a încheiat. Dar formațiile nu și-au întrerupt activitatea, ele fiind prezente în continuare în fața publicului. Descifrăm in această continuitate a preocupărilor încă un semn al ambiției și seriozității cu care cele 700 de colective se străduiesc să-și consolidezi» acumulările calitative ale ultimelor luni.

Radu CONSTANTINESCU

tv
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba engleză (nivel 

mediu).
17,00 Emisiune în limba germană. 
18,45 Tragerea Loto.
18.55 Din lumea plantelor și ani

malelor.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 
20,00 Teleobiectiv.
20.20 Film artistic : ■„Chemarea

străbunilor** — producție a 
studiourilor engleze. Premie
ră TV.

21.55 Muzică ușoară interpretată de 
Gigi Marga.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17,00 Telex.
17,05 Uteciștii de azi, comuniștii de 

niîine. Cintece patriotice în 
interpretarea formațiilor co
rale laureate la cea de-a X-a 
ediție a Festivalului național 
al artei studențești.

17,15 Ancheta T : „O glumă și... 
atît“ ?

17.50 Melodii populare. 
18,05 Desene animate.
18.20 Vîrstele peliculei — magazin 

de cultură cinematografică.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Armonii intime • Beethoven 

— Sonata a VIII-a pentru vi
oară și pian • Mozart — 
Allegro. Interpretează : An
gela Gavrilă-Dieterle (vioară) 
Victoria Ștefănescu (pian).

20.30 Viața economică a Capitalei. 
Pe agenda de lucru a primă
riei sectorului 4.

20.50 Triptic de artă populară. Do
cumentar artistic realizat de 
studioul „Al. Sahia“.

21,05 Telex.
21.10 „Marinarul visător**. Film 

muzlcal-coregrafic realizat de 
redacția emisiunilor muzicale 
și de varietăți, în colaborare 
cu Teatrul liric din Constan
ța. Muzica : Laurențiu Pro- 
feta. Libretul : Nicolae Itu.

22,00 Pagini de umor : Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Peripețiile bravului sol
dat Svejk — 19.30, (sala mică) : 
Comedie de modă veche — 19,30.

Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Herbert Kegel 
(R.D. Germană). Solist : Valentin 
Gheorghiu — 2o.
• Opera Română : Seară vieneză 
— 1».
• Teatrul de operetă : My Fair 
Lady — 19,30.

Teatrul de comedie : Trei su
rori — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Intr-o singură seară — 19.30.
• Teatrul Mic : Viața e ca un 
vagon 1 — 19,30.
t> Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Hamlet — 19.
• Teatrul Gluleștl : Patima roșie 
— 19,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19.30, (sala Victoriei) : 
Cavalcada comediei — 19,30.
•' Teatrul „1. Vasilescu" : Neves
tele vesele din Windsor — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" ; Țară bogată-n frumu
seți — 17,30, Ghiocei... mărgărita
re — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toriei) : Pisica de una singură — 
17, (saia Academiei) : Punguța cu 
doi bani — 10.
• Circul București : Circul p» 
gheață. Spectacol susținut de Cir
cul Mare din Moscova — 19,30.
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ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI 
POLITICE ȘI CULTURII SOCIALISTE

Plenara lărgită a Consiliului 
oamenilor muncii

de naționalitate germană

Plecarea delegației parlamentare 
columbiene

Joi după-amiază au avut loc în Capitală lucrările plenarei lărgite a Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din Republica Socialistă România, consacrate examinării modului în care sînt îndeplinite sarcinile ce revin acestui organism din Programul ideplogic al partidului, din indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la activitatea politico-educativă desfășurată în rîndurile oamenilor muncii de naționalitate germană.Plenara a analizat, în acest cadru, activitatea desfășurată de consiliu, de organele componente ale acestuia, în lumina documentelor programatice ale partidului, în rîndul oamenilor muncii de naționalitate germană, pentru ridicarea nivelului general al cunoașterii, pentru aprofundarea concepției științifice despre viață și societate, pentru educarea și formarea omului nou în spiritul a- tașamentului față de patrie, partid și popor, cu o înaltă conștiință patriotică și revoluționară, constructor conștient și devotat al societății socialiste multilateral dezvoltate și comunismului în România.La lucrările plenarei au participat, din partea conducerii de partid și de stat, tovarășii Emil Bobu și Ștefan Andrei.Informarea consiliului, prezentată de Eduard Eisenburger, președintele consiliului, precum și dezbaterile la care au luat cuvîntul tovarășii Andreas Weingărtner, Carol Gollner, Nikolaus Berwanger, Alexander Schmidt, Iosef Krauss, Erich Pfaff, Alois Kloth, Hans Liebhardt, Hugo Hausl, Nikolaus Doggendorf, Hans Gobbel, William Heinz au evidențiat In mod pregnant justețea politicii marxist-leniniste a partidului și statului nostru în problema națională, politică ce asigură egalitatea deplină, reală în drepturi, în toate domeniile vieții, a tuturor oamenilor muncii, români, maghiari, germani și de alte naționalități, egalitate avînd rădăcini adinei în lupta comună dusă de-a lungul timpului de poporul român și naționalitățile conlocuitoare împotriva asupririi sociale și naționale, în activitatea unită a tuturor fiilor țării consacrată progresului multilateral al patriei noastre socialiste.O confirmare strălucită a acestei politici o reprezintă dezvoltarea eco- nomico-socială impetuoasă pe care au cunoscut-o județele în care trăiesc și muncesc, într-o unitate și armonie frățească, oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, amplasarea rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, astfel incit să se asigure progresul și propășirea neîntreruptă a Întregului nostru popor. Vorbitorii au subliniat, în acest cadru, că numai in cincinalul 1971—1975 s-a realizat un vast program de investiții, care a permis darea în funcțiune a numeroase capacități noi de producție, s-a dezvoltat și modernizat baza tehnico-materială, ceea ce a permis o ridicare permanentă a potențialului economic al țării și, pe această bază, o creștere continuă a nivelului de trai, material și cultural, al tuturor oamenilor muncii din patria noastră.S-a arătat că în cadrul sistemului democrației noastre socialiste participă și își aduc contribuția activă la toate nivelurile, de jos pînă sus, alături de oamenii muncii români, maghiari sau de alte naționalități, și oamenii muncii de naționalitate germană, aceasta reflectînd, totodată, faptul că partidul și statul nostru au asigurat lichidarea oricărei discriminări de ordin național, realizarea deplinei egalități în drepturi a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. De asemenea, alegerea unui număr însemnat de deputați de naționalitate germană în consiliile populare comunale, orășenești, municipale și județene, în birourile și comitetele executive ale acestora, în forul suprem al puterii de stat. Marea Adunare Națională. în Consiliul de Stat, prezența activă a unor reprezentanți din rîndul acestei naționalități in diferite organe și organisme de conducere constituie încă o dovadă a adincirii continue a democrației noastre socialiste, a participării efective a tuturor fiilor patriei la conducerea nemijlocită a țării, la edificarea societății socialiste și comuniste în patria noastră comună. Vorbitorii au subliniat faptul că aceste realități de necontestat ale democrației autentice din patria noastră sînt un răspuns ferm la calomniile anumitor centre propagandistice străine care, denaturind realitatea obiectivă, ponegresc politica partidului și statului nostru de dezvoltare economico-socială a țării, sînt un răspuns răspicat tendințelor și iluziilor trezite de false miracole.
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CICLISM „CURSABERLIN 20 (Agerpres). — Cu etapa a 10-a, desfășurată joi pe traseul Pnewy—Frankfurt pe Oder, „Cursa Păcii" a intrat pe teritoriul R.D. Germane, abordind ultima treime a competiției, care cuprinde etape dificile, inclusiv o cursă individuală contracronometru pe distanța de 24 km.Pe stadionul din Frankfurt pe Oder, primul a trecut linia de sosire ciclistul olandez Frits Schuer. talo- nat de sovieticul Nikolai Gorelov, ambii înregistrați pe distanța de 140 km cu timpul de 3h 01'29” (medie orară peste 45 km). Primul pluton, in caie se afla și tinărul rutier român Ilie Valentin (locul 7 in etapă), a sosit la interval de 2'08” față de învingător. După alte patru secunde a trecut lima de sosire un al doilea

Telegramă adresată C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescuîntr-o atmosferă însuflețită, participanții la plenară au adoptat textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care se spune :Consiliul oamenilor muncii de naționalitate germană din Republica Socialistă România, întrunit în plenul său pentru a analiza și dezbate activitatea depusă in lumina sarcinilor ce-i revin din Programul ideologic al partidului, vă asigură pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și prin dumneavoastră întregul partid, în numele tuturor oamenilor muncii de naționalitate germană din patria noastră socialistă, de recunoștința cea mai profundă pentru politica principială, consecventă și generoasă a partidului și statului nostru în problema națională. Vrem să declarăm în modul cel mai răspicat că datorită acestei politici, inspirate din nobilele tradiții și sentimente ale internaționalismului marxist-leninist, ca urmare a dezvoltării eco- nomico-sociale armonioase a tuturor zonelor țării, naționalitățile conlocuitoare pe care istoria le-a așezat pe aceste meleaguri alături de poporul român se bucură de aceleași condiții materiale de muncă și de trai, de drepturi pe deplin egale în toate domeniile vieții social-politice cu națiunea română, cu toți fiii țării.Pe drept cuvînt ați arătat, mult stimate tovarășe secretar general, în cu- vîntarea de la marea adunare populară cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a partidului, că România noastră se numără printre puținele țări din lume „în care s-a asigurat în mod real deplina egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate".Subliniind această realitate social-politică, noi ne simțim datori să remarcăm aportul dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la dezvoltarea teoretică și la aplicarea consecventă a politicii marxist-leniniste în problema națională. Experiența românească de rezolvare a problemei naționale constituie un exemplu de aplicare creatoare, științifică a adevărurilor general valabile la condițiile concrete ale țării noastre, o contribuție remarcabilă la îmbogățirea tezaurului gîndirii marxist-leniniste.Populația de limbă germană de pe acest pămînt și-a definit identitatea națională în cadrul unui lung destin istoric comun cu poporul român, pentru ca apoi, în paralel cu procesul de formare a națiunii române, să devină o naționalitate conlocuitoare. De aceea, unica patrie a acestei naționalități este și rămîne Republica Socialistă România.Iată simplul motiv pentru care oamenii muncii de naționalitate germană, care timp de secole și-au împărtășit soarta, la bine și la rău, cu poporul român, cu alte naționalități, sînt pătrunși de dragostea nețărmurită pentru patria în care s-au născut și nu au altă năzuință mai fierbinte decît aceea de a-și aduce, împreună cu toți fiii acestui pămînt, sub conducerea încercată a partidului, aportul lor la ridicarea și înflorirea continuă a României socialiste.Lucrările plenarei consiliului nostru au evidențiat cu putere că oamenii muncii de naționalitate germană cunosc foarte bine faptul că premisa egalității tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, o constituie egalitatea condițiilor de muncă și de trai, că cea mai sigură garanție a acestei egalități o reprezintă aplicarea în viață a politicii economice a partidului, realizarea neabătută a sarcinilor prevăzute în planul cincinal, în mărețul Program al viitorului nostru comunist, elaborat de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român.Vă raportăm cu satisfacție că pretutindeni. în uzine, pe ogoare, în laboratoare și școli, unde, alături de români, maghiari, sîrbi, lucrează și oameni ai muncii de naționalitate germană, aceștia își aduc din plin aportul la realizarea și depășirea sarcinilor de plan.Oamenii muncii de naționalitate germană participă activ, la toate nivelurile, la conducerea economică și politică, la treburile obștești și de stat, demonstrînd în modul cel mai concret democrația noastră socialistă in acțiune.Vă raportăm, cu aceleași sentimente de justificată mîndrie, că oamenii de artă și cultură din rîndul populației germane, bucurindu-se de toate condițiile pentru păstrarea și cultivarea tradițiilor proprii și ale limbii materne, își aduc din plin contribuția la înflorirea continuă a culturii României socialiste. în sute de lăcașe de cultură, la orașe și sate, cetățenii de năționalițate germană desfășoară o bogată activitate cultural-artistică fn limba lor maternă. în timp ce în unitățile de învățămînt cu limbă de predare germană, copiii noștri se pregătesc în cele mai bune condiții pentru a deveni vrednici constructori ai societății socialiste și comuniste pe pămîntul patriei.Știm că existența și viitorul ființei noastre naționale sînt și rămîn indisolubil legate de poporul român, de celelalte naționalități conlocuitoare, că bunăstarea și fericirea tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate, se realizează pe calea arătată de partid și verificată de viață, prin munca și lupta înfrățită dedicată binelui patriei comune.Plenara consiliului dă mandat reprezentanților săi care vor lua parte la lucrările Congresului educației politice și culturii socialiste să exprime încă o dată deplina lor adeziune față de politica Internă și externă a partidului, să încredințeze partidul, pe dumneavoastră personal, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom mobiliza și mai mult forțele pentru a fi la înălțimea încrederii cu care am fost învestiți, aducîndu-ne un aport și mai mare la antrenarea oamenilor muncii de naționalitate germană, alături de întregul popor, în măreața bătălie condusă de partid, in frunte cu secretarul său general, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului în patria noastră scumpă. Republica Socialistă România.Ei și-au afirmat hotărîrea de a combate denigrările, zvonurile și interpretările tendențioase, orice încercare de învrăjbire națională, subliniind că oamenii muncii de naționalitate germană, însuflețiți de cele mai profunde sentimente patriotice, de spirit revoluționar și înaltă responsabilitate civică, vor face totul pentru a contribui la înflorirea patriei comune — Republica Socialistă România.O mărturie incontestabilă a egalității în drepturi a naționalităților conlocuitoare o reprezintă și avîntul pe care îl cunosc cultura, arta și în- vățămintul de limbă germană. S-a menționat astfel că a crescut numărul secțiilor și cursanților din universitățile populare, al ciclurilor de conferințe, în limba germană, care contribuie la cultivarea dragostei față de patrie. partid și popor, a sentimentelor de mîndrie patriotică, la educația materialist-științifică, la răspîndirea concepției filozofice ma- terialist-dialectice. Totodată, la casele de cultură, cluburi și cămine culturale se desfășoară o tot mai vie activitate, la care participă peste 500 formații artistice de amatori, care se manifestă in limba maternă.în același timp, presa scrisă și vorbită în limba germană, prin mijloacele sale specifice, reprezintă o tribună vie și convingătoare pentru înfățișarea veridică a realităților

PĂCII"pluton, unde se aflau Teodor Vasile (locul 12), Mircea Romașcanu, Teodor Drăgan, Ion Cojocaru.în clasamentul general individual conduce Hans Joachim Hartnick (R.D.G.), urmat de polonezul Szozda, la 19”. Galik (Cehoslovacia), la 1’46”. Mircea Romașcanu ocupă în continuare locul 15, la 8'08”.Pe echipe, situație neschimbată. Conduce U.R.S.S., urmată de R.D. Germană. Cehoslovacia. Polonia, România, Bulgaria, Elveția, Norvegia, Olanda, Italia etc,Astăzi dimineață se dispută. în cadru! etapei a 11-a. o cursă cu plecarea in bloc pe distanța de 112 km, iar după-amiază — proba individuală contracronometru pe distanța de 24 km. 

noastre socialiste, a legăturilor șl frăției multiseculare între poporul român și naționalitățile conlocuitoare.Dreptul de manifestare egală a culturii a fost evidențiat și prin cultivarea valorilor spirituale naționale reprezentate de operele unor scriitori de limbă germană, de activitatea teatrelor în limba maternă. S-a subliniat, de pildă, că anual apar în medie circa 100 titluri de carte în limba germană — originale și traduceri — întrunind un tiraj de peste 270 000 exemplare.Politica marxist-leninistă a partidului nostru în problema națională, s-a arătat în cadrul dezbaterilor, se reflectă și în domeniul educației și instruirii în limba maternă a tinerei generații, nu mai puțin de 63 000 de copii învățînd în limba germană.Evidențiind toate aceste realizări, vorbitorii au exprimat, în numele oamenilor muncii de naționalitate germană, deplinul acord față de politica internă și externă a partidului, hotărîrea lor de a acționa neabătut pentru transpunerea ei în viață, de a-și aduce o tot mai mare contribuție la înfăptuirea marilor sarcini care stau în fața poporului nostru în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

ACTUALITATEA 
LA TENIS• După prima zi, în meciul de tenis pentru „Cupa Davis", care se dispută la Eastbourne, intre formațiile Angliei și României, scorul este de 2—0 in favoarea gazdelor : Taylor—Sotiriu 6—1. 6—1, 6—4 ; Mottram — Hărădău 6—2, 6—0, 6—2. Astăzi se desfășoară proba de dublu.• Finala competiției de tenis „Trofeul Avis" se va disputa duminică 23 mai la Honolulu (insulele Hawaii) intre românul Ilie Năstase și americanul Arthur Ashe. în a doua semifinală, disputată miercuri, Ashe l-a învins cu 2—6, 6—4, 6—2, 6—2 pe australianul Rosewall. După cum se știe. Năstase l-a eliminat în semifinală pe suedezul Borg.• Turneul internațional de tenis de la Hamburg a continuat joi cu primele partide din turul trei al probei de simplu femei. Jucătoarea româncă Virginia Ruzici a învins-o cu 6—4. 6—1 pe Eva Sedlakova (Cehoslovacia).

Delegația parlamentară columbia- nă, condusă de Alberto Santafimio Botero, președintele Camerei Reprezentanților, care, la invitația Marii Adunări Naționale, a făcut o vizită oficială în țara noastră, a părăsit, joi la amiază. Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de Virgil Teodorescu, vicepreședinte al M.A.N., Ilie Șalapa, președintele Comisiei pentru industrie și activitate econo- mico-financiară, și Mihail Hașeganu, deputat, vicepreședinte al Asociației de prietenie româno-columbiană.A fost prezent Fernando Urdaneta, ambasadorul Columbiei la București.înainte de plecare, președintele Camerei Reprezentanților din Columbia a declarat unui redactor al Agenției române de presă Agerpres : Părăsesc țara dumneavoastră sub impresia puternică a întrevederii pe care am avut onoarea de a mi-o acorda președintele Nicolae Ceaușescu, sub impresia celor văzute în România, Țara dumneavoastră parcurge un
Directorul general al Radiotelevl- ziunii iraniene, Reza Ghotbi, care, ’a invitația Radioteleviziunii române, face, în fruntea unei delegații, o vizită în țara noastră, a fost primit joi de tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. A participat tovarășul Vasile Potop, director general al Radioteleviziunii române.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a fost prezent Aii Reza Bahramy, ambasadorul Iranului la București.

★în cursul aceleiași zile a fost semnat protocolul adițional la Conven
înființarea Comisiei mixte interguvernamentale 

româno-singaporeze pentru cooperare economică
Orientări in industria 

energeticăLa București a fost semnat, joi la amiază. Acordul intre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Singapore privind înființarea Comisiei mixte interguvernamentale româno-singaporeze pentru cooperare economică. Documentul stabilește cadrul juridic a- decvat dezvoltării și consolidării relațiilor comerciale și cooperării e- conomice și tehnice între cele două țări.Acordul a fost semnat de Ion M. Nicolae, adjunct al ministrului indus
Cronica zileiPreședintele Consiliului Executiv al UNESCO. Hector Wynter, care a făcut o vizită în țara noastră la invitația Comisiei naționale a Republicii Socialiste România pentru UNESCO, a părăsit, joi dimineață, Bucureștiul.La plecare, oaspetele a fost salutat de prof. univ. Jean Livescu, președintele Comisiei naționale pentru UNESCO. Pompiliu Macovei, ambasador, delegatul permanent al Republicii Socialiste România pe lingă UNESCO, de alte persoane oficiale.A fost prezent Thomas Keller, directorul Centrului european pentru învățămîntul superior.

★între 18 și 20 mai a.c., o delegație a Comitetului Federal pentru Muncă și Angajare din R.S.F. Iugoslavia a purtat convorbiri la Ministerul Muncii din țara noastră. Cu această ocazie s-a convenit asupra măsurilor în vederea aplicării Acordului dintre guvernele român și iugoslav pentru colaborarea în domeniul asistenței medicale a salariați- lor. ')Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat joi după-amiază, în Capitală, o manifestare culturală cu ocazia Zilei na
A apărut „ERA SOCIALISTĂ" nr. 10/1976Revista se deschide cu editorialul „Probleme esențiale ale dezvoltării și modernizării economiei naționale". La rubrica „Programul ideologic al partidului în acțiune" sînt publicate articolele : „Forța creatoare a unității socialiste a poporului" de Pamfil Nichițelea, „Educarea ideologico-po- lițică a studenților" de Augustin Girbea, „Personalitatea activistului cultural" de Amza Săceanu, „însemnări despre perspectiva teoretică în problemele moralei socialiste" de loan Humă și „Particularități ale eficienței economice în agricultură" de Gheorghe Rădulescu. Rubrica „Consultații" cuprinde articolul „Repartizarea venitului național în fond de consum și fond de dezvoltare" de Viorica Nicolau. La rubrica „Dezbateri" sînt inserate intervențiile unor

ÎN CÎTEVA
LUPTE LIBEREîncepînd de astăzi, în sala sporturilor din Constanța se vor desfășura campionatele internaționale de lupte libere ale țării noastre. La întreceri participă sportivi din 16 țări.

TIRCu prilejul meciului internațional triunghiular de tir dintre echipele Franței, Belgiei și României, desfășurat la Chalons sur Marne, țintașii români au obținut trei victorii. Ion Corneliu s-a clasat pe. primul Ioc la pistol viteză, cu 597 puncte, Gh. Va- silescu a dominat proba de armă liberă 60 focuri, realizînd 598 puncte, iar Ștefan Caban a terminat învingător la armă liberă calibru redus 3 x 40 focuri, cu un total de 1 154 puncte.
POLOîn ziua a două a turneului internațional de polo pe apă care se desfășoară in localitatea italiană Chiavari, selecționata României a întrecut cu scorul de 7—5 formația Cubei. Intr-un alt joc : Italia — Australia 9—3. 

proces de transformări revoluționare pe plan politic, economic și cultural demn de admirația tuturor popoarelor. Sub conducerea partidului comunist, țara dumneavoastră a atins un nivel de dezvoltare spectaculos, iar politica realistă pe plan intern și internațional promovată de România, de președintele Nicolae Ceaușescu trezește respectul firesc al întregii Americi Latine, al Columbiei în special. Relațiile dintre Columbia și România, dintre parlamentele celor două țări înregistrează o evoluție ascendentă continuă, în sensul celor convenite între președinții Alfonso Lopez Michelsen și Nicolae Ceaușescu. Sînt convins că lucrările Comisiei mixte columbiano-române, care vor fi reluate în curînd, vor consemna noi pași pozitivi în conlucrarea pe plan bilateral și internațional dintre cele două țări, legate prin idealuri de pace, înțelegere și colaborare comune. (Agerpres)
ția de colaborare încheiată între Ra- dioteleviziunea română și Radiotele- viziunea iraniană, care concretizează unele acțiuni privind cooperarea dintre cele două instituții în anii 1976/1977.Din partea română, protocolul a fost semnat de Vasile Potop, director general al Radioteleviziunii române, iar din partea iraniană de Reza Ghotbi, director general al Radioteleviziunii iraniene.La semnare au fost prezenți membrii delegației Radioteleviziunii iraniene, precum și ambasadorul Iranului la București, Aii Reza Bahramy.

triei chimice, președintele părții române în comisie, și de P. S. Raman, ambasadorul Republicii Singapore in România.Au fost prezenți Nicolae Ștefan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale. (Agerpres)

ționale a Regatului Hașemit al Iordaniei.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți Hani Khasawneh, ambasadorul Iordaniei la București, membri ai ambasadei.Dumitru Dinescu. director general adjunct în Ministerul Industriei Ușoare, a împărtășit, cu acest prilej, impresii de călătorie din Iordania. în încheierea manifestării a fost prezentat un program de filme documentare,
★Joi după-amiază au luat sfîrșit lucrările simpozionului internațional pe tema „Cultura legumelor în sere", desfășurat la București sub egida Societății internaționale de horticultura.Simpozionul a prilejuit participan- ților, specialiști din 20 de țări, un rodnic și util schimb de idei și experiență în producția de legume de seră și solarii, tot mai mult solicitate de consumatori. în continuare, participanții vor vizita complexele de sere de la Codlea și Ișalnița.(Agerpres)

personalități din țară și de peste hotare pe tema „Ecologie și politică (I). La rubrica „Pagini de istorie", Nicolae Copoiu semnează articolul „Primul Program marxist revoluționar din România". Rubrica „Din mișcarea comunistă și muncitorească internațională" cuprinde articolul „Unirea tuturor forțelor revoluționare și progresiste — factor determinant al luptei victorioase pentru democrație, independență națională, pace și progres social" de Traian Caraciuc. Articolul „Repere pentru o nouă ordine monetară mondială", de Costin Kirițescu, este publicat la rubrica „Viața internațională". In continuare, revista mai conține rubricile „Cărți și semnificații", „Revista revistelor".

RÎNDURI
ȘAHCu două runde înainte de terminarea turneului internațional de șah de la Varna, in clasament conduce Espig (R.D.G.) cu 8,5 puncte, urmat de maestrul român Mihai Șubă cu 8 puncte. în runda a 11-a Șubă a remizat cu Knezevici (Iugoslavia).

★în runda a 7-a a turneului feminin de șah de la Plovdiv, maestra româncă Eleonora Gogilea a invins-o în 32 de mutări pe Csinolter (Ungaria). In clasament conduce Gu- gașvili (cu 5 puncte și o partidă întreruptă), urmată de Gogilea (cu 4,5 puncte).
ATLETISMîn cadrul concursului internațional de atletism desfășurat la Dresdă, în cursa feminină de 800 m. Anii a Weiss-Barkusky (R.D. Germană) a fost cronometrată în l'57”7/10, la numai două zecimi de secundă de recordul mondial.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă rog să acceptați sincerele mele mulțumiri pentru felicitările și urările amabile pe care Excelența Voastră a binevoit să mi le adreseze cu prilejul Zilei naționale a Norvegiei.

OLAV al V-lea

Semnarea unui plan privind colaborarea 

culturală și științifică româno-coreeanăLa Ministerul Afacerilor Externe a avut loc, joi, 20 mai, semnarea Planului pentru aplicarea, pe anii 1976— 1977, a Acordului de colaborare culturală între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Repu- ■ blicii Populare Democrate Coreene. Documentul, semnat de Vasile Gli- ga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Pak Zung Guc, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, constituie o nouă contribuție la mai buna cunoaștere reciprocă a înfăptuirilor obținute de cele două popoare, la dezvoltarea prieteniei dintre ele.Potrivit prevederilor, părțile s-au angajat să sprijine realizarea planului de colaborare științifică Încheiat între academiile de științe din cele două țări. Totodată, vor fi efectuate schimburi de specialiști din diverse ramuri ale economiei și științei, de materiale privind realizările și experiența în domeniul învățămîn- tului și educației, vor fi dezvoltate,

R. S. F. IUGOSLAVIA

Deceniul următor este perioada in care producția de energie va ocupa un loc prioritar in preocupările economice ale Iugoslaviei socialiste. Numai pînă în 1980 producția de energie e- lectrică urmează a se dubla .în planurile de perspectivă. orientarea principală este folosirea maximă a resurselor energetice ale tării. Dintre cele 35 de capacități pentru producția de energie electrică, ce se află astăzi în construcție sau în faza de proiectare. 19 sint hidrocentrale. 14 — termocentrale. iar 2 — centrale atomoelectrice. Se prevede că în 1980 o- bigctivele nou construite. împreună cu cele dinainte existente, vor furniza țării 80 de miliarde kWh, adică de opt ori mai mult decît in 1946.Cu toate că în decada următoare hidrocentralele vor continua să aibă prioritate. în planurile de viitor încep să fie incluse în tot mai tnare măsură termocentralele care vor folosi bogatele rezerve carbonifere existente in Iugoslavia. în prezent, în Serbia se află în construcție cea mai
R. P. POLONĂ

Printre constructorii 
porților maritimeDezvoltarea porturilor de pe litoralul baltic polonez se caracterizează printr-un dinamism deosebit, fiind impusă, în primul rind, de creșterea continuă a volumului comerțului exterior. Este suficient a arăta că în cursul cincinalului 1971—1975 porturile din R. P. Polonă au asigurat transbordarea a 230,7 milioane tone marfă, realizîndu-se astfel 31,1 la sută din ansamblul activității portuare în întreaga perioadă de 30 de ani de după eliberare. A- ceastă creștere a fost posibilă, în special, datorită modernizării și extinderii continue a porturilor, valoarea investițiilor utilizate în acest scop ridieîndu-se numai în cincinalul trecut la nouă miliarde zloți.Din lista realizărilor concrete obținute în perioada amintită se relevă construirea bazei de descărcare a carburanților lichizi de la Gdynia ; încheierea celei de-a doua etape a construcției bazei de transbordare a cărbunelui la Swinoujscie, cu o capacitate de servire a navelor cu tonaj de 70 000 tdw ; darea în exploatare a bazei moderne de încărcare a cărbunelui de la Gdansk, crein-

mare termocentrală din tară — „Obreno- vaț" — a cărei capacitate va fi de 1 650 megawați.în ce privește rezervele carbonifere, acestea se află. în principal. în provincia Kosovo și în nordul Bosniei. cantitatea totală a zăcămintelor de lignit fiind apreciată la 14 miliarde tone. în consecință. aceste
CORESPONDENTA 

DIN BELGRADdouă zone vor fi și în viitor principalele furnizoare de energie electrică pe bază de cărbune. Orientarea spre construirea de noi capacități energetice de acest gen reclamă, desigur, sporirea neîntreruptă a producției carbonifere. De altfel, așa cum rezultă din planurile de perspectivă. această producție va spori de la 30 milioane tone, cit a fost în 1975, la 100 milioane tone în 1985.în viitor și combustibilul atomic va ocupa un loc tot mai important. Institutul pentru economia energiei electrice din Zagreb și întreprinderea „Ener- goproiect" din Belgrad au elaborat un

du-se posibilitatea ca în port să ancoreze cargoul i cu un deplasament de 100 000 tone ; intrarea în funcțiune a unei baze de carburanți lichizi, capabilă să servească nave de mare tonaj din bazinul baltic ș.a.m.d.Gestiunea tuturor porturilor maritime poloneze — Gdansk, Gdynia, Kolobrzeg,complexul Szczecin- Swinoujscie — este încredințată unei centrale cu sediul la Gdansk.
CORESPONDENTA 
DIN VARȘOVIADirectorul general al centralei, tovarășul W. Treban, ne-a împărtășit unele din preocupările principale ale a- cestei importante întreprinderi. în primul rind, interlocutorul nostru s-a referit la planul pe anul 1976, care prevede dezvoltarea dinamică, in continuare, a activității economice a ramurii portuare și modernizarea potențialului ei tehnic. Citeva cifre de reper : fondurile de investiții vor spori față de anul trecut cu peste 14 la șută, productivitatea muncii — cu 11 la sută, rezultatele economice — cu 10 la sută.Printre problemele

vremea
Ieri In țară : Vremea a fost frumoasă 

in prima parte a zilei, cind cerul a 
fost mai mult senin. După-amiază s-a 
produs o ușoară instabilitate a vremii, 
și-au făcut apariția aversele de ploaie 
sau descărcările electrice, cu caracter 
izolat. Temperatura aerului a înregis
trat o ușoară creștere, mai ales în su
dul țării, unde frecvent a atins 27 de 
grade la ora 14. în București : Vre
mea a fost frumoasă și călduroasă. 

In continuare, relațiile de prietenie stabilite între universități. în domeniul culturii sînt prevăzute turneul u- nui ansamblu folcloric românesc în R.P.D. Coreeană, precum și organizarea reciprocă, anual, a unei foto- expoziții și a unei săptăminl a filmului cu prilejul sărbătoririi zilelor naționale. Expoziții de artă și fotografii, gale de filme, alte acțiuni vor marca, de ambele părți, aniversarea unor evenimente importante din viata poporului român și poporului coreean. Se va da, mai departe, atenția cuvenită colaborării între uniunile de creație, pentru facilitarea cunoașterii reciproce a succeselor li- terar-artistice, vor fi organizate schimburi de cărți și publicații periodice între bibliotecile centrale de stat. Alte prevederi ale planului se referă la dezvoltarea, prin diferite mijloace, a relațiilor în domeniile presei și radioteleviziunii, ocrotirii sănătății, sportului. (Agerpres)

document privind capacitățile optime ale centralelor nucleare în sistemul energetic iugoslav pină la sfirși- tul acestui secol. Documentul prevede ca pină în anul 2000 în Iugoslavia să fie construite 20 de centrale nucleare. Aceste centrale ar urma să fie amplasate îndeosebi în zonele sărace în cărbune și căderi de apă.în prezent se află în faza finală realizarea unui proiect care prevede conectarea principalelor surse producătoare de e- nergie electrică și a marilor unități consumatoare. Este vorba de sistemul de linii de înaltă tensiune, cu o putere de 380 kilo- volți. care. întinzin- du-se pe o distantă de 3 000 de kilometri, va acoperi întregul teritoriu al Iugoslaviei și va satisface nevoile de consum din toate republicile.Toate aceste proiecte și lucrări se integrează organic planurilor de dezvoltare e- conomică pe termen lung a Iugoslaviei socialiste, planuri in care sectorul energetic ocupă unul din locurile prioritare.
S. MORCOVESCU

ce se află în atenția permanentă a centralei figurează, la loc de frunte, pregătirea cadrelor, ridicarea calificării muncitorilor portuari pentru folosirea unor utilaje tot mai complexe. (Numai în cursul anului trecut au fost achiziționate din străinătate utilaje moderne în valoare de 800 milioane zloți).Cel ce vizitează astăzi Gdanskul se poate convinge la fața locului de performanța realizată aici de constructorii portuari, care au reușit să smulgă mării o parte din suprafața ei A apărut astfel portul nordic, cel mai modern port polonez, construit „în mare", pe o suprafață de 150 hectare, pe care cu numai cîțiva ani in urmă erau stăpine valurile. Peste două milioane tone de piatră, șapte milioane metri cubi de nisip și alte materiale au alcătuit noul fundament al complexului portuar care se avîntă spre larg, la o depărtare de peste doi kilometri de fostul mal. Este incă o dovadă a hărniciei și ingeniozității constructorilor, atît din zona litoralului, cit și din întreaga Polonie socialistă.
Gh. C1OBANU

Temperatura maximă a foșt de 28 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 22, 
23 și 24 mai. în (ară : Cerul va fi va
riabil. cu înnorări mai accentuate in 
jumătatea nordică a țării, unde vor 
cădea ploi locale, însoțite de descăr
cări electrice. In rest, averse izolate. 
Temperaturile maxime vor fi cuprinse 
ziua intre 20 și 26 de grade, mai ri
dicate la Începutul intervalului, iar ipi- 
nimele vor fi cuprinse noaptea între 
5 și 15 grade. In nordul țării și in zona 
deluroasă, izolai, condiții favorabile că
derii de grindină. în București : cer 
schimbător. Ploaie de scurta durată. 
Vînt slab, pină la potrivit. Temperatu
ra ușor variabilă.
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Vizita primului ministru 
al guvernului român, 

Manea Mănescu, în Iran

In timpul primirii de către Șahinșahul Iranului a primului ministru al guvernului român, care a avut loc marți, la MashadSemnarea unor documente de cooperare economică româno-iranieneîn urma tratativelor și convorbirilor ce au avut loc între primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, și primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda, la 20 mai, la Tehe
ORIENTUL APROPIAT

NEW YORK 20 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, și-a exprimat miercuri regretul în ce privește pierderile de vieți omenești din ultimele zile in Cisiordania și a subliniat, totodată, că aceste evenimente dovedesc pericolul pe care îl prezintă actuala situație din Orientul Apropiat, precum și necesitatea urgentă de a se intensifica eforturile pentru instaurarea păcii in această regiune a lumii.TEL AVIV 20 (Agerpres). — Pe malul vestic al Iordanului au continuat să se înregistreze, joi, manifestații ale populației arabe împotriva menținerii ocupării acestui teritoriu cucerit do Israel in cursul războiului din 1967.Pe de altă parte, poliția isracliană a anunțat că a arestat 77 de arabi din Ierusalim și din alte localități învecinate, sub acuzația de a fi instigat manifestațiile populației arabe
în cadrul manifestărilor consacrate celei de-a 55-a Aniversări a creării Partidului Comunist Român, ambasadorul țării noastre in Algeria, loan Lăzărescu, a organizat miercuri, in marea sală ..Atlas" din Alger, o seară de film, la care au participat reprezentanți ai Ministerului Aface- rilor Externe, ai Ministerului Apărării Naționale, personalități ale vieții cul- tural-artistice și un numeros public din capitala algeriană, precum și șefi de misiuni și alți membri ai corpului diplomatic acreditați în Algeria.
Protocol. ștefan Dima' ad‘ junct al ministrului construcțiilor industriale. și Asen Iulianov, adjunct al ministrului construcțiilor și arhitecturii, au semnat joi, la Sofia, protocolul privind colaborarea și coope-

Deschisă în ziua de 5 mai, la Nairobi, capitala Kcnyei, cea de-a IV-a sesiune a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) se desfășoară intr-o intensă atmosferă de lucru — paralel cu dezbaterile generale avind loc activitatea in cadrul celor cinci comisii care au ca scop să pună de acord recomandările finale.Participarea a circa 5 000 de delegați din 153 de țări, precum și a reprezentanților agențiilor specializate ale O.N.U., a observatorilor din partea unui mare număr de organizații neguvernamentale și guvernamentale conferă reuniunii caracterul unui larg forum internațional, capabil să contribuie la examinarea și soluționarea, in spiritul egalității în drepturi a tuturor statelor, a unor probleme vitale ale economiei mondiale. corespunzător rolului ce revine acestui organ principal al Adunării Generale a O.N.U. de a favoriza dezvoltarea și comerțul la scara întregului glob. In acest sens, ordinea de zi a sesiunii a inclus o serie de puncte de cea mai mare însemnătate. cum sint : extinderea și diver
sificarea resurselor țărilor in curs de 
dezvoltare in scopul realizării obiec
tivelor pr,ivind accelerarea dezvoltă
rii industriale : solutionarea unor 
probleme privind materiile prime, 
energia, precum si produsele finite 
Si semifabricate : situația in dome
niul monetar ; soluționarea proble
mei datoriilor țărilor in curs dc dez
voltare : transferul de tehnologie ; 
întărirea cooperării economice inter
naționale.Toate acestea sint cerințe de primă importanță. care se circumscriu obiectivului fundamental al făuririi unei noi ordini economice și politice internaționale, bazată pe noi raporturi interstatale, de egalitate și echitate, menită să ducă la lichidarea subdezvoltării, a Împărțirii lumii in bogați și săraci, la soluționarea unor probleme acute ale economiei mondiale, in interesul dezvoltării libere și suverane a fiecărei țări, al progresului general al omenirii. Aspectele de principiu ale acestor probleme au fost abordate la sesiunile extraordinare a Vl-a și a VII-a ale Adunării Generale a Națiunilor Unite, intr-un șir de alte reuniuni mondiale sub egida O.N.U.. documentele elaborate cu aceste prilejuri configu- rind o strategie atotcuprinzătoare pentru edificarea noii ordini economice. Ceea ce opinia publică internațională așteaptă de la actuala Sesiune UNCTAD sint măsuri prac

ran. au fost semnate : Acordul pentru transporturi rutiere ; Contractul pentru livrarea de vagoane ; Contractul pe termen lung pentru livrări de țiței ; Contractul pentru livrarea de autocamioane.
din ultimele zile sau de a fi participat la acestea.BEIRUT 20 (Agerpres). — Președintele ales al Libanului, Elias Sarkis, a avut, miercuri noaptea, convorbiri cu președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat. Postul de radio Beirut, reluat de agenția Associated Press, subliniază că în urma acestor convorbiri a fost realizat un nou acord de încetare a focului, cel de-al 31-lea de la începerea, in urmă cu 13 luni, a conflictului din Liban.Surse apropiate președintelui ales, Elias Sarkis, au arătat că acesta consideră că o încetare a focului de 48 de ore i-ar fi necesară pentru a-i permite să intre în funcție și să organizeze o „masă rotundă" la care să participe toate părțile aflate în conflict.

■ ■■■■■■■ ■■ B H B BAGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:rarea economică și tehnico-științifică directă intre ministerele de resort din România și Bulgaria pe anii 1976— 1977.
Convorbirile purtate intre președintele R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, și Moussa Traore, șeful statului și președintele Guvernului Republicii Mali, s-au referit la posibilitățile extinderii relațiilor și cooperării bilaterale, se arată în comunicatul comun dat publicității la Phenian. Abordînd probleme internaționale de interes comun, părțile au acordat o atenție deosebită luptei pentru eliberare națională a popoarelor și mișcării țărilor nealiniate, ca factor important 

tice pentru transpunerea în viață a acestor principii, soluții concrete, e- ficientc problemelor aflate pe ordinea de zi.Dezbaterile generale, care sint pe punctul de a lua sfîrșit, au pus pregnant in evidență acuitatea problemelor economice care confruntă omenirea, în acest context relevîndu-se agravarea continuă a decalajelor dintre țările dezvoltate și cele in curs de dezvoltare ; persistența fenomenului de subdezvoltare, cu toate consecințele -sale — mizerie, sărăcie, boli, incultură ; înrăutățirea situației 
SESIUNEA A IV-A A UNCTAD

Dezbateri constructive, sub imperativul edificării 
unei noi ordini economice mondiale

economico-sociale a unui mare număr de popoare, mai ales ca urmare a crizei din țările capitaliste ; distorsiunile provocate de nesoluționarea problemelor energetice, ale materiilor prime, valutar-financiare, de menținerea discriminărilor și barierelor artificiale în calea comerțului ; accentuarea acestor fenomene ca urmare a cursei înarmărilor. Pornind de la aprecierea, larg împărtășită, că toate aceste fenomene sint rezultatul politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, al vechilor relații de inegalitate și inechitate, dezbaterile au pus in evidență necesitatea imperioasă pentru toate statele și popoarele de a acționa ferm pentru restructurarea raporturilor internaționale, pentru crearea condițiilor care să permită o reală dezvoltare a tuturor statelor, in primul rind a celor rămase în urmă, ca o cerință primordială a mersului înainte al întregii omeniri, a păcii și securității generale. Se poate spune cu tot temeiul că discuțiile au ilustrat cu pregnanță forța și vitalitatea cu care se afirmă in lumea de azi ideea creării unei noi ordini economice și politice internaționale, hotă-

Vizita delegației parlamentare române 
In FinlandaHELSINKI 20 (Agerpres). — Con- tinuindu-și vizita în Finlanda, delegația parlamentară română, condusă de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, a vizitat joi orașul Rovaniemi, capitala Lapo- niei. De asemenea, membrii delegației au vizitat stațiunile experimentale agrosilvice „Imari" și

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale româno-austriece 
de cooperare economică, industrială și tehnicăVIENA 20 — Corespondentul nostru transmite : în capitala Austriei s-au încheiat lucrările celei de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-austriece de cooperare economică, industrială și tehnică.în cadrul lucrărilor, desfășurate în- tr-o atmosferă cordială, au fost subliniate cu satisfacție rezultatele înregistrate in domeniul extinderii și diversificării schimburilor comerciale, cit și in ce privește dezvoltarea cooperării economice și tehnico-in- dustriale între întreprinderile din cele două țări. în același timp, au fost convenite măsuri concrete in vederea dezvoltării generale a schimburilor economice româno-austriece, în direcția celor stabilite in cadrul intîlnirii președintelui Nicolae Ceaușescu cu cancelarul federal Bruno Kreisky, desfășurată în luna iulie 1975, la București. în acest sens, părțile au convenit asupra unor noi

Ambasadorul României 
in Jamaica și-a prezentat 

scrisorile de acreditareKINGSTON 20 (Agerpres). — Ambasadorul tării noastre în Jamaica, Petrache Dănilă, și-a prezentat scrisorile de acreditare guvernatorului general al acestui stat, Florizel Glasspole.Cu această ocazie, ambasadorul român a transmis guvernatorului general al Jamaicăi din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un mesaj de prietenie, împreună cu călduroase urări de sănătate și fericire personală, de progres și succes pentru poporul jamaican, pe calea dezvoltării sale de sine stătătoare.- Mulțumind în mod deosebit pentru mesaj, guvernatorul general, Florizel Glasspole a transmis, la rîndul ; său, președintelui Nicolae Ceaușescu j un cordial salut și cele mai bune J urări de sănătate și fericire personală. de bunăstare și pace poporului român.După prezentarea scrisorilor de a- creditare, guvernatorul general al Jamaicăi a purtat o convorbire prietenească cu ambasadorul român a- supra căilor și posibilităților de dezvoltare a relațiilor de cooperare dintre cele două țări. în diferite domenii de interes comun.

pentru menținerea și consolidarea păcii și cooperării internaționale.a avut loc o șeLa Varșoviadință plenară a Seimului polonez consacrată dezbaterii unor probleme fundamentale ale dezvoltării agriculturii. K. Barcikowski, ministrul agriculturii, a prezentat o informare pe marginea programului guvernamental de aplicare a hotărîrilor celui de-al VII-lea Congres al P.M.U.P. referitoare la dezvoltarea economiei alimentare în anii 1976—1980, precum și unele probleme actuale ale agriculturii. De asemenea, el a prezentat proiectul de lege cu privire la gospodărirea terenurilor agricole.
rirea popoarelor de a acționa neobosit pentru realizarea acestui deziderat istoric.în modul cel mai viguros s-a manifestat această hotărîre din partea țărilor în curs de dezvoltare, cele mai vital interesate in lichidarea subdezvoltării. Aceste țări prezintă o mare varietate in ce privește nivelul de dezvoltare, regimul social-politic, legăturile lor internaționale; tocmai de aceea este profund semnificativ că cele 110 țări din această categorie acționează cu fermitate in sprijinul pozițiilor comune 

adoptate în cursul reuniunii de anul trecut de la Manila a „Grupului celor 77“ și care au fost consemnate in documentele respective — Declarația și Programul de acțiune — și milir tind activ pentru ca propunerile, judicioase și constructive, cuprinse în aceste documente să fie însușite de UNCTAD-IV.România, ca țară socialistă în curs de dezvoltare, care participă pentru prima oară la dezbaterile UNCTAD in calitate de membru al „Grupului celor 77", se situează ferm pe platforma Declarației și Programului de acțiune adoptate la Manila, pe care le apreciază ca o bază bună pentru stabilirea de comun acord a măsurilor concrete care să conducă la rezolvarea de fond, pe baza echității și justiției, a problemelor economice majore ale lumii contemporane. Ex- primind spiritul în care țara noastră participă 13 această reuniune, MESAJUL ADRESAT CONFERINȚEI DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU — mesaj care a fost primit cu cel mai viu interes de participant — subliniază : „România este animată de dorința de a con lu

„Apuka", situate în regiunea Cercului polar de nord. Cu acest prilej s-a realizat un schimb de experiență in ce privește reînnoirea și extinderea fondului forestier în regiuni cu climat rece și soluri sărace, metodele de grăbire a creșterii masei lemnoase și a producției de nutrețuri in aceleași condiții de climă și sol.

acțiuni, stabilind și domeniile in care există perspective în vederea intensificării colaborării fructuoase în interes reciproc, dintre cele două părți, între care industria metalurgică, construcțiile de mașini, industria chimică etc. O atenție deosebită a fost acordată participării în comun a României și Austriei la realizarea u- nor mari obiective industriale (combinate metalurgice, rafinării etc.) pe terte piețe.în încheierea lucrărilor sesiunii, președinții celor două părți în comisie, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, și dr. Josef Staribacher, ministrul federal al industriei, comerțului și meseriilor, au semnat acordul comercial pe termen lung (1976—1985) între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul federal al Republicii Austria, precum și protocolul celei de-a cincea sesiuni a comisiei.
Conferința diplomatică 

pentru reafirmarea 
și dezvoltarea dreptului 

umanitar
Intervenția reprezentantului 

românGENEVA 20 (Agerpres). — Conferința diplomatică pentru reafirmarea și dezvoltarea dreptului umanitar a luat in discuție chestiunea interzicerii unor categorii de arme convenționale.Intervenind în dezbaterea Comisiei a IV-a în legătură cu această temă, reprezentantul român Vasile Cretu a arătat că eforturile conferinței pentru .realizarea unor acorduri de interzicere a anumitor categorii de arme convenționale trebuie să fie încadrate intr-o acțiune de ansamblu. în strînsă coordonare cu eforturile mai largi ale întregii comunități internaționale pentru dezarmare, și in primul rind de dezarmare nucleară.Adoptarea unei asemenea concepții, a arătat reprezentantul român, ar duce la depășirea multora dintre dificultățile pe care le întimpină conferința în examinarea acestei teme și ar da garanția adoptării unor a- corduri viabile, corespunzătoare atît exigenței întăririi păcii și securității internaționale, cit și obiectivelor fundamentale ale dreptului umanitar.
Deschiderea oficială a 

campaniei electorale din 
Italia ’n ve<^erea alegerilor generale anticipate, prevăzute pentru 20 si 21 iunie, a avut loc miercuri seara, în vederea acestor alegeri și-au desemnat candidați 11 partide. Partidul Comunist Italian a fost primul partid care și-a depus listele electorale. P.C.I. este singurul partid care a inclus pe listele sale și un număr de candidați independenți.

Cel mai mare ciclotron 
izocronic din Europa 3 fost pus în funcțiune la Institutul de cercetări nucleare al Academiei de științe a R.S.S. Ucrainene.
era activ cu celelalte țări în curs de dezvoltare, membre ale «Grupului celor 77», cu toate statele, pentru rezolvarea în folosul general a problemelor aflate pe agenda UNCTAD, pentru edificarea unei noi ordini economice și politice internaționale, care să asigure dezvoltarea independentă a fiecărei națiuni pe calea progresului, bunăstării și fericirii".în acest spirit, în cadrul sesiunii au fost reafirmate pozițiile de principiu ale partidului și statului nostru în ce privește căile de edificare a noii ordini economice internaționale, 

au fost formulate propuneri concrete în problemele aflate pe ordinea de zi. Subliniindu-se, in lumina experienței țării noastre, însemnătatea efortului propriu al fiecărei țări pentru lichidarea rămânerii în urmă, s-a relevat, totodată, necesitatea unei largi colaborări internaționale, pe temeiul egalității și echității, al sprijinului pe care țările dezvoltate sint chemate să-1 acorde țărilor în curs de dezvoltare. în această direcție, România consideră necesar ca, sub egida UNCTAD și în cadrul competențelor ce-i revin, să se elaboreze programe concrete, pe baza cărora să se realizeze in scurt timp îmbunătățiri substanțiale în situația economică a țărilor în curs de dezvoltare.în abordarea concretă a problemelor incluse pe ordinea de zi, pe bună dreptate o atenție principală se acordă materiilor prime. Pornind tocmai de la însemnătatea acestei chestiuni. România consideră că adoptarea Programului de acțiune, elaborat la Manila. ar permite stabilizarea prețurilor la exporturile din țările in curs de dezvoltare și ar înlesni aprovizionarea consumatorilor, creînd condi-

LUCRĂRILE CONGRESULUI P. S. U. G.BERLIN 20 — De la trimișii speciali Agerpres : Lucrările Congresului al IX-lea al P.S.U.G. au fost reluate joi prin continuarea dezbaterilor asupra raportului Comitetului Central al partidului, prezentat de tovarășul Erich Honecker.Exprimîndu-și deplina lor adeziune la raport, delegații au prezentat succese și realizări ale colectivelor lor, menite să transpună in viață hotări- rile partidului.în ședința de dimineață au luat cu- vintul : Willi Betsch, secretar al organizației P.S.U.G. de la uzina de a- parate electrice Berlin—Treptow, Margot Honecker, membru al C.C., ministrul învățămîntului public Harry Tisch, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.. președintele Consiliului Central al Uniunii Sindicatelor Libere Germane, Roswitha Paetz. conducătoarea fermei agricole din Gross—Behnitz, Wolfgang Junker, membru al C.C. al P.S.U.G., Siegfried Billing, maistru la Combinatul pentru construcții de mașini „Fritz Heckert" din Karl-Marx-Stadt, Werner Walde, membru al C.C., prim-secretar al organizației regionale a P.S.U.G. Cottbus, și Margrit Koch, învățătoare la Școala superioară „Lenin" din Wernigerode, regiunea Magdeburg.în continuare a fost prezentat raportul Comisiei de validare.
1NTÎLNIRI ALEBERLIN 20 — De la trimișii speciali Agerpres. Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Uie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care participă la lucrările Congresului al IX-lea al P.S.U.G., a făcut o vizită în regiunea Cottbus. Delegația a fost însoțită de Herbert Krolikowski, membru supleant al C.C. al P.S.U.G., secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, de activiști ai C.C. al P.S.U.G.La Comitetul regional Cottbus al P.S.U.G., oaspeții români au fost în- timpinați cu căldură de Harry Klem- ke, secretar al comitetului regional, de activiști ai organelor de partid și de stat locale. După ce i-a salutat pe oaspeți, secretarul comitetului regional a prezentat regiunea Cottbus și importanța sa economică, socială și politică în viața țării. în zăcămintele carbonifere de aici lucrează agregate miniere de mare productivitate, realizate în cooperare de specialiști din România și din R.D. Germană. Delegația română a vizitat apoi o serie de‘ obiective ale orașului Cottbus, între care centrul de învățămînt — puternic complex care reunește nouă școli de diferite grade și profiluri, in care învață peste 6 700 de tineri.După-amiază, delegația P.C.R. s-a îritîlnit cu colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de material rulant „Hermann Matern", din oraș. La sosirea in uzină, oaspeții români au fost salutați cu căldură, in prezența unui mare număr de oameni ai muncii, de secretarul Comitetului de partid al uzinei, Hans Ja- kobitz, de directorul întreprinderii.
încheierea convorbirilor secretarului general 

al P. C. din Spania, la BelgradBELGRAD 20. — .Corespondentul nostru transmite : La încheierea vizitei lui Santiago Carrillo, secretar general al P.C. din Spania, in Iugoslavia a fost dat publicității un comunicat in care se relevă că U.C.I. și P.C.S. consideră că procesul destinderii nu poate fi limitat La blocuri, ci trebuie să cuprindă întreaga lume. Se arată, de asemenea, că este în interesul tuturor popoarelor să se găsească cit mai repede' soluții care să ducă la făurirea unei noi ordini economice internaționale.Părțile apreciază că socialismul 
ții pentru a se ajunge ulterior la stabilirea unui raport just între prețurile diferitelor produse. In concepția tării noastre, se impune, de asemenea, să se cadă de acord asupra unor măsuri . de lărgire a exporturilor de produse manufacturate ale țărilor în curs de dezvoltare pe piețele internaționale și asigurare a accesului a- cestor țări la tehnologiile moderne. România sprijină măsurile îndreptate spre dezvoltarea largă și neîngrădită a comerțului internațional, spre intensificarea schimburilor și cooperării economice dintre toate categoriile de state. Este incontestabil că adoptarea și aplicarea unor asemenea măsuri ar veni efectiv în sprijinul eforturilor de dezvoltare ale țărilor rămase în urmă, ar contribui la lichidarea treptată a decalajelor, la progresul general al omenirii.In cuvîntările rostite de reprezentanții unor țări dezvoltate s-a recunoscut necesitatea imperioasă de a se rezolva problemele economice acute nu pe calea confruntării, ci a dialogului și înțelegerii, s-a exprimat voința de a veni în întimpinarea dacă nu a Programului de acțiune elaborat la Manila, cel puțin a unora din cerințele țărilor in curs de dezvoltare și s-au prezentat și un șir de propuneri. Firește, valoarea acestor aprecieri va depinde de măsura in care ele vor fi însoțite de fapte concrete. In ce le privește, țările în curs de dezvoltare, acționînd. pentru promovarea propriilor lor idei și soluții, s-au arătat dispuse să examineze cu atenție propunerile țărilor dezvoltate, să rețină elementele lor raționale și pozitive, cu dorința de a se ajunge la soluții unanim acceptabile.în prezent, pe masa conferinței, pe lingă documentele de la Manila, există un șir de documente și rezoluții depuse de țări dezvoltate capitaliste, precum și de țâri socialiste. Firește, examinarea și negocierea unor acorduri in probleme atit de complexe ca cele aflate pe ordinea de zi nu este o chestiune ușoară. Este însă cert că. dacă se va ține seama de importanța cardinală a acestor probleme pentru destinele omenirii, dacă se va manifesta voința politică de a se ajunge la înțelegere, sesiunea se va putea încheia cu succes, mareînd un jalon important pe linia eforturilor pentru edificarea unei noi ordini economice, care să asigure dezvoltarea independentă a fiecărei națiuni pe calea bunăstării și fericirii, a progresului și păcii în întreaga lume.

I. FÎNT1NARU

Delegații la congres au adoptat o rezoluție de protest împotriva noului val de represiuni antidemocratice din Chile.La reluarea lucrărilor, în ședința de după-amiază, au luat cuvîntul prof. Hermann Klare, președintele Academiei de Științe a R.D.G., Theodor Kausler, miner din Wismut, Hans-Joachim Hoffmann, ministrul culturii, Johannes Chemnitzer, membru al C.C., prim-secretar al organizației P.S.U.G. din regiunea Neubrandenburg. Erich MiiUer, director general al uzinelor ..Leuna" din regiunea Halle, prof. Willi Sitte, președintele Uniunii artiștilor plastici din R.D.G.După încheierea dezbaterilor, a luat cuvîntul tovarășul Erich Honecker, care a evidențiat concluziile ce Se desprind din intervențiile comuniștilor la congres.Delegații au adoptat apoi în unanimitate o rezoluție prin care se exprimă deplina aprobare a Raportului C.C. al P.S.U.G. la Congresul al IX-lea și o rezoluție prin care se aprobă raportul Comisiei centrale de revizie.Congresul a fost salutat în continuare de reprezentanți ai unor partide și organizații politice de peste hotare.Lucrările congresului continuă.
DELEGAȚIEI P.C.R.

nFriedrich Schumann, de reprezentanți ai organizațiilor obștești. La sediul comitetului de partid, conducerea uzinei a prezentat oaspeților români realizările de seamă din viața întreprinderii, marile prefaceri cunoscute de această unitate în anii ultimului cincinal, succesele colectivului de muncitori închinate celui de-al IX-lea Congres al P.S.U.G.A avut loc. apoi un miting al prieteniei, la care au participat un mare număr de oameni ai muncii. Hala mare a uzinei și tribuna erau împodobite cu drapelele de stat ale celor două țări. Pe fundalul tribunei se afla scris : „Trăiască prietenia statornicită între P.S.U.G. și P.C.R., între Republica Democrată Germană și Republica Socialistă România !“.Deschizînd mitingul, secretarul comitetului de partid a rostit un călduros salut adresat delegației P.C.R. A vorbit în continuare maistrul Alfred Saichowa.A luat apoi cuvîntul tovarășul Ilie Verdeț, care, în numele delegației P.C.R., a exprimat calde mulțumiri pentru prilejul oferit de a se întîlni cu harnicul colectiv al uzinei și a adresat comuniștilor, tuturor muncitorilor din întreprindere- un cald salut tovărășesc, expresie a sentimentelor de prietenie și solidaritate internaționalistă ale comuniștilor români, ale oamenilor muncii din țara noastră, urindu-le noi succese în muncă și activitatea pe care o desfășoară, pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al IX-lea al P.S.U.G., pentru făurirea orinduirii socialiste dezvoltate în R.D.G.După miting, delegația P.C.R. a vizitat localitatea Liibbenau.

se întărește tot mai mult în cadrul unui proces mondial complex și inevitabil, in condițiile unei mari bogății de forme și căi ale luptei clasei muncitoare și a altor forțe progresiste și că o colaborare rodnică in mișcarea comunistă și muncitorească in asemenea împrejurări reclamă înțelegere reciprocă și depășirea dogmatismului și a concepțiilor învechite.Comunicatul subliniază că U.C.I. și P.C.S. militează pentru solidaritatea internaționalistă, care se sprijină pe acțiunea perseverentă in dezvoltarea mișcării revoluționare în propria țară și pe valorile socialismului. Ambele partide pornesc de la principiul răspunderii fiecărei mișcări revoluționare în fața propriei clase muncitoare și a propriului popor, de la principiile independenței, egalității in drepturi, respectului reciproc și neamestecului în treburile interne.Documentul relevă, totodată, că mișcarea de nealiniere a dobîndit o importantă mondială și s-a transformat într-o forță revoluționară care influențează esențial procesele so- cial-politice ale lumii contemporane. în acest sens, se apreciază că apropiata reuniune de la Colombo a țărilor nealiniate va contribui la continua democratizare a relațiilor internaționale și la întărirea rolului țărilor nealiniate.Campania pentru alegerile prezidențiale din Portugalia 
DECLARAȚIA CANDIDATULUI 

RANIALHO EANESLISABONA 20 (Agerpres). — Intr-un mesaj adresat națiunii, generalul Ramalho Eanes, șeful statului major al armatei terestre, care și-a a- nunțat candidatura pentru alegerile prezidențiale, a declarat : „Acceptînd sprijinul a trei partide politice — P.S.P., P.P.D., C.D.S. — pentru candidatura mea, țin să precizez în același timp caracterul ei suprapartizan. Dacă nu sint candidatul forțelor armate nu voi fi nici candidatul partidelor politice respective".Generalul Eanes și-a reafirmat angajamentul solemn de a apăra cu fermitate idealurile denrfocratice șl profund patriotice care au inspirat și generat revoluția de la 25 aprilie 1974, instituționalizarea democrației, garantarea independenței naționale și coeziunea forțelor armate în îndeplinirea sarcinii lor, toate acestea in deplin acord cu respectarea riguroasă a constituției.Abordînd problema independenței naționale. Ramalho Eanes a declarat că, în cazul în care va fi ales președinte al republicii, va încuraja bunele relații cu toate popoarele lumii, va continua intensificarea relațiilor cu țările care alcătuiesc așa-numita lume a treia. El s-a declarat, totodată. adept al „dispariției simultane a tuturor blocurilor politico-militare" și al strîngerii legăturilor culturale ce unesc Portugalia cu țările de limbă portugheză.

81 PflilUTINDENI
• „ANUARUL LUMII 

A TREIA". La Paris a apărut prima ediție a „Anuarului lumii a treia", lucrare colectivă, deosebit de valoroasă, realizată cu concursul a peste 50 profesori universitari, cercetători, ziariști, care își propune să prezinte, an de an, principalele evenimente, precum și articolele și studiile mai importante cu privire la țările în curs de dezvoltare. Ediția pe anul în curs și-a propus să grupeze studiile incluse în jurul temei „Statele lumii a treia în viața internațională contemporană" ; ea cuprinde, de asemenea, cronici sintetice, diferite documente, bibliografia comentată a articolelor și cărților consacrate lumii a treia . Umplînd un gol acut resimțit în literatura politică de specialitate, anuarul se înscrie ca o nouă dovadă a însemnătății pe care o dobîndesc în lumea de azi țările în curs de dezvoltare, ce alcătuiesc marea majoritate a populației globului.
® SECRETELE VECHI

LOR MEȘTERI. O «rotoare de la Muzeul de artă aplicată din Viena a descoperit un apreciabil număr de rețete, care ridică vălul asupra „secretelor" vestitei manufacturi vieneze de porțelanuri, înființată spre sfir- șitul secolului al XVIII-le_a. Este vorba de 60 de foi scrise de mină care cuprind, în total, circa 300 de rețete. Aceste manuscrise nu numai că dezvăluie secrete de fabricație considerate, multă vreme, pierdute, dar, totodată, scutesc de acum înainte pe experți de a face analize minuțioase și costisitoare pentru a verifica autenticitatea unor valoroase piese presupuse a fi produse de meșterii acestei manufacturi. Un deosebit interes prezintă rețetele pentru culori și glazuri, care cuprind, între altele, indicații pentru obținerea a 59 de nuanțe diferite de verde sau a 19 nuanțe de negru.
• DRUMEȚIA NU CU

NOAȘTE LIMITE DE VÎR- 
STĂ. Joseph Bastianelli, cetățean elvețian în vîrstă de 92 de ani, a devenit în ultimul timp un personaj cunoscut în țara sa datorită peregrinărilor pe care le face pe jos — pe trasee de mai _ multe sute de km. Par- curgînd in medie 23 de km pe zi, Bastianelli a început să practice acest „sport" în urma recomandărilor unui medic, care l-a asigurat că singura soluție de a se inzdrăveni după o fractură la picior este să meargă mult pe jos. Originalul mărșăluitor a declarat că își propune să-și continue drumeția pînă cînd va deveni, cel puțin, centenar...

• LIFT ORIZONTAL Mijloc tradițional pentru deplasările pe verticală, liftul „se lansează" în prezent și pe orizontală. Un asemenea tip de cabină e prevăzut să intre în exploatare la un spital modern din apropierea localității vest- germane Kassel, destinat a face legătura, pentru facilitarea transportului suferinzilor, între două aripi ale edificiului, aflate la peste 500 m una de alta. Spre deosebire de modelul clasic, care funcționează de-a lungul unor cabluri de oțel, actualul tip utilizează sistemul modern al deplasării pe o șină suspendată, fiind similar Vehiculelor-mono- rai, folosite într-un șir de țări ca mijloc de transport urban.
• VICTIMELE SMO

GULUI. Elevii uneia din școlile primare din regiunea Saga- tai — Japonia — sint grav afectați de fumul emanat de mașinile ce circulă pe magistrala din apropierea școlii. Potrivit aprecierilor autorităților, gradul de poluare a aerului in această zonă a depășit de citeva ori limitele permise. Majoritatea elevilor prezintă simptome de slăbiciune și deteriorare serioasă a capacităților intelectuale, astfel incit se pune problema fie a desființării școlii, fie a mutării ei într-o altă zonă.
• MUZEU AL TRANS

PORTURILOR. încă acum cîțiva ani, tradiționala piață londoneză din Covent Garden a fost mutată intr-un alt loc. Marile hale au rămas pustii. Acum, consiliul municipal al capitalei britanice a hotărît să amenajeze într-una din ele un „Muzeu al transporturilor". Aici vor fi expuse toate tipurile de mijloace de transport folosite în decursul secolelor de londonezi.
• MANUSCRISE CE

LEBRE. 1 150 de scrisori, manuscrise literare și partituri vor fi oferite spre vînzare in cadrul unei mari licitații de manuscrise, ce va avea loc la 1 și 2 iunie în orașul vest-german Marburg. Printre atracțiile principale ale acestei acțiuni se numără 10 scrisori ale poetului Rainer-Maria Rilke adresate unei prietene, trei scrisori expediate din Tahiti de pictorul Gauguin, patru partituri originale ale lui Robert Schumann.
• PEȘTI MARCAT!. O veche dorință a ihtiologilor pare să se fi împlinit : găsirea unui nrocedeu de marcare a peșt'' (așa cum în lumea păsărilor folosesc inelele fixate pe picior). Profesorul Keith Farrel de la Universitatea din Washington folosește în acest scop laserul, fără a fi necesar ca peștii să fie scoși din apă. Cu ajutorul peștilor marcați va fi posibil să se facă observații mai bogate decît pînă acum asupra dezvoltării faunei acvatice, asupra duratei vieții diferitelor specii de pești și asupra traseelor pe care le parcurg în lungile lor deplasări.
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