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In pregătirea Congresului educației politica și culturii socialiste

ÎN CAPITALA SI ÎN 20 DE JUDEȚE AU AVUT LOC IERI

PLENARE CU ACTIVUL
ALE COMITETELOR JUDEȚENE DE PARTID 
Șl COMITETULUI MUNICIPAL BUCUREȘTI

Etapa de ample șl fructuoase manifestări organizate în întimpinarea apropiatului Congres al educației politice și culturii socialiste a fost marcată ieri prin desfășurarea în 20 de județe a plenarelor cu activul ale comitetelor județene de partid, precum și a Comitetului municipal București al P.C.R.Urmînd dezbaterilor organizate în celelalte 19 județe, care, după cum se știe, au avut loc in ziua de 15 mai, recentele plenare au prilejuit o nouă și puternică afirmare a adeziunii depline a tuturor participanților — români, maghiari, germani și de alte naționalități — la politica internă și externă a partidului nostru, a hotărîrii unanime de a înfăptui sarcinile decurgînd din hotărîrile Congresului al XI-lea, din Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism, din indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.La lucrările plenarelor au luat parte reprezentanți ai organeloi- locale de partid și de stat, ai Frontului Unității Socialiste, ai organizațiilor sindicale, de tineret și femei, ai altor organizații de masă și obștești, ai consiliilor oamenilor muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare, conducători ai unor instituții cultural-artistice, cadre din învâțămînt, directori de cluburi, case de cultură și cămine culturale, membri ai uniunilor și asociațiilor de creație, ziariști, militari, activiști pe tărîmul culturii și educației politico-ideologice, numeroși invitați.Din partea conducerii de partid și de stat, la plenare au participat : în județul Argeș — Elena Ceaușescu; Bihor — Gheorghe Pană; Brașov —

Ștefan Voitec ; Buzău — Janos Fazekas ; Cluj —• Gheorghe Oprea ; Constanța — Petre Lupu ; Co- vasna — Leonte Răutu ; Dîmbovița — Ion Ioniță ; Galați — Ion Pățan ; Gorj — Ștefan Andrei ; Hunedoara — Vasile Patilineț ; Ialomița — Mihai Gere ; Mureș — Mihai Dalea ; Neamț — Emil Drăgănescu ; Olt — Iosif Uglar ; Satu-Mare — Cornel Burtică ; Teleorman — Gheorghe Rădules- cu ; Timiș — Paul Niculescu ; Vaslui — Lina Cio- banu; Vilcea — Ion Ursu; municipiul București — Emil Bobu.In referatele prezentate de primii secretari ai comitetelor județene de partid și Comitetului municipal București, ca și în numeroasele luări de cuvînt ale participanților au fost supuse unei analize aprofundate multiplele aspecte ale activității politico-ideologice și cultural-educative desfășurate de organele și organizațiile de partid, rele- vîndu-se rezultatele obținute în perioada care a trecut de la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, puternica influență pozitivă exercitată de Programul ideologic al partidului asupra tuturor laturilor vieții economico-sociale.In atenția plenarelor s-a aflat stabilirea unor programe concrete de acțiune, menite să determine generalizarea experienței pozitive, înlăturarea neajunsurilor care mai persistă, ridicarea întregii activități politico-educative Ia un nivel superior, corespunzător exigențelor etapei actuale, cerințelor formării omului nou, cu o înaltă conștiință socialistă, cu un larg orizont de cultură și un profil etic înaintat.Caracterizate, In ansamblul lor, printr-un pronunțat spirit de lucru, plenarele au prilejuit valoroase schimburi de experiență, pline de învăță

minte pentru activitatea organizațiilor de partid, a organizațiilor de masă și obștești, a instituțiilor de învățămînt, cultural-artistice, a presei și radioteleviziunii, privind căile sporirii contribuției muncii educative la realizarea sarcinilor cincinalului, la înrădăcinarea tot mai trainică în viața fiecărui colectiv a prevederilor Codului etic, la cultivarea patriotismului socialist în indisolubilă legătură cu internaționalismul proletar, la formarea convingerilor materialist-științifice.Cu deosebită tărie a fost subliniată în cadrul dezbaterilor însemnătatea întăririi neîncetate a rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid în toate domeniile activității politico-educative, în toate sferele creației literar-artistice, a sporirii exigenței și responsabilității lor în îndrumarea unitară a acestei activități.în încheierea dezbaterilor au luat cuvintul tovarășii din conducerea partidului, participanți la plenare.Plenarele au dat mandat reprezentanților care vor participa la Congresul educației politice și culturii, socialiste să dea glas hotărîrii organizațiilor de partid, a tuturor comuniștilor de a înfăptui neabătut politica partidului, sarcinile stabilite în domeniul activității politico-ideologice și i.. cultural-educative de Programul P.C.R.Intr-o atmosferă de fierbinte entuziasm au fost adresate telegrame Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care se exprimă angajamentul comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — de a-și consacra toate forțele transpunerii în viață a istoricelor hotărîri ale celui de-al XI-lea Congres al P.C.R.

La Arad — nou centru al chimiei românești — se lucreazâ in ritm susținut pe șantierul combinatului de îngrâșâ- 
minte chimice Foto : I. Lazar

Prima platformă românească 
de foraj marin în drum spre ConstantaSimbătă dimineața, colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri de la Șantierul naval Galați a raportat un deosebit succes. De pe cheiul de armare a fost desprinsă prima platformă românească de foraj marin, care s-a îndreptat spre Constanța, pentru definitivarea lucrărilor înainte de intrarea in exploatare.Cu acest prilej, colectivul de muncă al șantierului a trimis o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care se spune, printre altele : „Sintem bucuroși, mult stimate tovarășe secretar general, că ne-ați încredințat această sarcină de

onoare și vă asigurăm că vom face și în continuare dovada eforturilor noastre stăruitoare pentru a însoți totdeauna cuvintul dat de fapta trai-
Un important succes 

al colectivului Șantierului 
naval din Galați

nică, închinată eroicului nostru popor, înfloririi patriei dragi, România socialistă. Așa înțeleg constructorii de nave gălățeni să răspundă grijii cu care partidul, dumneavoastră,

iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne Înconjurați.Intîiul drum spre Marea Neagră al primei platforme românești de foraj marin — eveniment sărbătoresc al muncii noastre pașnice, dăruite patriei — constituie încă un prilej de a ne angaja in fața dumneavoastră pentru valorificarea mai deplină a potențialului tehnic și uman de care dispunem, astfel încît să îndeplinim exemplar, cu responsabilitate comunistă, programul prioritar al dezvoltării construcțiilor de nave în România, parte importantă din Programul partidului de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul patriei noastre".
Insula de otel „Gloria"

cititor aceste rin-La ora cind rotativele trimit spre 
duri, „Gloria" — prima platformă românească de fo
raj marin, construită la Galați — mărșăluiește „ spre 
„marea cea mare". Zorește pe șleaurile de apă spre 
intiia poartă maritimă a patriei, Constanța, unde ur
mează să i se facă ultimele 
lucrări înainte de intrarea 
in exploatare.

Startul in această inedi
tă cursă s-a dat ieri. Sub 
privirile a mii de gălățeni, 
să însoțească desprinderile 
de „drum bun" au fost însoțite atitea cargouri și mo
tonave făurite la șantierul de la mila 80. Cu aceeași 
urare din inimă au fost expediate de aici și marile 
porți ale ecluzelor pentru „porțile luminii" de la Por
țile de Fier. Iar acum, intiia cursă a originalei insule 
de oțel — platforma de foraj marin. Evenimentul a 
fost precedat de alte premiere navale gălățene. Nu de 
mult au început lucrările navei de 55 000 tdw pentru

flota noastră de pescuit oceanic. Și foarte de curind 
s-a realizat aici intiia elice românească pentru car
gourile de 55 000 tdw.

Așadar, „Gloria" a plecat spre 
rada portului i-au salutat

deprinși, potrivit tradiției, 
de țărm. Astfel, cu urări

. _ mare. Navele din 
intiia cursă cu sunete de 

sirenă care au umplut al
bia marelui fluviu. Insula 
de oțel — făurită in cita
dela muncitorească a Ga- 
lațiului, cu sprijinul intre- 

iși va începe curind o nouă 
Ne gindim in același timp la ziua nu prea

gii noastre industrii — 
existență. “I " .. . .. . „ ____  ... .
îndepărtată cind, plecat in prima lui cursă, petrolierul 
„Independența" va saluta și el cu lungi sunete de si
renă platforma de oțel, cu tricolorul la catarg, plantată 
în nemărginirea albastră.

Acum, să-i urăm „Gloriei", marinărește, „Vînt bun Ia pupa" 1
Iile TANĂSACHE

Tovarășul Siicolae Ceaușescu s-a reîntilnit 
cu tovarășul Santiago Carrillo

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, s-a reîntîlnit, simbătă, 22 mai, la Snagov, cu tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania.Cu acest prilej au continuat convorbirile privind dezvoltarea pe mai
departe a relațiilor frățești și conlucrării dintre cele două partide și a avut loc un schimb de vederi în probleme actuale ale mișcării comuniste și muncitorești, ale vieții internaționale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re

ținut Ia dejun pe tovarășul Santiago Carrillo.întîlnirea s-a desfășurat lntr-o atmosferă de caldă prietenie, de înțelegere reciprocă și cordialitate, ce caracterizează raporturile dintre Partidul Comunist Român șl Partidul Comunist din Spania.
Obiective de primă importanță 

în cincinalul revoluției tehnico-științifice

PROMOVAREA LARGĂ
A GlNDIRII INGINEREȘTI

la toate eșaloanele activității industriale
IN JUDEȚUL HUNEDOARA

La cheltuielile 
materiale - 57 milioane 

lei economiiîn paralel cu sporirea substanțială a producției industriale, 'colectivele unităților economice din județul Hunedoara desfășoară o amplă acțiune de valorificare mai eficientă a materiilor prime, materialelor, energiei și combustibililor. Ca urmare a acestor preocupări, de la începutul anului și pînă în prezent, cheltuielile materiale la 1 000 lei producție-marfă au fost reduse, față de nivelul planificat, cu 11 lei la I.F.E.T. Deva, 27 lei la Fabrica de produse refractare Baru, 8 lei la Combinatul siderurgic Hunedoara, 52 lei la întreprinderea de utilaj minier Petroșani. Pe ansamblul județului s-a înregistrat o economie de peste 57 milioane lei. (Sabin Ioneseu).
BACĂU

Silvicultorii 
au realizat planul 

anual de împăduririSilvicultorii din județul Bacău și-au îndeplinit planul de împăduriri pe întreg anul 1976. Pe cele aproape 3 000 de hectare împădurite au fost plantați circa 14 milioane de puieți, aproape în întregime din specia ră- șinoaselor. Din acestea, 800 de hectare au fost plantate în mod special pentru producerea lemnului de celuloză. De menționat că aproape 400 de hectare de pe raza ocoalelor silvice Căiuți, Oituz. Fintînele, Livezi, Co- mănești și Agăș au fost realizate prin muncă patriotică. Materialul să- ditor a fost asigurat în pepinierele județului. (Gheorghe Baltă).

Anul acesta, în luna martie, colectivul Institutului central de cercetări pentru construcții de mașini din București a avut deosebita cinste de a primi vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Bucurîndu-ne de prezența, în institutul nostru, a secretarului general al partidului, am avut prilejul de a prezenta stadiul introducerii în practică a unor tehnologii moderne, realizării de utilaje și linii de producție cu înalt randament, extinderii sistemelor de mecanizare și automatizare în procesele de fabricație ș.a. în concordanță cu necesitățile construcției de mașini, forțele institutului sînt mobilizate pentru intensificarea ritmului de diversificare a producției, prin asimilarea de noi produse, promovarea tehnologiilor de mare eficiență economică, reducerea consumului de metal, de alte materiale, realizarea de economii valutare.Acționînd potrivit recomandărilor secretarului general al partidului, trebuie să subliniem că importanța cercetărilor din domeniul tehnologiei construcțiilor de mașini trebuie apreciată în legătură cu corelația strînsă

care există intre tehnologie și cele două aspecte esențiale ale procesului de producție : nivelul tehnic al produselor — pe de o parte, economia fabricației — pe de alta. Este bine cunoscut faptul că nu se pot realiza produse de înalt nivel tehnic și calitativ, în mod constant, dacă tehnologia de fabricație nu asigură condițiile necesare. De multe ori, un produs bine conceput și bine proiectat poate fi compromis printr-o tehnologie de slabă calitate. De asemenea, le este bine cunoscut specialiștilor faptul că între o tehnologie superioară și una inferioară, nivelurile consumurilor specifice de producție atît la materiale, cit mai ales la manoperă, variază în limite foarte largi. Adevărata garanție privind folosirea intensivă a capacităților de producție rezidă, în- tr-adevăr, în bună măsură, în tehnologia care este utilizată.Ne-am gîndit să insistăm asupra acestor corelații, întrucît există încă, la unele cadre din industrie, părerea că proiectarea tehnologică ar fi o operație de rutină, în care contează în primul rînd viteza scrierii unor
0 preocupare importanta în atelierele stațiunilor 

pentru mecanizarea agriculturii 

Repararea mașinilor pentru recoltareîn timp ce mecanizatorii își sporesc eforturile pentru a executa la vreme lucrările de întreținere a culturilor și de recoltare a furajelor, în atelierele stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii se intensifică repararea mașinilor ce vor fi folosite ia recoltările de vară. Combinele, principala mașină cu oare se va lucra

la strîngerea recoltei, au fost reparate, pînă la sfîrșitul acestei săptă- mîni, în proporție de 89 Ia sută. în 7 județe, printre care Maramureș, Neamț, Vîlcea, Suceava și Sibiu aceste lucrări au fost terminate, iar în alte 9 județe se apropie de sfîrșit. De asemenea, presele de balotat paie au fost reparate în pro

porție de 79 la sută. Stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din județul Vîlcea, au terminat și repararea a- cestor mașini. Revizuirea lor se apropie de sfîrșit în stațiunile din județele Argeș, Dolj, Constanța, Galați, Ialomița, Timiș și Suceava. (Agerpres)

itinerare tehnologice sau abilitatea găsirii unor căi „ocolite", cu cît mai puțină muncă de pregătire. NU de puține ori, probleme ca alegerea variantei tehnologice optime, asigurarea optimizării gradului de înzestrare cu scule, dispozitive și verificatoare, dotarea cu mașini universale sau mașini specializate sint. tratate cu ușurință, fără a face parte din sfera muncii de conducere a întreprinderii. Ce rezultă de aici ? Deficiențe de calitate, o producție neritmică, blocată periodic de „puncte strangulate", risipă de materiale și manoperă.Institutele de cercetări și proiectări pentru tehnologia construcțiilor de mașini, reorganizate la finele anului 1973, potrivit indicațiilor secretarului general al partidului, în concepția specializării și dezvoltării accelerate a bazei lor materiale și de cadre, au primit sarcina de a îmbunătăți radical activitatea în acest domeniu, de a combate eficient neajunsurile de acest fel, printr-o muncă permanentă de orientare și îndrumare a întregii activități de proiectare tehnologică, desfășurată în numeroasele întreprinderi ale industriei constructoare de mașini.Demne de relevat sînt, în primul rînd, rezultatele bune obținute in orientarea cercetării asupra problemelor majore ale industriei constructoare de mașini. Putem afirma că întregul nostru poten- țial_ de concepție inginerească este astăzi angajat în înfăptuirea sarcinilor derivate direct din cele mai importante programe de dezvoltare și modernizare ale ramurii. Pe primul plan se situează concepția sistemelor de mașini și utilaje, ca expresie a cerințelor tehnicii contemporane privind diversificarea în condițiile tipizării ți unificării organelor de mașini și mo-
Dr. ințj. Ion CRIȘAN 
director general 
al Institutului central de cercetări 
pentru construcții de mașini

(Continuare in pag. a IlI-a)

Poate că toată această frumusețe a peisajului ce-i incintă pe turiștii care străbat serpentinele montane într-acest miez de primăvară prin verdeața deasă a munților e aceea care ne predispune la meditație, a- lăturînd anotimpurile pomului cu ale omului. E redescoperirea acestui nemuritor termen de comparație, asupra căruia numai istoria se poate pronunța nepărtinitoare.Trecînd, astfel, pe Ungă pereții de bazalt ai impunătoarei coline din Țara Moților, zisă „Detunata împădurită" (spre deosebire de sora ei pleșuvă), și gîn- dind cu glas țâre, către tî- nărul arheolog ce ne însoțea, despre virtuțile acestor bastioane naturale ale stă- pînilor de demult ai tărî- mului de piatră auriferă, el a pornit să recite, ca pentru sine, pe elinește, un pasaj din mărturia antică a Chrysostomului „gură de aur", încheiată cu vorbele: 
„...elefteria cae te patri- 
das". Adică : „...pentru libertate și pentru patrie".

sau construiau sate, unii se preocupau de conducerea politică, alții luptau pentru libertate și pentru patrie" și așa mai departe.Mi se pare că era, intr-adevăr, pentru prima oară cînd auzeam rostin- du-se, în termenii istoriei moderne (adică Libertate

rează alte primăveri dramatice din istoria țării noastre și a lumii. Eu nu voi uita, de pildă, acel 
Trăiască Victoria ! din pieptul unui miliard de oameni care puneau capăt celui mai lung coșmar și celui mai dureros măcel o- menesc, ultimului război

de urmele bombelor incendiare, cu șenilele tancurilor arînd sălbatic cîmpu- rile„ în locul pașnicelor pluguri... Aș vrea să găsesc vorbele care să le e- voce, fără suferință, ca într-un film de groază văzut dintr-un fotoliu confortabil, sau ca o trompetă

ghiară, în urmărirea inamicului nazist care se retrăgea turbat spre ultimul său bastion, spre buncărul final, acela din Berlin, unde Goebbels, și Hitler, și ceilalți aveau . să-și dea singuri moartea, ca să scape de pedeapsa dreaptă a popoarelor...

A

Durata peisajului
----------------------  însemnări de Mihnea GHEORGHIU ____________ _

Acum e pace. Morții noștri nu se mai intorc. Sute de mii de ochi înlăcrămați și de inimi încă necicatrizate se îndreaptă cu evlavie spre amintirea lor, a acelor eroi cunoscuți și ne- cunoscuți, cu prețul vieții cărora poporul român și-a plătit dreptul de a trăi mîndru și liber pe pămintul strămoșilor săi...

Omul de știință s-a mirat că nu cunoșteam încă povestea, atît de veche și de cunoscută, a acestui martor al vieții strămoșilor noștri din anii lui De- cebal, care îi descria pe daci spunind că : „în timp ce își fabricau arme, vînau

și Patrie) esența politică a conservării ființei noastre naționale, de atîtea și pentru atîtea alte zeci de veacuri înainte. Și n-am mai fost gelos pe eternitatea peisajului.Era pe la jumătatea lunii mai, tocmai cînd la șes liliacul înflorit pălise, la a- pariția glorioasă a trandafirilor. Acolo însă anotimpul rozelor abia da zvon de sosire.Acum, zilele acestea sint inseparabile de istorie ; acum, în mai, „cînd rozele înfloresc", pentru că trandafirii aceștia purpurii, ca și suratele lor, garoafele de culoarea singelui, rememo-

mondial, odată cu zdrobirea definitivă, la Berlin, a „invincibilei" mașini de război hitleriste.Lucrurile trec și se uită, altele se uită, dar nu trec, ca războiul — care revine, periodic, în vreun colț al planetei — altele trec, dar nu se pot uita, așa cum a fost clipa cînd s-a născut Partidul nostru, la centenarul Revoluției lui Tudor.Aș vrea acum să spun doar cîteva vorbe mai mult despre trăitele zile pline de speranțe, pline de a- mintiri dureroase, cu convoaie omenești fără noimă și cu orașe fumegînd încă

îndepărtată, care sună stingerea în ceața asfințitului dintr-un tablou ca GORNISTUL de Nicolae Grigo- rescu, de la 1877. Pentru că și acolo au fost oameni buni și prieteni, care azi nu mai există, ca să fim astăzi noi, aici, mîndri și liberi...Ostașii noștri ajunseseră în asaltul lor mîntuitor dincolo de hotarele patriei, pe care osteniseră luptînd s-o elibereze, în iarna a- ceea grea a anului 1944 și în primăvara cea mai sîn- geroasă din cîte au colorat vreodată-n flori Carpații și munții Tatra și pusta ma

La praznice și la zile mari, ca acestea, românul e bucuros de oaspeți, văr- sînd mai întîi din cupa lui plină, în țărîna uscată, cîțiva stropi, pentru cei duși de pe lume.Așa e românul — spunea George Barițiu cu un veac mai înainte — „păzitor de legile morale, înflăcărat de libertatea patriei, iubitor al semenului său, suferitor al străinului, pînă unde sufere independenta națională"...Pururi și acum, cînd rozele înfloresc. Adică Li
bertate și Patrie, precum glăsuiește acest etern peisaj românesc.

a *
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ÎNVĂȚĂMÎNTUL POLITICO-IDEOLOGIC

în pragul convorbirilor recapitulative
Ne apropiem de încheierea anului de studiu în invățămîntui politico- ideologic de partid, primul din ciclul de patru ani consacrați studierii sistematice a Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintate a României spre comunism, a celorlalte documente ala Congresului al XI-lea.Experiența organizațiilor de partid din județul Suceava confirmă că actualul sistem de organizare și-a dovedit din plin eficiența, a pus mai bine în valoare valențele formative ale învățămîntului politico-ideologic de partid. Prin tematica sa, în- vățămîntul a dat posibilitate comuniștilor, ca și unui mare număr de oameni ai muncii, să studieze și să înțeleagă aprofundat tezele teoretice, temeiurile principiale și practice ale orientărilor stabilite de congres privind cele mai diverse domenii ale construcției socialiste. Totodată, varietatea cursurilor organizate, corelată cu diversificarea tematică, a creat posibilități mult mai largi ca studiul să răspundă preocupărilor, nivelului de pregătire și cerințelor celor mai diferite categorii de cursanți.în prezent, atenția comitetului județean de partid asupra pregătirii pitulative, care intre 1—30 iunie și vor scop să consolideze principalele cunoștințe însușite în cursul anului, să înlesnească asimilarea organică a bazelor principiale ale politicii partidului, desprinderea concluziilor ce se impun pentru activitatea practică.Desigur, realizarea, acestui obiectiv complex nu este posibilă prin reluarea și repetarea aidoma a tuturor cunoștințelor predate, ci, prin- tr-o selectare judicioasă, prin concentrarea atenției asupra problemelor actuale care au o mare importanță, atît teoretică, cît și practică, pentru viața și activitatea velor respective. Acest lucru atît mai necesar, cu cît în an au avut loc importante mente politice — Congresul ților consiliilor populare, Congresul sindicatelor, plenare ale C.C. al P.C.R., ale Consiliului F.U.S., sesiuni ale Marii Adunări Naționale — cu- vîntările rostite cu aceste prilejuri de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. conți- • nînd o bogăție de idei de mare importanță teoretică și practică, o multitudine de indicații ce se cer temeinic studiate și aplicate.

Pornind de la cerințele complexe cărora trebuie să le răspundă convorbirile recapitulative, comitetul județean a îndrumat astfel organizațiile de partid, încît temele alese și modalitățile concrete de dezbatere să răspundă într-un mod cît mai a-decvat preocupărilor oamenilor, cerințelor concrete de la locul demuncă.Unele organizații de partid auconsacrat dezbaterea recapitulativăunei teme apropiate de profilul cursului urmat în timpul anului. Astfel, cursurile de studiere a Statutului P.C.R., a principiilor și metodelor muncii de partid urmează să dezbată tema „Creșterea rolului conducător al partidului în etapa făuririi

este concentrată convorbirilor reca- se vor desfășura avea ca

colecti- este cu ultimul eveni- deputa-

unor dezbateri din problemele abordate in a tovarășului avind ca de mare recenta Nicolae de lucru
șub forma teme unele importanță cuvintare Ceaușescu la Consfătuirea de la C.C. al P.C.R., și care preocupă în cel mai înalt grad colectivul respectiv, cum ar fi prețul de cost, calitatea produselor, cheltuielile materiale de producție etc. Pentru a li se conferi mai multă eficiență, la asemenea dezbateri Sînt invitați și specialiști, cadre de conducere.în fine, ținînd seama de faptul că în expunerile din ultimul timp ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, în alte documente de partid au fost abordate numeroase aspecte ale politicii

Din experiența 
Comitetului județean de partid Suceava

societății socialiste multilateral dezvoltate" ; cursurile de studiere a principiilor materialismului dialectic și istoric — tema „Activitatea ideologică desfășurată de partid — componentă principală a procesului de făurire , a societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării României spre comunism" ; cursurile de studiere a politicii economice interne și internaționale a P.C.R. — tema „Cincinalul 1976—1980 — cincinalul afirmării plenare a revoluției tehnico-științifice în România."Întrucît în județul Suceava avem un număr insemnat de organizații de partid și U.T.C. în satele din zona de munte, care vor încheia învăță- mîntul politico-ideologic de partid odată cu cele de la orașe, și unde se ridică o serie de probleme specifice, ne propunem ca în convorbirile recapitulative la cursurile de informare politică și la cele de studiere, a politicii economice a partidului și statului nostru să fie abordată tema : Programele naționale adoptate de recenta sesiune a Marii Adunări Naționale amenajarea conservarea forestier în cinile carevință organizațiilor de partid.Alte organizații de partid din industrie, construcții au necesar să desfășoare

privind bazinelor hidrografice și și dezvoltarea fondului perioada 1976—2010, Sar- le revin în această pri-
cOnsiderat convorbirile

externe a partidului și statului nostru, in unele organizații de partid se vor principiile neșți. Cu dezbătute cum ar fi contemporană, recunoașterea suveranității naționale și a necesității respectării ei, ca o chezășie a solidarității internaționale, a afirmării unor relații noi, de egalitate între națiunile lumii ; unitatea dialectică, . strînsa interdependență dintre interesele naționale ale popoarelor și solidaritatea internaționalistă : principiile raporturilor dintre țările șocia- liste, dintre partidele comuniste și muncitorești ; imperativul făuririi unei noi ordini economice și politice internaționale etc. Combaterea unor teorii antiștiințifice, puse in circulație de ideologi burghezi, este absolut necesară pentru a spori eficiența în- vățămîntului, spiritul lui militant.în anul care se încheie s-au realizat progrese sensibile pe calea organizării unor dezbateri vii, dinamice. Dorim ca această experiență să fie din plin valorificată și in convorbirile recapitulative, încît acestea să nu aibă un caracter rigid, de examen școlăresc, ci, dimpotrivă, să stimuleze schimbul de păreri, gindirea creatoare.Este demn de semnalat în acest sens faptul că in unele organizații

organiza dezbateri despre politicii externe româ- acest prilej vor fi și clarificate probleme rolul națiunii in lumea

propagandiștii au consultat cursanții asupra problemelor în legătură cu care doresc lămuriri și clarificări Suplimentare. Dezbaterea ia, astfel, forma unor răspunsuri la întrebări puse de cursanți și a dialogului viu pe marginea lor.Pentru ca aceste convorbiri să se desfășoare la un nivel corespunzător, atît sub raportul conținutului, cit și al metodicii, comitetul județean a luat o serie de măsuri. Astfel, s-a stabilit ca în această perioadă cadre cu munci de răspundere în aparatul de partid și de stat, lectori ai comitetului județean să fie în mai mare măsură prezenți în organizațiile de partid din întreprinderi, instituții, să dea consultații. Activiștii de partid, membrii birourilor organizațiilor de bază vor participa atît la pregătirea, cit și la desfășurarea convorbirilor recapitulative, contribuind la o cit mai temeinică clarificare a problemelor, la legarea cît mai strînsă de viață.Propagandiștii vor fi pregătiți în mod special în vederea convorbirilor, pe fiecare formă de învățămînt. In cadrul acestor instruiri se va organiza o dezbatere model. Totodată, la cabinetul de partid stau la dispoziția sultare planuri tematice pentru diferitele —- cum liticii însoțit și de un tar referitor Ia mică din județ.în felul acesta, sînt create condițiile ca dezbaterile recapitulative să fie momente de vîrf ale desfășurării învățămîntului de partid, încheind cu succes un an de activitate rodnică.Imediat după încheierea convorbirilor, birourile organizațiilor de bază, comitetele de partid din întreprinderi, din comunele de munte, birourile comitetelor municipal și orășenești de partid vor analiza desfășurarea învățămîntului politico-ideologic, pentru viitorul an de studiu. Totodată, organele și organizațiile de partid vor adopta planuri de măsuri pentru informarea politică a comuniștilor Și celorlalți oameni muncii în perioada de vară.

propagandiștilor spre con-teme, este cel economice

stabilind

ÎN ÎNTREAGA ȚARA
Manifestări politico educative

și cultural-artisticeNumeroase manifestări politico- educative și cultural-artistice. cu un bogat conținut, se desfășoară în aceste zile în orașele și comunele țării, în pregătirea apropiatului Congres al educației politice și culturii socialiste.în județul Hunedoara, în prezența a mii de participanți, au fost organizate simpozioane cu tema „Politica P.C.R. de așezare a relațiilor din societatea socialistă pe baza principiilor eticii și echității socialiste", „Tineretul și viitorul comunist al patriei", ..Etica și umanismul relațiilor sociale socialiste". în același timp, viața artistică hunedoreană a fost concentrată în jurul a numeroase manifestări devenite tradiționale, cum sînt ștafeta cultural-artistică „Căutătorii de comori", festivalul inter- județean „Călușarul transilvănean" sau festivalurile culturale zonale „Mureș, pe marginea ta" și „Vine Streiul de la munte".Ample manifestări cu un profund conținut patriotic continuă să se desfășoare și in unitățile militare, la casele armatei. La Casa armatei din Mangalia, cadrele și familiile au participat la un recital de poezie sub titlul „Sentimentul demnității naționale în lirica contemporană". La reușita recitalului și-au adus contribuția membrii cenaclului literar care activează pe lîngă Casa armatei. împreună cu alte formați! din Sibiu, corul Scolii militare de ofițeri activi „Nicolae Bălcescu" și-a adus contribuția la realizarea unui spectacol prezentat pe scena Casei de cultură a sindicatelor. înmănuncheate sub genericul „Țara mea de glorii", cîn- tecele și versurile acestui bogat

prdgratn artistic, urmărit cu' interes de spectatori, civili și militari, au adus un fierbinte omagiu patriei și partidului.Clubul întreprinderii de utilaj greu „Progresul" din Brăila, unul din puternicele focare de cultură ale municipiului, găzduiește zilnic manifestări, dintre care menționăm consfătuirile, dezbaterile și simpozioanele „Locul și rolul științei conducerii în dinamica făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate", „Contribuția cadrelor teh- nico-inginerești la creația tehnică", „Etica relațiilor de familie și rolul crescînd familiei precum imagini Brăila în perspectiva revo’uției tehnico-științifice", cursuri, spectacole și recitaluri.Pe platformele industriale din municipiile Tg, Mureș și Sighișoara, pe cele din Tirnăveni, Reghin și Luduș, oamenii muncii, români, maghiari și germani, au participat la dezbateri pe teme ca : „File din istoria poporului român", „P.C.R. în viața politică a României", „înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea al partidului", „România — trecut, prezent și viitor". O bogată activitate se desfășoară și în cele peste 60 de biblioteci sindicale din întreprinderile industriale și unitățile economice ale județului Mureș.La Dorohoi se desfășoară cea de-a treia ediție a „Zilelor culturii și educației socialiste" — manifestare menită-să contribuie la valorificarea tradițiilor artistice locale și la dezvoltarea conștiinței socia

al 
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îi
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funcțiilor educative ale societatea expozițiile documente". socialistă", „Brăila in „Județul cincinalului con-

liste a maselor. în program figu ■reâză, între altele, acțiuni de răs- pindire a cunoștințelor științifice, concursuri tematice despre realizările României socialiste, concerte de muzică populară și ușoară, vernisajul Unei expoziții intitulate „Oameni noi, imagini noi".în ansamblul manifestărilor ce au loc în județul Cluj în pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste, o contribuție valoroasă aduc colectivele institu- ■ țiilor de artă. Astfel, intre 23 și 29 mai, Teatrul Național din Cluj-Na- poca organizează „Săptămîna dramaturgiei românești", care iși propune promovarea unor recente creații purtătoare ale unui înalt mesaj politic și patriotic, a unor lucrări intrate in fondul de aur al dramaturgiei noastre.în ciclul de acțiuni purtînd genericul „Primăvara prahoveana", la Ploiești au avut loc interesante dezbateri pe temele „Tînăra generație și principiile eticii și echității socialiste", cu participarea tinerilor din unitățile cooperației meșteșugărești prahovene, și „Valori ale literaturii românești contemporane" în prezența bibliotecarilor din județ, a unor scriitori și critici literari. în același timp, la Cîmpina a fost lansată o „Decadă a cărții social-politice".Dintre numeroasele spectacole cu puternic mesaj patriotic și artistic prezentate în aceste zile în mai toate Orașele țării, menționăm pe cel care a avut loc în piața „Dacia" din Buzău, intitulat „Flori pentru partid", la care au asistat peste 6 000 de cetățeni. (Agerpres).

La unele cursuri de studiere a po- — acest plan este material documen- activitatea econo-

măsurile necesare
ai

Ștefan PANAITIU
secretar al Comitetului județean 
Suceava al P.C.R.

INVITAȚIE 
LA STAȚIUNEA 

SĂCELUSituată la poalele munților Paring, pe D.N. 67, la 25 kilo- metri de Tîrgu-Jiu, stațiunea ȘȘpțîhl eSțe recomandată pentru cură' băltieară în afecțiunile a- pâratului locomotor, ale sistemului-nfitvos periferia și ale bolilor de piele. Stațiunea oferă și multiple posibilități de petrecere a unui concediu de odihnă. Cazarea se face in vile cu camere modern mobilate. De la Săcelu se pot face excursii în zonele pitorești din împrejurimi : munții Paring, peștera Polovragl, mînăstirea Țismana, municipiul Tg. Jiu etc. Biletele se obțin la toate oficiile județene de turism și filialele I.T.H.R. București. Posesorii lor beneficiază de reducere cu 50 la sută la tariful de transport pe C.F.R.în fotografie : Aspect din stațiunea Săcelu din județul Gorj.

Un nou hotel — ,,-Bodoc" în orașul Sf. Gheorghe

Curățenia te scutește 
de drumul spre farmacie"

Despre igiena animalelor, prieteni ai omului, 
și unele recomandări pentru sezonul caldDupă datele publicate de către Organizația Mondială a Sănătății și Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, numărul bolilor transmisibile de la animale la oameni trece de 80, iar din acestea, un număr de 10—15, cunoscute în prezent, au o importanță mai mare pentru țările europene. Progresele înregistrate in ultimii ani în domeniul științelor biologice și medicale cu privire la cunoașterea animalelor purtătoare de boli, a modului de transmitere și de combatere a lor (folosirea insecticidelor, dezinfectantelor, antibioticelor, vaccinurilor ș.a.) au contribuit simțitor la dispariția unor purtători ai virusurilor sau microbilor și, concomitent, la diminuarea influenței bolilor respective.în legătură cu aceste progrese, cu măsurile care trebuie luate pentru protejarea vieții omului, am avut o convorbire cu prof. dr. docent NICOLAE CAJAL, membru corespondent al Academiei, președintele secției de medicină preventivă dicale, directorul Institutului de din cadrul Academiei de științe me- virusoiogie din București.

! FAPTUL

— în Condițiile noastre de climă — ne-â spus la început interlocutorul — majoritatea virozelor transmisibile de Ia animale la om pot fi combătute prin măsuri energice de igienă, iar unele pot fi prevenite prin administrarea de vaccinuri. Astfel, dacă secole în șir s-a plătit un tribut greu de vieți omenești (turbarea), astăzi, măsuri, sînt salvați în combaterea și eradicarea acestei boli, școala medicală românească are mari merite (Victor Babeș, Ștefan S. Nicolau) atit in privința u- nor priorități (metode de diagnostic, obținerea de vaccinuri specifice), cit și prin realizarea efectivă a unor vaccinuri eficiente.Numeroase animale sălbatice reprezintă un pericol potențial pentru om (rozătoarele, în special, șobolanii, șoarecii și altele), deoarece înlesnesc transmiterea de microbi șl virusuri ce cauzează anumite boli infecțioase, a unor paraziți și viermi intestinali. Cred că cel mai important de reținut este faptul că, pe lingă aceste „rezervoare naturale" de,boli (care sint . unele animale sălbatice). clinii și pisicile, in special cei „fără stăpîn", deci fără supraveghere și îngrijire; pot posibile de transmitere a unor boli infecțioase Un specialist italian pildă. 42 tipuri de diferite feluri la oameni datorate unor paraziți și microbi a căror gazdă inițială sînt ciinii.
— Obiceiul de a se ține clini sau 

pisici in apartamente poate prezenta 
pericole pentru sănătatea omului ?— Desigur și, din păcate, exemplele nu lipsesc. Un ciine în apartament, de pază sau de vînătoare, presupune o îngrijire atentă, respec-

virusului rabic prin asemenea mii de oameni.
OMUL Șl VIAȚA 

RAȚIONALĂ

deveni surse directă Ia om și parazitoze. identifică, de tulburări de

tarea strictă a regulilor de Igienă, o deosebită supraveghere a animalelor, atît în ce privește hrănirea lor, dar în special controlul pentru combaterea paraziților și administrarea vaccinurilor obligatorii, conform legislației. Și pisica — animal considerat „de interior" sau „familiar" — cere o serie de Îngrijiri și precauții din partea stăpinului ei, deoarece și ea poate transmite omului boli viro- tice, ca turbarea, boala ghearelor de pisică, diferiți paraziți intestinali sau microbi, care se localizează la nivelul căilor respiratorii ș.a. bolilor transmlsi-

!DIVERS
! Calculatorul

care
I „aranjează 
| ploile"
I Afirmația din titlu este cit st 

poate de adevărată, lncepînd din 
acest an, in toate sistemele ma
relui complex de irigații Carasu, 

I județul Constanța, determinarea
deficitului de apă din sol pen
tru stabilirea normelor de udare 

Ise face cu ajutorul calculatoru
lui electronic. Față de metodele 
clasice, cînd la fiecare 500 de 

I hectare se luau manual probe
din sol, acum s-au instalat 40 
de evaporimetre. Acestea, la o 
simplă citire zilnică, indică exact 

I consumul de apă al plantelor.
Datele centralizate se introduc 
in calculator și, cu iuțeala fulge- 

Irului, se determină normele de 
apă pentru toate cele 3 500 an
tene de irigații. Repede, precis, 
ieftin. Ce mai : Zi-i tehnică, fi 

| gata !

• Șandor-baci 
• arheologul
I Zilele acestea, țăranul cooperator Dimeny Șandor, din
ICrasna, județul Sălaj, săpa un șanț pentru scurgerea apei de pe una din pășunile comunei. La Iun moment dat, sapa a scos la iveală cîteva cioburi ciudate. Apoi — tot ciudate — unelte de piatră. Șandor-baci a strîns cu 
I grijă cioburile și uneltele respective, după care s-a dus la primărie. Specialiștii de la Mu- Izeul de istorie și artă din Zalău au sosit la fața locului, au e- fectuat investigațiile de rigoare și au ajuns la concluzia că (fragmentele ceramice și uneltele de piatră respective datează din epoca bronzului. Acum, (muzeografii din Zalău lucrează la reconstituirea vaselor respective, iar numele autorului 
I descoperirii a fost trecut printre colaboratorii de onoare ai muzeului.Lupta împotriva bile de la animale la om presupune o intervenție activă și competentă, în cadrul legislației existente la noi în țară, cu colaborarea directă a celor interesați, a noastră, a tuturor, întrucit răspindirea acestor boli depinde și de o serie de factori subiectivi, este necesară o muncă educativă — și aș insista, in mod special, în mediul școlar și familial, pentru faptul că bolile amintite pot apărea mai frecvent la copii și femei. Este bine să se cunoască și să se respecte riguros deprinderile igienice legate de contactul cu animalele (spălatul obligatoriu pe miini, bunăoară). Adevărata dragoste față de aceste animale atașate omului trebuie să însemne mai mult interes pentru ele. o îngrijire a lor mai a- tentă și o deosebită supraveghere, mai ales sub raport igienic.în strînsă legătură cu asigurarea sănătății omului, aș dori să atrag atenția și asupra faptului că, odată cu sezonul cald, după cum se știe, apar șî se înmulțesc o serie de insecte (muște, țînțari, pot contribui și ele unor boli infecțioase virale, parazitare), unor toxiinfecții alimentare, transmiterea prin alimente alterate a unor boli care provin de la animale ș.a. De aceea, asigurarea igienei locuinței, a locului de muncă, prin dezinfecție, dezinsecție și deratizare, este obligatorie. Distrugerea muștelor, purtătoare ale unor boli comune omului și animalelor, constituie una din căile de bază ale prevenirii maladiilor transmisibile. Este știut că acolo unde este curățenie nu sînt muște. Daci, prima condiție a muștelor locuințe, din jurul favorabil insecte.Oricit fi asemenea buie să fie nu numai cunoscute, dar și respectate, potrivit principiului „curățenia te scutește de drumul spra farmacie".

gindaci) care la răspindirea (microbiene, la izbucnirea la

succesului in combaterea este păstrarea curățeniei în curți, in grajduri, gunoiul grajdurilor fiind un mediu înmulțirii muștelor și altorde obișnuite ni se par a recomandări, ele tre-
Convorbire consemnată de
Elena MANTU
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Tribut greu
...în zorii zilei de 5 ianuarie trei oameni se îndreptau, ca atiția alți locuitori ai Capitalei. spre locurile lor de muncă. Grăbiți, cum sint oamenii dimineața. Cu gîndul la munca lor, la ceea ce aveau de făcut în restul zilei, a doua zi... Era ora 5,45 și cei trei nu știau, n-aveau de unde ști că nu vor mai ajunge la serviciu în acea zi. De ce ? Din cauza celui de-al patrulea...Dumitru Mocanu (strungar, 29 de ani, domiciliat în str. Ugani) s-a trezit și el dis-de- dimineață. A mincat în fugă ceva și a ieșit să încălzească motorul „Daciei". Cîteva minute mai tîrziu, străbătea bulevardul Mihai Bravu, către Piața Muncii. Nu lua în seamă starea drumului, alerga. Și strada era lunecoasă ca oglinda. Cînd a intrat în derapare, D. M., conducător auto abia de cîteva luni, n-a mai știut cum să stăpinească mașina : s-a deplasat lateral peste șinele de tramvai, a ajuns pe partea cealaltă a străzii, s-a răsturnat și după otraiectorie bezmetică s-a oprit pe trotuar. Dar aici era stația de autobuz, iar în stație așteptau cei trei oameni... în cădere, bolidul i-a lovit pe toți trei. Așa și-a pierdut viața Constantin Lache, maistru la întreprinderea „Aversa". De ce ?Fiindcă în acea dimineață de ianuarie, cu polei și mîzgă, ureîndu-se la volanul mașinii sale, Dumitru Mocanu n-a respectat legea. Vinovatul a fost condamnat (in primă instanță) la 4 ani închisoare.Tribut plătit vitezei, lipsei de prudență înconducerea auto.

Prea multele 
pahare de la 

„ Geamuri multe “
...Prima miercuri, cea din 28 ianuarie. In localul „Geamuri multe", de pe Șoseaua Olteniței, tinărul Gheorghe Panait a rămas să se războiască singur cu... paharele. In sfirșit, fiind ora închiderii, părăsește localul și se îndreaptă spre stația de tramvai. E aproape miezul nopții, și Gh. Panait se pune pe urmele unei muncitoare în vîrstă ce se întorcea de la lucru. Profitînd de faptul că strada era pustie la acea oră, se repede asupra femeii și ii smulge din mîini geanta și sacoșa ; o lovește și încearcă să dispară cu lucrurile furate.
...A doua miercuri, cea din 17 martie.— Onorată instanță, recunosc și regret cele întimplate. Eu... eu eram băut și n-am mai știut ce fac. Am o meserie, cîștig bine și numai faptul că băusem mult explică fapta pe care am comis-o....A treia miercuri, cea din 21 aprilie. „în numele legii, instanța hotărăște : condamnă pe Gheorghe Panait, în vîrstă de 24 de ani, la 2 ani și 6 luni închisoare pentru infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 211 alineatul 1 Cod penal". Adică, pentru tîlhă- rie. Pină atunci fusese om la locul lui, cu o bună comportare. Cel puțin așa rezultă din caracterizarea întocmită de întreprindere. Pînă atunci, pină la prea multele pahare de la „Geamuri multe".

Vasilicd și... 
afecțiunea

— Fie ce-o fi, o fac și gata ! Ii arăt eu cine sint. Că dacă vreau, tot mă-nsor. Uite-așa I...Și Vasilică B„ un flăcău dintr-o comună ilfoveană, n-a mai stat pe gînduri. A purces cu mare grabă in căutare de mireasă... nouă. De ce atîta zor și, mai ales, de ce mireasă nouă ?Simplu. Ca s-o învețe minte pe cea „veche". Fiindcă avind Vasilică orînduite toate cele de nuntă, s-a certat cu aleasa inimii tocmai in săptămîna dinaintea nunții. Supărat foc și gîndindu-se pesemne cînd la vinul gata turnat în căni, cînd la sarmalele puse la fiert, a hotărît să meargă înainte cu nunta și... să schimbe doar mireasa. Ceea ce a și făcut. Umblînd el și cu ai lui prin alt sat și găsind altă fată, i-au convins mai intii pe părinții ei. Apoi, în cele din urmă, eu forțe unite, au convins-o și pe ea, neavind fata încotro, să-1 ia de bărbat pe Vasilică cel cu nuntașii în bătătură și lăutarii in tindă....Și a fost nuntă cum n-a mai fost și numai ce se sfirșiSeră bine sarmalele și se încheiaseră cu folos socotelile nunții, cînd...— Onorat tribunal, solicit divorțul ! De la început soția n-a manifestat interes pentru căsnicie, n-a existat afecțiune, a lipsit înțelegerea...Cine-i de vină, Vasilică 7

Poveste cu opt 
mandate 

poștale și un... 
„mandat" penal

Lucian Dumitrescu a funcționat ca factor poștal la oficiul nr. 61 din bd. Metalurgiei timp de un an, două luni și 10 zile. De ce notăm cu atîta precizie perioada de timp ? Pentru că in aceste ultime două luni și 10 zile, în gestiunea factorului poștal s-a constatat o lipsă de aproape 2 000 lei : contravaloarea unor abonamente la radio și televiziune și a 8 mandate poștale pe ai căror destinatari i-a semnat în fals, însu- șindu-și sumele. Firește, a fost trimis in judecată și condamnat, în prima instanță, la un an și șase luni.Reține însă atenția o caracterizare întocmită de conducerea oficiului, din care aflăm că Lucian Dumitrescu „nu a reușit sâ-și însușească instrucțiunile poștale", „nu a depus interes", avea nenumărate absente și întirzierf, din care cauză s-au produs „reclamați! repetate din partea publicului". Din același document aflăm că a fost sancționat în trei luni, consecutiv, cu a- ceeași sancțiune — mustrare. întrebăm, atunci ; in ce mod au reușit șefii lui să-l facă „să-și însușească instrucțiunile poștale" dacă în loc să ia măsuri de Ia primele „semne", au continuat să-i încredințeze mandate, timbre și alte valori poștale î !

Așteptăm răspunsul de la Direcția de poștă a Capitalei.
Din caietul 
grefierului

„Știu că scandalul a intervenit pe la ora 23, din cauza unor pisici aciuate in jurul blocului și la care soția inculpatului ținea foarte mult. Reclamantul a vrut să alunge pisicile și atunci, inculpatul, fiind în legitimă apărare a pisicilor, l-a lovit pe reclamant cu un topor și un cuțit, dar eu fiind puțin băut n-am văzut prea bine nici dacă a curs singe și nici dacă pisicile au fost alungate"...(Din declarația unui martor în dosarul nr. 468/1976 aflat pe rol la Judecătoria sectorului 5).„Eu nu mă opun legilor atît timp cit se constată că nu din vina mea, ci a soției a izbucnit scandalul, ceea ce veți constata și dumneavoastră că, pe cînd mutam lucrurile dintr-o cameră in alta spre a face Ordine in familie și a nu mai deranja vecinii, soția in loc să mă menajeze, fără motiv mi-a băgat pe foc o mandolină, a început să fumeze și alte asemenea lucruri needucative care m-au revoltat...".(Secvențe dintr-o „dramă" familială. Dosar nr. 646/1976, Judecătoria sectorului 4).
Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU

| Voiaj 
| întrerupt
‘ Oradea, Timișoara, Deva, Cra- 
Iiova, Pitești, Ploiești, Brăila, 

Birlad... Sint 8 din cele 28 de 
orașe și tot atâtea hoteluri prin 

(care a. trecut un înrăit infractor 
recidivist, pe nume Aurel Brin- 
dău, cu ultimul domiciliu in sa
tul Delea, județul.Satu-Mare. De

I fapt, „ultimul domiciliu" a fost 
acolo unde și-a ispășit încă o 
pedeapsă pentru escrocheriile și

I hoțiile lui. Se vede treaba insă 
că tot nu s-a învățat minte, de 
vreme ce, abia ieșit din deten
ție, a început să bată țara-n

I lung șl-n lat tot cu vechile lui 
apucături. Mergea la hotel, cerea 
un pat intr-o cameră cu altci-

Ineva (observați că nu-i plăcea 
singurătatea !), stătea cit stătea, 
apoi lua tot ce putea lua de la

Iacei „altcineva", după care dis
părea. Pină la hotelul „Racova" 
din Vaslui, cind acel „altcine
va" era tocmai cine-l căuta : de

\ la miliție.

Scandalagiul 
• potolit
IIntîmplarea s-a petrecut în satul Bălâceana, județul Sucea- !va. In timp ce petrecerea la o nuntă era in toi, unul dintre meseni, Constantin Buzumală, a iscat un scandal de pomină. Pînă Isă-1 domolească și să-l imobilizeze ceilalți nuntași, Buzumală s-a repezit, a luat un pietroi și Il-a aruncat într-o fată, aflată în horă. La anchetă s-a aflat că Buzumală iși adusese aminte la 
I nunta respectivă că, odată (dar nu mai știa exact cînd), fata cu pricina il refuzase la un tango. Pentru lovire și vătămare corpo- Irală gravă, scandalagiul a fost condamnat la trei ani închisoare.
I Adormise 
j la volan
I S-a intimplat la Chevereșu- 
IMare, comună situată pe șoseaua 

Timișoara — Buziaș, exact la 
miezul nopții. Autofurgoneta 
„Dacia 1 300", cu numărul de in- 

Imatriculare 21—AG—368, aparți
nând întreprinderii „Electroar- 
geș“ din Curtea de Argeș s-a 

I răsturnat Intr-un șanț. In cli
pa următoare, autofurgoneta a 
luat foc. Din primele cercetări 
efectuate de organele de miliție 

I rezultă că șoferul Nicolae Păuna 
adormise la volan. In urma ac
cidentului, atit el, cit și insoțito- 

Irul său, inginerul Dorin Teodo- 
rescu, au fost grav răniți.

| Părinți, 
j nu vă jucați 
cu focul!Un cetățean din comuna Ba- linț, județul Timiș, a plecat cu 

I treburi prin sat. lăsind nesupravegheat p’e fiul său, în vîrstă de patru ani și jumătate. Imediat !după plecarea sa, băiețelul a început să se joace cu cutia de chibrituri. S-au făcut scrum un grajd și alte acareturi, plus 1 000 •kilograme de grîu și porumb, ■ I cherestea și alte bunuri în va- j • loare de peste douăzeci de miide lei. Noroc că au sărit oamenii la timp, că ardea și casa.
Rubricd redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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NOILE SISTEME DE IRIGAȚII - 
LA TIMP ÎN FUNCȚIUNE!

Solidaritate activă cu lupta popoarelor 
africane pentru progres și dezvoltare

Pe baza planului, la sfîrșltul acestei luni urmează să fie date în exploatare noi amenajări pe suprafețe întinse, care să permită irigarea culturilor încă din această vară. Acum, cu puține zile înainte de termenul scadent, am urmărit care este stadiul lucrărilor pe două șantiere de irigații din județul Ialomița.Tovarășul Ion Badea, secretar al comitetului județean de partid, ne-a relatat că pentru unitățile agricole din noile perimetre amenajate este deosebit de important ca sistemele să fie puse la timp in funcțiune, întrucit în acest an ele au prevăzut în plan producții la nivelul celor ce se obțin în condiții de irigare. Este și motivul pentru care comitetul județean de partid a analizat săptăminal modul cum se realizează investițiile pe noile șantiere și a acordat sprijinul necesar desfășurării lucrărilor. Deși constructorul a depus eforturi deosebite, există unele incertitudini în ce privește darea în exploatare la termen a unor suprafețe. Principala cauză a acestei situații o constituie colaborarea defectuoasă între diferitele unități de construcții sau de instala.ții-montaj, pe de o parte, și unele întreprinderi furnizoare de utilaje, pe de altă parte.Pe șantierul Boianu-Sticleanu au fost terminate lucrările pentru aduc- țiunea apei — rețeaua de canale și conducte îngropate. Se apreciază totuși că o anumită suprafață nu va putea primi apă la timp. Motivul 7 Nu s-au terminat lucrările de alimentare cu energie electrică. Mai precis : lotul de instalații electrice Călărași al Ministerului Energiei Electrice a în- tîrziat punerea sub tensiune a trei stații de pompare. Totodată, la uns dintre stațiile de pompare nu au fost montate utilajele și echipamentele tehnologice sosite de mult pe șantier, deoarece întreprinderea de instalații mecanice a Departamentului de îmbunătățiri funciare nu a asigu
SPORT • SPORT • SPORT O SPORT • SPORT

FOTBAL: Azi, meciuri 
în cuplaj pe stadionul 

„23 August"Astăzi se vor desfășura jocurile celei de-a XXIX-a etape a campionatului diviziei A. în Capitală, pe stadionul „23 August" se vor desfășura în cuplaj _ meciurile ; Sportul studențesc—Rapid (ora 15.30) și Steaua— Dinamo (ora 17,30). Acest meci va fi televizat în direct. Iată partidele programate în celelalte orașe (partidele vor începe la ora 17.00) : Politehnica Timișoara—F.C. Bihor ; S.C. Bacău— Politehnica Iași ; Universitatea Cluj- Napoca—A.S.A. ; Universitatea Craiova—F.C. Constanța ; Olimpia— F.C.M. Reșița : U.T.A.—Jiul : F.C. Argeș—C.F.R.. Stațiile noastre de radio vor transmite, pe programul I, aspecte de la toate jocurile.
Sferturile de finală 
ale C.E. de fotbalMeciurile disputate aseară în sferturile de finală ale Campionatului european de fotbal interțări s-au încheiat cu următoarele rezultate : U.R.S.S. — Cehoslovacia 2—2 (0—1); R. F. Germania — Spania 2—0 (2—0). Pentru turneul final s-au calificat echipele Cehoslovaciei și R. F. Germania. ♦, ta Cardiff meciul retur dintre selecționatele Țării Galilor și luges’ viei s-a încheiat la egalitate : 1 l (1—1). învingători cu scorul de ' -t) în primul joc, fotbaliștii iugoslavi s-au calificat pentru turneul final al competiției.

BOX: întrecere între 
selecționate din 

București și TeheranJoi, 27 mai, amatorii de box din Capitală vor putea urmări pe ringul din parcul clubului sportiv Dinamo o întîlnire internațională. Cu acest prilej, o selecționată a orașului București va întîlni reprezentativa orașului Teheran (Iran). Meciul va începe la ora 18,00.
Promovarea
(Urmare din pag. I)dulelor componente ale mașinilor. S-au elaborat, prin concepție proprie, principalele tehnologii de bază care să asigure ridicarea calității producției de piese turnate și de ansambie sudate. De asemenea, au fost abordate pe un plan larg problemele reducerii ponderii operațiilor manuale, prin mecanizarea și automatizarea montajului. în proiectarea de tehnologii pentru sectoarele de prelucrări, tratarea disparată a problemelor s-a înlocuit treptat cu conceperea de linii complexe de fabricație, echipate cu mașini speciale și specializate.Tuturor acestor orientări le este comună concepția conform căreia conținutul noțiunii „tehnologie" depășește cu mult elaborarea unei rețete, a unui desen sau a unui dispozitiv. Ea cuprinde întreaga muncă de concepție a structurii sistemelor complexe de producție prevăzute în programul dinamic al dezvoltării economiei noastre naționale. Pe această linie se înscriu direcțiile concrete de acțiune ale colectivelor de muncă din institute, prin care acestea contribuie la traducerea în viață a recomandărilor secretarului general al partidului privind diversificarea ariei producției de instalații și mașini de înalt nivel tehnic, sporirea generală a eficienței economice a producției.în al doilea rînd, menționăm rezultatele obținute de colectivul institutului nostru central privind fi

rat forța de muncă necesară. „în repetate rînduri — ne-a spus tovarășul Nicolae Gruescu, șeful șantierului — am solicitat sprijinul departamentului. Ni s-a răspuns că întreprinderea de instalații mecanice este angajată la finalizarea unor obiective de îmbunătățiri funciare mai importante". în aceste condiții, apare limpede că nerealizarea sarcinilor ce revin fiecărui partener duce la aglomerarea lucrărilor, la munca >o salturi și la eforturi suplimentare pentru recuperarea rămînerilor în urmă.
Se impune o mai bună conlucrare 

între unitățile de construcții-montaj 
și întreprinderile furnizoare 

de utilaj tehnologic

Și pe un alt șantier de irigații din județ se ridică unele probleme asemănătoare. „Sînt în plină desfășurare probele generale cu apă — ne spunea tovarășul Dumitru Popescu, șeful șantierului Plevna. Din punctul nostru de vedere, amenajările pe suprafețele care au termen de punere în funcțiune la sfîrșitul lunii mai Vor fi gata. Rămîne însă deschisă problema alimentării cu ană a întregii suprafețe amenajate. Stația principală de pompare nu funcționează cu întreaga capacitate. în- trucît furnizorii — întreprinderile de pompe București și „Electroputere" Craiova — nu au livrat la timp diferite pompe și motoare electrice".Rezultă, așadar, că nu a existat o colaborare bine coordonată între diferitele unități de construcții-montaj și întreprinderi furnizoare, ceea re periclitează punerea în funcțiune Ia termen â unor suprafețe amenajate pentru irigații. în legătură cu această problemă, tovarășul Enache Sîrbu, șeful Departamentului de îmbunătățiri funciare, ne-a declarat : „Recent, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a analizat stadiul lucrărilor pe fiecare șantier de irigații. Au fost luate măsuri pentru îm

CICLISM: „CURSA PĂCII"BERLIN 22 (Agerpres). — Cea de-a 12-a etapă a competiției cicliste „Cursa Păcii" s-a disputat sîmbătă pe traseul Cottbus — Leipzig. Deși concurenții au avut de străbătut cea mai lungă etapă a cursei (170. km),, iar trena, a fost . destul de rapidă (medie orară peste 41.500; km), la sprintul final s-a angajat, un . pluton masiv de 59 de rutieri. Primul a trecut linia de sosire Antonin Barto- nicek (Cehoslovacia) — cronometrat pe 170 km în 4h 05’04”. în același timp cu învingătorul au sosit și cicliștii români Teodor Vasile (locul 5),ÎN CÎTEVA RÎNDURI
HANDBAL: Romania—Polonia

24—23în ziua a treia a turneului international masculin de handbal de lâ Barcelona, dotat cu „Trofeul Spaniei", echipa României a întîlnit formația Poloniei. La capătul unui joc pasionant, handbaiiștii români au învins cu scorul de 24—23 (13—14). în altă partidă, echipa U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 23—11 (12—7) echipa Elveției.în clasament, pe primul loc se află echipa României cu 6 puncte, urmâ- tă de echipa U.R.S.S. cu 4 puncte (un joc mai puțin),
TENISMeciul de tenis dintre echipele .Angliei și României, disputat la Eastbourne, în cadrul sferturilor de finală ale „Cupei Davis" (grupa B a zonei europene) s-a încheiat cU* scorul de 5—0 în favoarea gazdelor.

vremea
Timpul probabil pentru 24, 25 și 26 

mai. în țară: Vremea va fi în general 
instabilă, îndeosebi în primele rile. 
Cerul variabil va prezenta înnorări 
mai accentuate în Banat, Crișana, Tran
silvania. Vor cădea ploi mai ales sub

largă a gândirii inginereștinalizarea cit mai completă a lucrărilor de cercetare și proiectare tehnologică prin realizarea, cu forțe proprii, a materialelor, mașinilor și utilajelor necesare în acest scop. Urmînd indicațiile secretarului general al partidului, unitățile de cercetare și proiectare, coordonate de institutul central, au dezvoltat, în ultimii ani. activitatea proprie de producție. Producția industrială (microproducția) a institutelor componente a crescut de la 75 milioane lei in 1974 la 116 milioane Iei in 1975. Patru institute au depășit plafonul de 10 milioane lei producție fizică în anul trecut. Importanța acestor cifre trebuie apreciată nu numai prin valoarea lor absolută, ci mai ales prin faptul că microproducția a contribuit efectiv la reducerea ciclurilor de asimilare, la diminuarea cheltuielilor valutare. Ia rezolvarea efectivă a unor probleme ale producției.în al treilea rînd, se cuvin relevate rezultatele obținute prin integrarea potențialului de cercetare din invățămint cu tematica de pian a industriei : la București și la Timișoara, la Cluj-Napoca, Brașov. Iași. Craiova și Galați, zeci de cadre didactice participă, prin muncă efectivă la planșetă. la standurile de probe din laboratoare, în atelierele de prototipuri, la realizarea programelor comune de cercetare-dezvoltare. Și în acest domeniu, In conformitate cu recomandările tovarășului Nicolae Ceaușescu, va trebui să întărim colaborarea cu specialiștii din domeniile chimiei, fizicii, metalurgiei, din facultățile tehnice, din alte unități de cercetare- 

bunătățirea aprovizionării tehnico- materiale, pentru suplimentarea forței de muncă pe șantierele cu rămînerl în urmă și pentru creșterea indicelui de utilizare a mașinilor și utilajelor terasiere. Sperăm că în acest fel bună parte din suprafețele care au termen de finalizare în această perioadă vOr fi predate unităților beneficiare în cursul lunilor mai și iunie. Punerea la timp în funcțiune a noilor amenajări necesită un sprijin mai activ din partea unor ministere, care au sarcini mari în acest sens. Se semnalează unele întîrzieri în ce privește alimentarea cu energie electrică și în alte sisteme de irigații. Solicităm, de a- semenea. ca întreprinderile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini — furnizoare de pompe și motoare electrice — să asigure echipe de specialiști pentru înlăturarea unor defecțiuni care apar în timpul efectuării probelor de funcționare la anumite utilaje. Așa cum a stabilit conducerea ministerului, este nevoie ca unitățile agricole din perimetrul noilor sisteme de irigații să fie pregătite ca să aplice prima udare a culturilor odată cu efectuarea probeior generale cu apă de punere in funcțiune a amenajărilor".Se desprinde concluzia că de bună desfășurare a lucrărilor de irigații este răspunzător atît Departamentul de îmbunătățiri funciare, cit și organele care, într-un fel sau altul, trebuie să-și dea concursul Ia asigurarea condițiilor tehnico-material*. De aici și necesitatea coordonării judicioase a activității tuturor unităților de construcții și întreprinderilor furnizoare. în vederea realizării în cele mai bune condiții și la timp a noilor amenajări pentru irigații.
Aurel PAPADIUC

Eugen Dulgheru (locul 10). Mircea Romașcanu (locul 14).în clasamentele generale nu au survenit modificări importante. La individual, continuă să conducă Hans Joachim Hartnick (R. D. Germană), urmat de Szozda. Pe echipe se menține lideră formația U.R.S.S. Selecționata României ocupă în continuare locul 5. Astăzi se desfășoară penultima etapă (a 13-a), Leipzig- Magdeburg (1S1 km). Ultima etapă, Magdeburg — Berlin (163 km), se va disputa luni. 24 mai.
ATLETISM : Nou record 

europeanLa K81n, atletul Wolfgang Schmidt (R. D. Germană) a stabilit un nou record al Europei în proba de aruncare a discului cu o performanță de 63,60 m. Vechiul record era de 68,40 m și aparținea suedezului Ricky Bruch. Recordmanul lumii în această probă, americanul Mac Wilkins, s-a clasat pe locul doi cu 67,22 m, urmat de cehoslovacul Danek cu 63,32 m.
VOLEIAu continuat meciurile turneului internațional feminin de volei de la Schwerin. Echipa R. D. Germane a învins cu 3—0 (15—2, 15—9. 15—6) selecționata Ungariei ; în altă întîlnire. reprezentativa Poloniei a dispus cu 3—0 (15—8, 15—9, 15—12) de formația României.

formă de averse însoțite de descărcări 
electrice și, izolat, de grindină. Vînt 
moderat cu intensificări locale. Mini
mele vor fi cuprinse între 6 $i 10 grade 
în jumătatea de nord-vest, izolat mai 
coborîte, și între 8 și 14 grade în sud- 
est, iar maximele între 16 și 26 grade. 
Tn București; Vreme ușor instabilă. 
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi cu caracter de aversă. Vînt mo
derat cu intensificări de scurtă du
rată. Temperatura ușor variabilă.

proiectare și de producție, pentru ca tot acest potențial de concepție inginerească să fie angrenat efectiv și multivalent în problematica majoră pe care am menționat-o mai sus.Acordăm. în al patrulea rînd, o mare atenție pregătirii viitorului, cercetărilor cu perspectivă mai larga menite să creeze produsele și tehnologiile necesare perioadei de după anul 1980 Tematica cu aplicabilitate promptă, strîns legată de nevoile imediate ale industriei, se îmbină astfel armonios cu preocupările ce rezultă din prognoze și extrapolări privind dezvoltarea și modernizarea construcției de mașini din țara noastră.Cu toate aceste realizări, trebuie subliniat că cerințe importante ale industriei au rămas în parte nesatisfăcute. în unele domenii lucrăm încă prea încet. în altele, constatăm că am început prea tîrziu cercetările proprii, astfel că trebuie să facem eforturi mari pentru a răspunde in mod util cereri’or din producție. N-am crescut in măsură suficientă fondul de cadre, iar — în unele puncte baza materială a rămas în urmă. Pentru noi, pentru organizațiile de partid din institute constituie însă o încurajare faptul că sîntem pe un drum bun. că ne putem mări contribuția la dezvoltarea în ritm susținut a întregii economii, potrivit hotăriri- lor Congresului al Xl-lea ăl partidului, că. zi de zi. concepția inginerească românească cucerește noi orizonturi tehnicd-științifice.

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN ECUADORStimați tovarăși,Cu prilejul celâi de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist din Ecuador, avem deosebita plăcere de a vă adresa dumneavoastră, tuturor comuniștilor ecuadorienf un cald salut frățesc și cele mai cordiale felicitări din partea Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a tuturor comuniștilor din țara noastră.Semicentenarul creării partidului dumneavoastră are loc în condițiile accelerării procesului general de prefaceri revoluționare, naționale și sociale, de mutații importante în raportul de forțe pe plan mondial. Are loc o intensificare ă luptei popoarelor lumii pentru înlăturarea vechii politici imperialiste de dominație și asuprire a altor popoare, pentru instaurarea unor relații noi, de egalitate și respect reciproc în viața internațională, pentru soluționarea prin tratative și în interesul tuturor popoarelor a problemelor majore cu care se confruntă omenirea, pentru lichidarea subdezvoltării și crearea unei noi ordini economice și politice internaționale, pentru dezvoltarea independentă a fiecărei națiuni pe calea progresului, bunăstării și fericirii.Membrii partidului nostru Urmăresc cu multă simpatie și sentimente de solidaritate activitatea Partidului Comunist din Ecuador pentru unitatea forțelor progresiste, democratice și antiimperialiste. în lupta pentru consolidarea independenței și suveranității naționale a țării, pentru valorificarea în folosul propriu a patrimoniului național, pentru apărarea dreptului poporului ecuadorian de a-și hotărî destinele potrivit aspirațiilor și intereselor sale vitale, fără nici un amestec din afară, pentru triumful cauzei democrației, socialismului și păcii în lume.Lă marea sărbătoare a comuniștilor ecuadorieni. subliniem cu satisfacție evoluția ascendentă a legăturilor de prietenie, colaborare și solidaritate frățească statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Ecuador, la a căror dezvoltare și întărire o contribuție hotărîtoare au avut-o întîlnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Pedro Antonio Saad, secretarii generali ai partidelor noastre.Reafirmînd dorința de a acționa pentru dezvoltarea raporturilor de prietenie și colaborare dintre România și Ecuador, ne exprimăm convingerea că adîncirea relațiilor dintre partidele noastre va contribui la amplificarea conlucrării bilaterale dintre țările și popoarele noastre, în interesul celor două partide, al cauzei întăririi unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

întoarcerea din Finlanda a delegației 
parlamentare româneSîmbătă Seara s-ă înapoiat în Capitală delegația parlamentară română condusă de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, care, la invitația parlamentului finlandez, a făcut o vizită în această tară.La sosire, delegația a fost salutată de Virgil Teodorescu, vicepreședinte ăl M.A.N.. Ioan Ceterchi, președintele Consiliului Legislativ, Ilie Șala- pa și Radu Voinea. președinți de co

O delegație a P.C.R. a plecat la KhartumSîmbătă dimineața a plecat spre Khartum o delegație a P.C.R., condusă de tovarășul Angelo MicUlescu, membru ăl C.C. al P.C.R., viceprim- ministru al guvernului, ministrul a-
Cronica zileiîn zilele de 21 și 22 mai 1976 a a- vut loc la București întîlnirea ministrului energiei electrice. Nicolae Mă- nescu, cu ministrul energeticii din R. P. Bulgaria. Petăr Danâilov. Au fost examinate probleme de interes comun privind colaborarea în domeniul energiei electrice dintre cele două ministere.

★în zilele de 21 și 22 mai a avui Inc la Iași cel de-al 13-1eă Sithțjd^ zion național de istorie a medicinii și farmaciei, cu tema „Diftîensiunil# morale ale medicinii și farmaciei’ în trecutul românesc".în ședința festivă de deschidere, ca și în cadrul unei mese rotunde au fost prezentate 85 de comunicări de către profesori universitari, medici si alți specialiști din domeniul medicinii din București. Iași, Tg. Mureș. Cluj- Napoca, Roman. Ploiești. Timișoara, Tuleea. Brăila și Tg. Ocna.Lucrările au fost urmărite cu interes și dezbătute pe larg de către participant!.
★în Capitală a avut loc plenara Consiliului Asociației Generale a VinătO- rilor și Pescarilor Sportivi. Cu această ocazie a fost analizată activitatea desfășurată de către membrii asociației în vederpa ocrotirii, dezvoltării faunei cinegetice și piscicole și creării unor condiții din ce în ce mai bune pentru practicarea vînătorii și pescuitului sportiv. S-au făcut numeroase propuneri în vederea ridicării pe o treaptă superioară a activității de vînătoare și pescuit sportiv.Plenara a dezbătut și aprobat programul pentru dezvoltarea vînătorii, pisciculturii și pescuitului sportiv pe perioada 1976—1980. (Agerpres)

0 nouă contribuție la dezvoltarea colaborării 
prietenești româno-iranieneAmpla cronică a raporturilor de colaborare prietenească dintre România și Iran, care, beneficiind de o îndelungată tradiție, dobîndesc în zilele noastre valențe noi, izvorîte din preocupările similare de accelerare a dezvoltării economice, de edificare în lume a unui climat de înțelegere și cooperare, s-a îmbogățit cu o nouă filă ca urmare a vizitei oficiale de prietenie întreprinse în Iran de primul ministru al guvernului român. Manea Mănescu, Ia invitația primului ministru iranian. Amir Abbas Hoveyda.Așa cum se știe, rolul esențial în evoluția ascendentă a raporturilor dintre cele două țâri și popoare revine multiplelor contacte dintre președintele Nicolae Ceaușescu și șahinșahul Aryamehr, care au căpătat caracterul unei practici periodice, cu rezultate din cele mai fructuoase, concretizate in Declarația solemnă comună semnată de cei doi șefi de stat la București în iunie 1973. în Încheierea altor numeroase documente. acorduri și înțelegeri. Pornind de la impulsul pe care aceste întîlniri la nivel înalt l-au imprimat colaborării româno-iraniene. se poate afirma, cu deplin temei, că România și Iranul dispun acum de toate condițiile pentru a asigura un conținut superior ansamblului relațiilor bilaterale.Mesajele prietenești schimbate între cei doi șefi de stat, cu prilejul primirii de către șahinșahul Aryamehr a premierului român, au evidențiat, în acest seris. satisfacția reciprocă fată de dezvoltarea colaborării dintre cele două țări. Desigur, se cuvine a releva în mod deosebit, ca o expresie a relațiilor de stimă și respect reciproc Statornicite între cel doi șefi de stat, aprecierile călduroase făcute, și cu acest prilej, de șahinșahul Iranului la adresa pre

misii permanente ale M.A.N.. Margareta Hauser, secretar al M.A.N.
★La plecarea din Helsinki, delegația parlamentară română a fost salutată de Veikko Helle, președintele parlamentului finlandez. Eiler Hultin, secretar general, de alți funcționari superiori ai parlamentului.A fost prezent Constantin Vlăd, ambasadorul României în Finlanda.(Agerpres)

griculturii și industriei alimentare, care va participa la sărbătorirea celei de-a Vil-a aniversări a Zilei revoluției din Sudan.La plecare, pe aeroportul Otopeni. delegația a (ost condusă de tovarășii Ion Cosma. membru al Comitetului Central, ministrul turismului. Constantin Utode, șeful Departamentului industriei alimentare. Enache Sîrbu, șeful Departamentului îmbunătățiri funciare.A fost prezent Sayed Sharief. ambasadorul Republicii Democratice Sudan la București. (Agerpres)

DUMINICA, 23 MAI 197»
PROGRAMUL l

8,40 Tot înainte !
9,35 Film Serial pentru copii: Daktarl. 

10,00 Viața satului.
11,15 Ce știm șl ce nu știm despre...
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.

ALBUM DUMINICAL
13,05 Cu Matty Aslan ia Salonul umo

riștilor.
13,10 Haplea în desen, desen animat și 

în film cu actori.
13,17 în premieră TV, lilmul „Chitarele 

tinereții".
13.30 Desene animate.
13.45 Umor... involuntar.
13,48 Rime cu țepi — de Tudor Argbezi, 

Al. O. Teodoreanu, Tudor Mâi- 
nescu. Marcel Breslașu. Rodica 
Tctt, Stelian Filip, Ion Vladimir, 
Mircea Pavelescu. Mircea Popes
cu.

13,33 Treptele consacrării.
14.00 Ce vrăji a mai făcut nevasta mea. 

Comedie cinematografică.
14,24 Interpreți îndrăgiți de muzică 

populară : Maria Ciobanu, Ileana 
Sărăroiu.

14.30 Surpriza emisiunii.
14.45 Extindere de spațiu — scenetă de

ședintelui Nicolae Ceaușescu, a contribuției sale ia dezvoltarea relațiilor româno-iraniene. a rolului activ al României in viata internațională.înscrisă în asemenea coordonate îmbucurătoare, vizita primului ministru al guvernului român a avut un pronunțat caracter de lucru, convorbirile cu premierul iranian avind ca principal obiectiv efectuarea unei analize ample și concrete a modului în care sînt puse în practică hotă- rîrile luate de șefii de stat ai celor două țări. în acest sens s-a constatat, cu satisfacție, că acordurile și înțelegerile convenite se îndeplinesc în bune condiții, fapt confirmat de Creșterea continuă a volumului schimburilor economice, care s-a cifrat anul trecut la aproape 400 milioane de dolari, ca și de extinderea continuă a cooperării, materializată în construirea de către specialiștii români și cei iranieni a unor obiective importante în țara prietenă — o fabrică de tractoare, o fabrică de sodă calcinată. silozuri. complexe forestiere, facilități de depozitare, instalații portuare ș.a.Posibilitățile de dezvoltare, în continuare, a acestei colaborări sînt încă foarte mari, ținînd seama de potențialul economic in continua creștere al celor două țări. Pornind tocmai de la aceste constatări, cei doi prim-mi- niștri au analizat, concret, modalitățile de extindere a acțiunilor de cooperare, pe baza unor programe pe termen lung, căzînd de acord asupra unor domenii cu pondere deosebită în economie, cum ar fi producția de tractoare, construcția de nave maritime și de vagoane, fabricarea de mașini și echipamente agricole, industria petrochimică și altele. în sfera de preocupări comune s-a aflat, de asemenea, ca un obiectiv impor

de sineîn urmă cu 13 ani, la 25 mai 1963, șefii de stat și de guvern din țările africane independente, reuniți la Addis Abeba, au adoptat hotărirea de a crea Organizația Unității Africane, dînd astfel expresie năzuinței spre unitate a popoarelor de pe continent în lupta lor împotriva colonialismului, pentru cucerirea libertății, apărarea suveranității și independenței naționale, pentru lichidarea oricăror forme de opresiune. Pentru a marca acest eveniment important, s-a hotărît ca în fiecare an ziua de 25 mai să fie sărbătorită ca Zi a eliberării Africii.Aniversarea din acest an are loc în condițiile în care popoarele africane au dobîndit noi și mari succese în lupta pentru dezvoltare de sine stătătoare, în care pe pămin- tul continentului s-au produs importante mutații. Victoriile istorice ale popoarelor din Guineea - Bissau, Mozambic, Angola. Sao Tome și Principe au dus la prăbușirea ultimelor vestigii ale colonialismului portughez. Noile state a- fricane se afirmă tot mai mult în viața internațională ca militanți fermi împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, promovează o politică de nealiniere, acționează ferm în sprijinul dreptului imprescriptibil al tuturor popoarelor lumii de a se dezvolta în conformitate cu propriile lor aspirații. Angajate într-un amplu efort pentru lichidarea înapoierii moștenite de la colonialism, tinerele state independente ale Africii se află în primele rînduri ale forțelor care luptă pentru relații internaționale noi de egalitate și echitate, pentru lichidarea decalajelor economice, a împărțirii lumii în bogați și săraci, pentru progres și o viață mai’bună.în același timp, se îngustează tot mai mult perimetrul din zona sudică a continentului unde se mai mențin regimurile rasiste, ale căror temelii devin pe zi ce trece mai șubrede sub loviturile mișcărilor de eliberare, se intensifică lupta pentru lichidarea politicii odioase de apartheid. în Namibia, forțele patriotice își extind acțiunile împotriva autorităților din Africa de Sud, care ocupă ilegal a- ceastă tară. Telegramele de presă sosite în ultimul timp din Rhodesia arată că lupta poporului Zimbabwe împotriva guvernului minoritar de la Salisbury, pentru dreptul de a fi stă- pîn pe propriile destine, a căpătat o amploare fără precedent, paralel cu o accentuare tot mai pronunțată a izolării regimului rasist. O situație similară se semnalează și în Africa de Sud. unde numeroși patriots s-au ridicat Ia luptă împotriva prigoanei dezlănțuite de autoritățile sud-afri- cane. Nu este departe ziua cînd în-

Z/U4 ELIBERĂRII
AFRICII

Valentin Silvestru, cu Ileana Sta- 
na-Ionescu și Rodica Mandache..

14,51- Un ■.* clntec. în premieră.
14.64 Cu aparatul de filmat. la Hune

doara — reportaj de Corneliu .Ley,.
13.05 Selecți.uni. din m.usicalul „Bună.’, 

seara, domniile wilde“.
15,15 Șah mat în... 15 minute.
15.25 Actualitatea literară — Scriitorii 

și patria.
15,50 Drum de glorii. Concurs pentru 

-tineret dedicat aniversării a 100 de 
ani de la cucerirea independente4 
de stat a Rownân'ei. Participă re
prezentativa județului Satu-Mare.

17.10 între un răsărit și un apus de 
.soare — reportaj TV.

17.30 Fotbal: Steaua — Dinamo (cam
pionatul national — divizia A), 
în pauză: Salturi pe zăpadă — 
schi acrobatic.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.

• Comentariul săptămînii.
20.00 Baladă pentru acest pămînt : Dro- 

beta Turnu-Severiri (II).
20.20 Film artistic : ..Abuz de încre

dere/* — producție a studiourilor 
argentinene. Premieră TV.

21.30 Față în față cu publicul : Mar
gareta Pîslaru, Stela Popescu și 
Ștefan Bănică.

22,00 24 de ore.
• Duminica sportivă.

PROGRAMUL 2
10,00—11.30 Matineu simfonic. Concertul 

Filarmonicii ..George Enescu". 
Dirijor Emanuel Elenescu. Solist 
Valentin Gheorghiu.

tant convenit de șefii de stat ai României și Iranului, ridicarea in anul 1980 a volumului de schimburi comerciale la valoarea de un miliard de dolari, convenindu-se. în acest scop, asupra căilor și mijloacelor corespunzătoare in vederea unor creșteri ritmice, an de an. a schimburilor.Convorbirile între cei doi premieri și-au găsit materializare în semnarea unui protocol prin care se stabilește un program de măsuri concrete în domeniile comerțului bilateral, cooperării in industrie, transporturi, a- gricultură, energetică, fiind totodată încheiate înțelegeri privind proiecte de cooperare economică și finalizate contracte de livrare de țiței din Iran pe termen lung, exportul de vagoane mineraliere românești și altele. Ansamblul de măsuri concrete asupra cărora s-a căzut de a- cord la Teheran, inclusiv menținerea' unor strînse legături de lucru între organismele de planificare din cele două țări, sînt destinate să deschidă perspective tot mai fecunde relațiilor româno-iraniene. în concordantă cu aspirațiile celor două națiuni.Schimburile de vederi au permis, totodată, abordarea unor aspecte ale vieții internaționale, reafirmîndu-se, și cu acest prilej, pozițiile comune sau apropiate ale României și Iranului. în împrejurările profundelor mutații pozitive care s-au produs în lume, vechea politică de dominație și asuprire își îngustează aria de manifestare, se afirmă tot mai pregnant — așa cum se relevă în Comunicatul comun semnat de cei doi prim-mi- niștri — hotărirea unui număr tot mai mare de tari, indiferent de dimensiuni. sistem social-politic, apartenență sau neapartenență Ia alianțele militare sau economice, de a participa la soluționarea problemelor majore ale contemporaneității.

stătătoaretregul teritoriu al continentului african se va elibera de ultimele vestigii ale colonialismului.Animat de profunde sentimente internaționaliste, poporul român și-a manifestat permanent solidaritatea activă cu mișcarea de eliberare națională a popoarelor africane, a acordat și acordă un important sprijin luptei tinerelor state ale continentului pentru dezvoltare de sin» stătătoare.în evoluția mereu ascendentă araporturilor de prietenie, solidaritate și colaborare româno—africane, oimportanță deosebită au avut vizitele întreprinse în ultimii ani de secretarul genera] al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe continentul african, înscriindu-se în eadrul larg al activității multilaterale desfășurate de partidul și statul nostru pentru promovarea, înțelegerii și cooperării internaționale, a întăririi unității de acțiune a frontului antiimperialist, aceste vizite au așezat pe temelii trainice și au deschis orizonturi noi, de amplă perspectivă, colaborării ro- mâno-africane, în interesul reciproc, al cauzei păcii și progresului. Totodată, țața noastră a fost vizitată de numeroși șefi de state africani. în cursul acestor schimburi de vizite au fost semnate o serie de importante documente — Declarații, solemne, Comunicate comune, acorduri, care consacră principiile noi de relații interstatale, subliniind totodată dorința comună de a amplifica colaborarea reciproc avantajoasă. De asemenea, s-au semnat documente oficiale cu reprezentanții mișcărilor de eliberare, care au consfințit, pentru prima dată, recunoașterea lor pe plan internațional. România sprijină pe multiple planuri eforturile de progres ale popoarelor africane, prin construirea în comun a unui șir de obiective economice în diverse țări de pe continent, prin aportul specialiștilor români la punerea în valoare a bogățiilor naționale dintr-o serie de state africane, prin ajutorul acordat în pregătirea unor cadre de specialiști — în toate acestea găsin- du-și expresie solidaritatea poporului român cu popoarele Africii.Această aniversare constituie pentru poporul român prilejul reafirmării sentimentelor de caldă simpatie și solidaritate militantă cu popoarele africane, cărora Ie urează noi succese pe calea consolidării independenței. a eliminării ultimelor rămășițe coloniale, pentru făurirea unei vieji noi, de pace și prosperitate.
A. BUMBAC

20,00 Eroi îndrăgiți de copii. Năică și 
, . -.veverița,-. ...... ...

20.20 Ora’ meloxnanuLuL.....Concert Mo-r
. zarț. .....

21.10 istoria — , o temă _ permanentă a 
;-culturii' r6măn ești?

21,40 Film serial: Kojak.

LUNI, 24 MAI 1976
PROGRAMUL 1

16.00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune in limba maghiară. 
19.00 Familia.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Colocvii contemporane.
20.30 Stelele... cin.tecui.ui.

Seiecțiuni din programele de mu
zică ușoară transmise prin Inter- 
viziune de la. Moscova, Sofia, Ber
lin.

20.50 Reportaj T: ..Constructorii'*.
21.20 Roman-fo.i 1 eton: ,,Forsyte-Saga“.
22.10 24 de ore. 1

PROGRAMUL 2
17.00 Telex.
17,05 Laudă ție în veci. Românie.

Cîntă corala ,,Andrei Mureșianu* 
a sindicatelor din Bistrița.

17.15 Film artistic : ..Moara cu noroc*.
19,05 Chitarele tinereții — program mu

zical.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Film serial pentru copii: Daktarl.
20.25 Prognoze pentru sezonul estival.
20.45 Telex.
20.50 Teatru TV: ,,Vlad Țepeș în ia

nuarie** de Mircea Bradu.

în acest cadru, ca țări tn curs de dezvoltare, membre, ale ..Grupului celor 77". România și Iranul își reafirmă voința de a contribui, alături de celelalte state, la instaurarea unei r.oi ordini economice, internaționale, întemeiate pe egalitate și echitate, pe dreptul fiecărei națiuni de a fi stă- pină pe soarta sa. Necesitatea unor măsuri urgente în direcția dezarmării generale. în primul rînd a celei nucleare ; interdependenta dintre realizarea securității europene și edificarea păcii în întreaga lume : însemnătatea instaurării unui climat de colaborare și înțelegere în zona Balcanilor și în regiunea Golfului : imperativul înfăptuirii unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu ; creșterea rolului O.N.U. în viața internațională sint tot atitea alte aspecte importante ale actualității mondiale. în privința cărora opiniile României și Iranului converg, ambele națiuni împărtășind, de asemenea, părerea că țările mici și mijlocii, țările în curs de dezvoltare, țările nealiniate sînt chemate să aducă o contribuție tot mai sporită la rezolvarea tuturor acestor probleme, la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.Rezultatele fructuoase ale vizitei primului ministru al guvernului român vin să îmbogățească, prin caracterul lor concret, de materializare a înțelegerilor anterioare, amplul tablou al raporturilor româno-iraniene. care își demonstrează astfel vitalitatea și trăinicia. Vizita se înscrie deci ca o nouă contribuție la adîncirea prieteniei și colaborării dintre cele două țări. în interesul reciproc, al cauzei progresului, păcii și înțelegerii internaționale.
Liviu RODESCU



PAGINA 4 SCÎNTEIA - duminică 23 mai 1976

Vizita primului ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, Manea Mănescu, in India

Președintele Indiei, Fakhruddin Aii Ahmed, l-a primit 
pe primul ministru al guvernului român

ROMA

Tovarășul Luigi Longo l-a primit 
pe ambasadorul României

Președintele Indiei, Fakhruddin Aii Ahmed, a primit sîmbătă pe primul ministru al guvernului român, Manea Mănescu. Cu acest prilej, primul ministru român a transmis președintelui Indiei și soției sale din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu urări de sănătate și succes, de prosperitate pentru poporul indian prieten.Președintele Indiei l-a rugat pe oaspete să transmită din partea sa
Dineu oferit de premierul Indira GandhiDELHI 22 (Agerpres). — Primul ministru al Guvernului Indiei, Indira Gandhi, a oferit un dineu în onoarea primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, cu prilejul vizitei pe care O întreprinde în India.La dineu au luat parte persoane Oficiale române și indiene.în timpul dineului, desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate, cei doi prim-miniștri au rostit toasturi.în toastul său, primul ministru 

INDIRA GANDHI a spus : Vizita dumneavoastră nu este un eveniment izolat, ea face parte dintr-o tradiție de legături continue între India și marea dumneavoastră țară. Referirea mea la România ca o mare țară nu este determinată pur și simplu de protocol. Fiii și fiicele României ocupă un loc valoros în istoria Europei și a civilizației europene. Memoria unor figuri naționale legendare, ca Mircea cel Bătrîn, Ștefan cel Mare și alții, este scumpă tuturor celor care iubesc libertatea. Artiști și scriitori români și-au găsit un loc in inimile oamenilor din lumea întreagă. Marele sculptor Constantin Brâncuși, printre alții, a fost ales de UNESCO pentru a fi sărbătorit anul acesta. Opera acestui artist român de faimă și-a pus amprenta și asupra artelor plastice din țara noastră. Unele din lucrările lui împodobesc galeriile noastre de artă.Poporul nostru a fost victima multor agresiuni în trecut și, din nefericire, și în vremurile noastre. Hotărîți să apărăm libertatea și integritatea teritorială a țării noastre, noi ne-am pronunțat, totodată, constant pentru folosirea metodelor pașnice în rezolvarea divergențelor. Terenul negocierilor, și nu acela de luptă, este singurul care poate să aducă beneficii durabile poporului Indiei.Din acest motiv — a spus Indira Gandhi — noi credem în soluționarea tuturor problemelor care pot apărea între noi și vecinii noștri, pe o bază strict bilaterală și printr-un dialog răbdător. Mă bucur că am înregistrat unele succese în această direcție.Pacea ți armonia între națiuni, ca șl în societate, sînt premisele necesare ale creativității și dezvoltării. O atmosferă de confruntare și conflict duce la dezumanizare și risipă. Dacă e să existe confruntare, atunci aceasta să fie pașnică, o competiție pașnică. Pe subcontinentul indian, ca și în alte părți, noi încercăm să înlocuim suspiciunile, confruntarea și răceala cu încrederea, cooperarea și angajamentele reciproce — a spus premierul indian. Unele țări au însă tendința să considere că restul omenirii există doar în interesul lor. Ele ar dori ca alte națiuni să se conformeze modelelor lor. Dar cei mai receptivi își dau seama că intoleranța și exploatarea sînt de natură să genereze pericole.Arătînd că India a acționat și acționează neobosit pentru acceptarea generală a coexistenței și reducerii conștiente a disparităților economice din comunitatea internațională și că acesta este principiul călăuzitor al politicii de nealiniere a țării, primul ministru a continuat : Credința noastră în nealiniere rămîne la fel de fermă ca totdeauna, pentru că relevanța sa este constant demonstrată de viață. De aceea, noi continuăm să aderăm la mișcarea nealiniată și să credem în continua valabilitate a principiilor sale fundamentale. Această credință este întărită de conștiința faptului că, in această aspirație pentru pace universală și cooperare pașnică, ne bucurăm de sprijinul popoarelor țărilor socialiste, printre care se numără și România.Un factor esențial în căutările de pace și armonie ale omenirii este dezvoltarea națiunilor care au ajuns să fie slabe din punct de vedere economic fie din cauza colonialismului, fie din cauză că aU fost ocolite de binefacerile progresului științific. Noi. în India — a spus în continuare primul ministru — sîntem angajați în înfăptuirea unui gigantic efort de construcție națională. A satisface nevoile materiale ale unei națiuni de 600 milioane de oameni nu este o sarcină ușoară. Nici concepția generală corectă și un program politic corect, nici chiar resursele monetare și capacitatea tehnologică nu sînt suficiente pentru realizarea acestui obiectiv, fără participarea directă și entuziastă a poporului.între România, membră a fraternității socialiste, și India, care aparține lumii nealiniate, creșterea cooperării este firească. Ambele noastre țări sînt interesate în utilizarea în-’ tregii lor energii pentru construcția pașnică internă. Bunăvoința dintre prieteni se măsoară prin rezultatele concrete ale cooperării lor in agricultură, industrie și știința. Vizita dumneavoastră se desfășoară la puțin timp după încheierea celei de-a doua sesiuni a Comisiei mixte indo-româ_ ne pentru cooperare economico-știin- țifică și tehnică. Sentimentele pe care le nutrim unii față de alții își vor găsi, sper, în continuare expresie în realizarea hotăririlor comisiei mixte.In încheiere, primul ministru Indira
Evoluția situației din LibanBEIRUT 22 (Agerpres). — Pentru a treia zi consecutiv, in Liban sîmbătă a fost o zi relativ calmă.Pe de altă parte, președintele ales, Elias Sarkis, a avut o serie de întrevederi cu personalități politice libaneze în legătură cu posibilitățile de normalizare a situației. Vineri seara a avut loc o reuniune la care au participat, intre, alții, Kamal Joumblatt, liderul Partidului Socialist Progresist Libanez, și Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al 

și a soției sale președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului român prieten sincere urări de succes pe calea progresului și bunăstării.Președintele Indiei și primul ministru român au avut apoi o întrevedere, în cadrul căreia a fost exprimată satisfacția pentru bunele relații statornicite între România și India, precum și hotărîrea comună

în timpul întrevederii de lucru dintre cei doi prim-miniștriGandhi a toastat în sănătatea președintelui Nicolae Ceaușescu, în sănătatea primului ministru Manea Mănescu, pentru bunăstarea și prosperitatea poporului român și pentru întărirea continuă a prieteniei india- no-române.Luînd apoi cuvîntul, primul ministru MANEA MĂNESCU a spus : Cu toate că România și India se află pe continente diferite, la mari distanțe geografice, între popoarele noastre s-a statornicit, cu mulți ani în urmă, o rodnică colaborare.Un rol esențial în extinderea legăturilor de prietenie dintre țările noastre le-au avut vizita în India a președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, precum și vizita dumneavoastră, distinsă doamnă Gandhi, în România. Dialogul la nivel înalt pe care l-au prilejuit aceste vizite a deschis perspective deosebit de favorabile conlucrării noastre pe tărîm politic, economic, tehnico-științific și cultural.încheierea, în ultima perioadă, a numeroase acorduri bilaterale, printre care Acordul comercial și de plăți pe termen lung, Acordul de colaborare între ministerele agriculturii, Programul de aplicare a Acordului de cooperare științifică și tehnologică pe perioada 1976—1980, . .au marcat pași importanți în extinderea și diversificarea relațiilor româno- indiene.Relevînd că România este puternic angajată pe calea progresului, a lichidării decalajelor care o despart de țările avansate economic, vorbitorul a spus : întregul nostru popor, într-o deplină unitate de voință și acțiune, sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu. este ferm decis să acționeze neabătut pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare e- conomică și socială, temelia trainică a propășirii patriei și ridicării continue a nivelului general de trai, a consolidării independenței și suveranității naționale.După ce a subliniat că poporul român urmărește cu viu interes rezultatele remarcabile obținute de India în eforturile sale pentru lichidarea urmărilor îndelungatei dominații coloniale, pentru dezvoltarea sectoarelor hotărîtoare ale economiei naționale, primul ministru român a spus : Noi vedem în realizările obținute de poporul indian întruchiparea idealurilor nobile pentru care și-au închinat viața Mahatma Gandhi — părintele națiunii indiene — care a luptat pentru eliberarea patriei dv. de sub jugul colonial, precum și ale lui Jawaharlal Nehru, continuatorul operei lui Gandhi, pentru. consolidarea independenței economice și politice a Indiei.Constituie un prilej de satisfacție constatarea că România și India, țări în curs de dezvoltare, urmărind deopotrivă să-și făurească o economie modernă, au preocupări convergente și in activitatea pe plan internațional. Interesate în cel mai înalt grad în dezvoltarea construcției lor economice, țările noastre militează neabătut pentru apărarea și consolidarea păcii, pentru abolirea politicii imperialiste, colonialiste și neo- colonialiste, de dominație, agresiune și dictat, pentru triumful în viața internațională a principiilor de echitate și justiție.în zilele noastre, devine tot mai evident că dezvoltarea unși colaborări rodnice între popoare. însăși asigurarea păcii sînt posibile numai prin respectarea strictă în relațiile interstatale a principiilor suveranității și independenței, neamestecului în treburile interne, deplinei egalități în drepturi, renunțării la folosirea forței și amenințării cu forța, colaborării și avantajului reciproc. De aceea, România a așezat aceste principii la temelia politicii sale externe. urmărind permanent promovarea lor pe plan mondial.O atenție deosebită acordă România. țară socialistă și, în același timp, țară în curs de dezvoltare, extinderii și diversificării relațiilor^ de colaborare reciproc avantajoasă cu țările în curs de dezvoltare din Asia, Africa și America Latină, cu țările nealiniate, cu statele lumii a treia,
Organizației pentru Eliberarea Palestinei. într-o declarație dată publicității la încheierea acestei întruniri se arată că rezolvarea actualei situații este o problemă strict libaneză.Agențiile de presă relatează, totodată, că generalul Aziz Al Ahdab, care, la 11 martie, s-a proclamat guvernator general provizoriu al Libanului, a anunțat că și-a atins obiectivele propuse și va ieși din serviciul activ al armatei. 

de a valorifica pe deplin posibilitățile largi de amplificare a colaborării economice și tehnico-științifice dintre cele două țări. De asemenea, în cadrul convorbirilor au fost abordate unele aspecte ale vieții internaționale.în aceeași zi, șeful statului indian a oferit un dejun în cinstea delegației române. Au participat vicepreședintele Indiei, B, D. Jatti, primul ministru Indira Gandhi, precum și alte oficialități indiene.

sprijinind, totodată, activ lupta de eliberare națională a popoarelor care se mai află încă sub dominația colonială, lupta pentru lichidarea rasismului și a politicii de apartheid.în continuare, vorbitorul a evidențiat că vizitele oficiale întreprinse de președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în peste 30 de state în curs de dezvoltare, nealiniate, convorbirile în România cu un mare număr de șefi de stat și de guvern, .rezultatele acestor întrevederi la nivel înalt — importantele documente politice, tratate de prietenie, declarații solemne comune, comunicate comune — se înscriu drept contribuții deosebite la instaurarea unor relații noi între state, la făurirea unei noi ordini economice și politice internaționale, pentru o lume mai bună și mai dreaptă. Vom acționa și în viitor pentru intensificarea relațiilor țării noastre cu țările nealiniate, cu țările în curs de dezvoltare, pentru că România este legată de aceste state prin aspirațiile comune spre progres și prosperitate, prin hotărîrea de a acționa pentru abolirea vechii politici imperialiste de inechitate, pentru relații noi. de deplină egalitate și colaborare reciproc avantajoasă. între națiuni, în acest, mod se explică dorința și interesul României de a participa in calitate de observator Ia activitatea țărilor nealiniate.îmi este deosebit de plăcut să subliniez rolul important jucat de India în întărirea mișcării de nealiniere, contribuția țării dumneavoastră, alături de celelalte state fondatoare ale mișcării, la stabilirea principiilor care stau Ia baza nealinierii. La afirmarea mișcării de nealiniere o contribuție de seamă a adus eminentul om politic indian Jawaharlal Nehru, precum și dumneavoastră personal, doamnă prim-ministru Indira Gandhi.Țara noastră a apreciat în mod deosebit faptul că a fost invitată la Conferința ministerială a țărilor nealiniate de la Lima. De asemenea, am ■ dat o înaltă apreciere primirii României în „Grupul celor 77“ care a avut loc recent la Manila. Folosesc acest prilej pentru a exprima guvernului indian încă o dată mulțumirile noastre pentru sprijinul pe care l-a acordat României, atît la Lima, cit și la Manila — a spus primul ministru român.După ce a arătat că România, ca țară europeană, militează cu toată fermitatea în spiritul hotăririlor consfințite în Actul final al Conferinței de la Helsinki, vorbitorul a spus : Salutăm cu multă bucurie dezvoltările pozitive recente din subcontinentul indian, menite să conducă la normalizarea deplină a raporturilor dintre țările acestei regiuni, la promovarea unei cooperări durabile, pe baza stimei și respectului reciproc, în interesul popoarelor din aceste țări, al păcii și cooperării internaționale.România se pronunță consecvent pentru stingerea oricăror focare de încordare și conflict pe calea tratativelor, pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale. în acest sens, ne pronunțăm pentru măsuri reale de dezarmare, de încetare a producției de arme nucleare și de distrugere a stocurilor existente, de desființare a blocurilor militare opuse, a bazelor militare de pe teritoriile altor state.' Sprijinim eforturile pentru crearea pe plan regional de zone ale păcii, lipsite de arme nucleare, în Balcani, în Oceanul Indian și în alte părți ale lumii.în încheiere, exprimîndu-și ferma convingere că această vizită va constitui o nouă contribuție la evoluția ascendentă a raporturilor de stimă, prietenie și conlucrare reciproc avantajoase dintre țările și popoarele noastre, la cauza păcii și colaborării între națiuni, vorbitorul a toastat în sănătatea președintelui Republicii India, Fakhruddin Aii Ahmed, a primului ministru Indira Gandhi, pentru prosperitatea și fericirea poporului indian, pentru întărirea prieteniei și colaborării dintre România și India.
CONVORBIRI GRECO-TURCEȘTIOSLO 22 (Agerpres). — La Oslo au început ieri convorbirile în problema cipriotă dintre miniștrii afacerilor externe ai Greciei și Turciei, Dimitrios Bitsios și Ihsan Sabri Ca- glayangil. Intilnirea are loc în conformitate cu acordul încheiat între cele două țări la Bruxelles, în decembrie 1975, privind angajarea de negocieri în vederea soluționării a- cestei probleme.

ROMA 22 — Corespondentul Ager- pres transmite : Președintele Partidului Comunist Italian, Luigi Longo, l-a primit Ia sediul C.C. al P.C.I. pe ambasadorul României la Roma, la- cob Ionașcu, cu ocazia încheierii misiunii sale în Italia. în cursul intil- nirii, președintele P.C.I. și-a exprimat satisfacția pentru continua dezvoltare a raporturilor frățești dintre Partidul Comunist Italian și Partidul Comunist Român și a subliniat contribuția și rolul deosebit ale
LONDRA

Convorbiri economice româno-britaniceLONDRA 22 — Corespondentulnostru transmite : Ministrul industriei metalurgice, Neculai Agachi, și-a încheiat sîmbătă vizita în Marea Britanie la invitația ministrului industriei, Eric Varley. în timpul vizitei au fost purtate convorbiri cu membri ai guvernului și cu alte persoane oficiale și s-au stabilit ample contacte cu o serie de mari firme britanice. Cu acest prilej, au fost examinate căile de extindere și adîn- cire £ colaborării în domeniul livrărilor de instalații și utilaje metalurgice, cooperării tehnico-științifice în industria metalurgică și a schimbului de produse metalurgice între România și Marea Britanie. La întîlniri și
Sesiunea comisiei mixte guvernamentale româno- sri-lankezeCOLOMBO 22 (Agerpres). — La Colombo au început lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno—sri-lankeze. Delegația română este condusă de Gheor- ghe Lazăr, adjunct al ministrului e-

agențiile de presă transmit:
La Phenian au ,nceput convorbirile între președintele R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, și primul ministru al Pakistanului, Zulfikar Aii Bhutto, care se află într-o vizită oficială în R.P.D. Coreeană.
Ministrul afacerilor ex

terne al R. P. Bulgaria, Petăr Mladenov, a efectuat o vizită de prietenie în U.R.S.S. Convorbirile sale cu ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, Andrei Gromî- ko, s-au referit la un cerc larg de probleme ale colaborării sovieto-bul- gare, precum și la probleme internaționale de interes reciproc.
Comunicat iugoslavo- 

tanzanian. 111 cursuI convorbirilor purtate între conducătorii iugoslavi, și . Rashidi Mafaurne Kawawa, vicepreședinte al Republicii Unite Tanzania, vicepreședinte al T.A.N.U. și prim-ministru, a avut loc un larg schimb de păreri cu privire la situația internațională actuală și, în special. în legătură cu pregătirea Conferinței la nivel înalt a țărilor nealiniate de la Colombo — se spune în comunicatul comun, dat publicității la Belgrad. Au fost discutate, de asemenea, probleme legate de promovarea relațiilor dintre cele două țări.
Acord economic alba- 

nezo-grecesc. La Tirana au fost semnate acordul comercial pe termen lung și acordul de plăți între R. P. Albania și Grecia. De asemenea, între cele două țări a fost semnat un protocol privind schimburile bilaterale de mărfyri pe anul 1976.
Cuba și Peru au semnat un acord de cooperare culturală și în domeniul educației. Documentul a fost semnat de ministrul peruan al educației, Ramon Miranda Ampuero, aflat în vizită la Havana, și de o-

• NIPRUL IRIGĂ PĂ
MÂNTURILE CRIMEEI. Apele Niprului, al treilea fluviu ca mărime din Europa, după Volga și Dunăre, irigă, de citeva zile, pă- minturile din nordul Crimeei. în acest scop, încă cu ani în urmă, în apropierea localității Berislav, la nord de Herson. a fost creat un lac de acumulare. Astăzi, indiferent de nivelul apelor fluviului, din lac se scurg, printr-un canal lung de 208 km, in fiecare secundă 260 mc apă. La capătul canalului, o stație de pompare ridică apa la o înălțime de 100 de metri, de unde, printr-o conductă de oțel lungă de 30 km., se scurge într-un alt lac de acumulare : de aici este distribuită prin canale de irigație pe o suprafață însumind 183 000 ha pămînt arabil și livezi. După terminarea celei de-a doua etape a lucrărilor vor fi irigate încă 300 000 ha.

• PREVIZIUNI CLIMA
TERICE CONTRADICTORII. După cercetări care au durat 15 luni, o comisie a Academiei de Științe din Melbourne (Australia) a ajuns la concluzia că în cursul viitoarelor citeva decenii clima Terrei ar putea deveni mai caldă, dacă substanțele care poluează atmosfera vor continua să crească și dacă, în consecință, va continua să se subțieze pătura de ozon. Pe lingă dereglarea echilibrului termic, creșterea concentrației de oxid de carbon și de alte gaze poluante din atmosferă, rarefierea ozonului ar duce la intensificarea considerabilă a razelor ultraviolete care ajung pe Pămînt. Este interesant că aceste considerente sînt total o- puse previziunilor conținute într-un raport similar, elaborat tot foarte recent, sub egida C.I.A., în sensul unei răciri progresive a climatului Terrei. Realitatea este, a- preciază ziarul „Volksstimme", comentînd aceste previziuni contradictorii, că deocamdată nu există dovezi convingătoare în ceea ce 

P.C.R. in eforturile îndreptate spre Întărirea unității partidelor comuniste și muncitorești.Evocînd cu căldură Intîlnirile și convorbirile pe care le-a avut cu secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele P.C.I. a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu urări de sănătate și succes în activitatea sa in fruntea partidului și statului român. Tovarășul Luigi Longo a transmis, de asemenea, calde salutări tovarășei Elena Ceaușescu din partea sa și a soției sale.

convorbiri a participat ambasadorul român la Londra, Pretor Popa.Cu ocazia vizitei au fost încheiate un protocol privind cooperarea științifică în domeniul metalurgiei cu Corporația britanică a oțelului, un protocol de colaborare cu Asociația producătorilor de echipamente pentru industria metalurgică și un memorandum referitor la dezvoltarea cooperării în domeniul tehnico-știin- țific cu Corporația britanică a oțelului. Totodată, s-au semnat contracte de export și import de produse metalurgice între firme britanice și întreprinderea română de comerț exterior „Metalimportexport".
conomiei forestiere și materialelor de construcții, iar delegația sri-lan- keză de S. Gunasekera, secretar general la Ministerul Planului și Afacerilor Economice.

mologul său cubanez, Jose Ramon Fernandez.
„Cosmos-820". La 21 mai> în Uniunea Sovietică a fost lansat satelitul artificial al Pămîntului „Cos- mos-820“. Agenția T.A.S.S. informează că aparatele instalate la bordul satelitului, destinate continuării cercetărilor în spațiul cosmic, funcționează normal.
La Muzeul municipal din 

Schiedam-Rotterdam (Olanda) a 
fost inaugurată o expoziție do
cumentară de fotografii cu pri
lejul centenarului nașterii lui 
Constantin Brâncuși, Personali
tatea sculptorului român a fost 
evocată de criticul de artă olan
dez L. J, Wijsenbeek. La verni
saj a fost prezent ambasadorul 
României la Haga, Traian Pop.

In aula Academiei austriece de 
științe a avut loc festivitatea 
decernării premiilor internațio
nale „Gottfried von Herder“ pe 
anul 1976. Conform tradiției, a- 
ceastă distincție este atribuită 
unor personalități ale vieții cul
turale și artistice din țările din 
estul și sud-estul Europei care, 
prin opera lor, contribuie la 
promovarea valorilor spirituale 
și de cultură ale națiunilor con
tinentului. Printre laureații pre
miului „Herder" din acest an se 
află și poetul român Nichita 
Stănescu, distins pentru remar
cabilele sale merite literare.

Sub egida Lectoratului de 
limba și literatura română, a a- 
vut loc la Sorbona o seară în
chinată poeziei și muzicii popu
lare românești.

Festivalul ziarului „Aka- 
hata"» marea sa’ă „Tokyo-to-1 taiikulaan“, a avut loc, în prezența a aproximativ 10 000 de persoane, cel

De pretutindeni
privește o apropiată modificare a climei pe scară planetară.

• NU AU EXISTAT 
„COSMONAUT! ANTICI"! Cel de-al treilea congres al „societății de astroarheologie", care s-a desfășurat la Crikvenica, in Iugoslavia, nu a fost în măsură să furnizeze probe valabile cu privire la o presupusă legătură în trecut a locuitorilor de pe planeta noastră cu ființe extraterestre —• transmite agenția France Presse, care apreciază că respectivul „congres" s-a soldat cu un eșec total. Animatorul societății, publicistul Erich von Daeniken, partizan al teoriei existenței unor „cosmonauți antici", a invitat să participe la dezbateri și un număr de personalități științifice, tocmai din dorința ca teoria sa, aprig contestată de oamenii de știință, să dobîndeascâ credibilitate. Or. socotelile sale au dat greș. Criticînd vehement asemenea ipoteze, omul de știință vest-german Hary Ruppe a declarat că unele argumente invocate de Daeniken, ca, de pildă, siluetele rupestre ce sugerează imaginea unui cosmonaut, pot fi puse, în cel mai bun caz, pe seama unor civilizații terestre avansate, care au dispărut în urma unor cataclisme cosmice, și nu reprezintă cîtuși de puțin rezultatul vizitei pe pămînt a unor „extraterestri".

• SIMBIOZĂ TEHNICA 
PESTE VEACURI. Unul din cele mai vechi mijloace de transport din lume, nava cu pînze, va beneficia de una din cuceririle cele mai de preț ale electronicii : ordinatorul. Este vorba de ambarcațiunea cu care cunoscutul navigator francez Alain Colas va participa la

berlin încheierea lucrărilor 
Congresului P. S. U.G.

Tovarășul Erich Honecker ales secretar general al C.C. 
al P.S.U.G.BERLIN 22 — De la trimișii speciali Agerpres : Sîmbătă, în marea sală a Palatului republicii din capitala R. D. Germane, au luat sfîrșit lucrările celui de-al IX-lea Congres al P.S.U.G., eveniment de o deosebită însemnătate în viața partidului și poporului din R. D. Germană. După discuții pe marginea raportului asupra Directivelor congresului privind dezvoltarea economiei naționale a R.D.G. în anii 1976—1980, delegații au aprobat acest raport. în continuare, delegații au audiat rapoartele comisiilor congresului. La recomandarea comisiilor, congresul a adoptat în unanimitate rezoluțiile privind Programul, Statutul și Directivele P.S.U.G. privind dezvoltarea economiei naționale a R.D.G. De asemenea, congresul a adoptat un apel de solidaritate cu comuniștii, cu toate forțele progresiste din lume care luptă împotriva imperialismului și reacțiunii.în continuare, congresul a ales noul Comitet Central și Comisia Centrală de Revizie.în prima plenară a noului Comitet Central, tovarășul Erich Honecker a fost ales secretar general al C.C. al P.S.U.G.Plenara a ales ca membri ai Biroului Politic pe : Hermann Axen, Friedrich Ebert, Wemer Felfe, Gerhard Gruneberg, Kurt Hager, Heinz Hoffmann, Erich Honecker, Werner Krolikowski, Werner Lamberz, Erich Mielke, Giinter Mittag, Erich Miic- kenberger, Konrad Naumann, Alfred Neumann, Albert Norden, Horst Sindermann, Willi Stoph, Harry Tisch, Paul Verner. Ca membri su- pleanți ai Biroului Politic au fost aleși : Horst Dohlus, Joachim Her

de-al VlII-lea festival muzical de primăvară al ziarului „Akahata", organ central al Partidului Comunist din Japonia.
Camera Reprezentanților 

a S.U.A. a aprobat un proiect de lege care alocă 7,1 miliarde dolari pentru realizarea unor programe in domeniul energetic în exercițiul financiar 1977.
Intr-un comunicat dat pu- blicității la Amsterdam, la încheierea reuniunii camerelor de comerț din țările membre ale C.E.E., se evidențiază că „creșterea șomajului, a inflației și a dificultăților monetare" în zona Pieței comune afectează dezvoltarea industrială a acestor țări. Este nevoie de. adoptarea urgentă a unor măsuri pentru lichidarea climatului de incertitudine și decepție care dăinuie în rindul membrilor C.E.E. — se arată în comunicat.
Președintele Curții Su

preme a Statelor Unite, Warren Burger, a respins sîmbătă petiția prin care se cerea interzicerea aterizării pe aeroportul internațional Dulles din Washington a avionului supersonic franco-britanic „Concorde". în urma acestei decizii, companiile aeriene Air France și British Airways vor putea, așa cum anunțaseră, să deschidă servicii comerciale de la Paris și Londra spre Washington, începind de luni.
Un nou incident pr°- dus în zona națională de pescuit a Islandei în cadrul disputei anglo-is- landeze cunoscută sub numele de „războiul codului". în cursul zilei de sîmbătă, două fregate britanice din grupul de nave militare ce însoțesc pescadoarele britanice care operează în interiorul zonei naționale de pescuit a Islandei au intrat în coliziune cu două canoniere din forțele de pază a coastelor islandeze.

cursa transatlantică. După cum a declarat Colas, sistemul permite unui singur om să conducă ambarcațiunea pe ruta aleasă cu minimum de efort și în condițiile optime de viteză. La fiecare patru secunde, ordinatorul „interoghează" un număr de senzori montați pe navă furnizînd informații precise privind viteza ambarcațiunii, a vin- tului, temperatura apei și multe altele ; totodată, ordinatorul efectuează în minimum de timp toate calculele necesare navigației.
• ZIAR IN LIMBA CA

TALANĂ. După o întrerupere de 37 de ani. impusă de regimul fran- chist, la Barcelona a reapărut ziarul de limba catalană „Avui" (Astăzi). In 1936, numai la Barcelona se publicau 7 ziare în această limbă, iar in Întreaga Ca- talonie 25. în timpul franchismului toate aceste publicații au fost interzise. Noul ziar își propune să devină o tribună democratică, un instrument de afirmare a limbii catalane, vreme îndelungată atît de urgisită.
• ASEDIUL URȘILOR 

ALBI. Baza de cercetări științifică Widzel din Extremul Nord al Suediei are de făcut față unui veritabil asediu al unui mare număr de urși albi. Circa 30 de animalele țin sub supraveghere strictă pe lucrătorii științifici ai stației care, o dată cu căderea serii, nu mai îndrăznesc să părăsească incinta acesteia. Se presupune că zona respectivă era unul din locurile de predilecție ale temutelor fiare și că ele încearcă să-și redobîndească vechile „privilegii" silind pe cercetători să plece în altă parte. 

rmann, Wemer Jarowinsky, Egon Krenz. Gunther Kleiber. Inge Lange, Margarete Muller, Gerhard Schiirer, Werner Walde.în funcția de secretari ai C.C. al P.S.U.G. au fost aleși : Erich Honecker, Hermann Axen, Horst Dohlus, Gerhard Grfineberg, Kurt Hager, Joachim Herrmann, Wemer Jarowinsky, Werner Krolikowski, Werner Lamberz, Inge Lange, Albert Norden, Paul Verner.Cuvîntuil de închidere la congres a fost rostit de secretarul general al C.C. al P.S.U.G., tovarășul Erich Honecker, care, în numele Comitetului Central, al Biroului Politic și al Secretariatului C.C., a asigurat congresul și întregul partid că obiectivele stabilite de cel de-al IX-lea Congres al P.S.U.G. vor fi îndeplinite cu succes. în acest sens, a arătat el, orice acțiune va fi pătrunsă de o atenție permanentă față de cerințele clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii.Tovarășul Erich Honecker a adresat mulțumiri delegațiilor partidelor comuniste și muncitorești, ale partidelor și organizațiilor naționale revoluționare, precum și ale partidelor socialiste și social-democrate participante la congres.La lucrările congresului a participat delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Seara, Comitetul Central al P.S.U.G. a oferit o recepție în cinstea delegațiilor de peste hotare invitate Ia cel de-al IX-lea Congres al P.S.U.G.
PEKIN

Acord comercial 
chino-sovieticPEKIN 22 (Agerpres). — Agenția China Nouă informează că. la 21 mai, la Pekin a avut loc semnarea acordului privind schimburile de mărfuri și plățile pe 1976, între R. P. Chineză și Uniunea Sovietică. Acordul a fost semnat de Cen Cieh, adjunct al ministrului comerțului exterior al R- P. Chineze, și I. T. Gri- șin, adjunct al ministrului comerțului exterior al U.R.S.S., conducătorul delegației comerciale sovietice. Agenția menționează că ministrul chinez al comerțului exterior, Li Cian, a avut o întîlnire cu I. T. Grișin și cu membrii delegației comerciale sovietice.

0 declarație viu comentată 
de presa italianăROMA 22 (Agerpres). — In cadrul unei ședințe a Conferinței episcopale italiene, Papa Paul al VI-lea a cerut alegătorilor romano-catolici să nu-i sprijine pe comuniști la alegerile politice generale ce vor avea loc luna viitoare. Comentînd pe larg „intervenția electorală" a papei, presa italiană se întreabă asupra legitimității unei asemenea luări de. poziție. „La Republica" apreciază că biserica „violează, astfel, unul din punctele esențiale ale Concordatului, și anume neamestecul în lupta politică". Ziarul exprimă îndoieli, pe de altă parte, că intervenția papei va ajuta democrația creștină. într-un editorial, „La Stampa" pune întrebarea dacă există „limite ale laici- tății și autonomiei statului". Cotidianul consideră că intervenția papală este „cea mai explicită și mal apăsătoare din cele la care a recurs biserica în întreaga perioadă postbelică". în sfîrșit, ziarul „II Tempo" este de părere că gestul papei trădează o „situație politică periculoasă"'^ pentru democrat-creștini. -

• LA CONCURENȚĂ 
CU FRUCTELE TROPICALE. Se știe că vitamina C joacă un rol important în metabolismul celular, în producția de hormoni, formarea de anticorpi etc. Pentru sporirea cantității de vitamină C conținută în mere, un grup de cercetători de la Universitatea Hohenhen (R.F.G.) au administrat plantațiilor respective îngrășăminte pe bază de calciu. Rezultatele au fost surprinzătoare : conținutul de vitamină C a crescut de trei ori, merele puțind astfel să concureze cu succes fructele tropicale.

• VITEZA... 50 CM PE 
MINUT. Datînd din secolul XIV, 
o moară de vînt situată într-o suburbie din zona de sud a Parisului, Ivry-sur-Seine, urma să fie demolată pentru a face loc. în perimetrul respectiv, unui edificiu modern. La intervenția cetățenilor din partea locului, s-a luat hotărîrea păstrării secularei construcții, fi- xîndu-i-se acesteia o nouă amplasare, la cîțiva zeci de metri distanță. Deplasarea vechiului turn al morii, în greutate de 700 de tone, a fost efectuată de-a lungul unor șine special instalate — procedeu validat în cazuri anterioare de mutare a unor monumente ale trecutului — viteza de înaintare înregistrată fiind de 50 cm pe minut.

• EXAMENELE SI UL
CERUL. Studiind cauzele tot mai numeroase de ulcer în rîndul copiilor de vîrstă școlară, medicul japonez Mosayoshi Namaki a a- juns la concluzia că acest lucru se datorează neliniștii elevilor în perioadele pregătirii examenelor. El consideră că o parte a răspunderii revine părinților, care manifestă o atitudine de exigență excesivă, neadmițînd din partea copiilor lor decît rezultate optime, chiar la a- cele discipline față de care nu au nici o inclinație.
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