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ORDINULUI „23 AUGUST" CLASA I
Pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii Președintele Republicii Socialiste România d e c r e- 

partidului și statului de făurire a societății socialiste t e a z ă : 
multilateral dezvoltate in patria noastră, Articol unic. — Se conferă Ordinul „23 August"

cu prilejul împlinirii vîrstei de 50 de ani, clasa I tovarășului Janos Fazekas.

ÎNTRECEREA
SPOREȘTE 

RANDAMENTUL
MUNCII
MineriiMinerii de la Lupoaia au Înregistrat cea mai înaltă productivitate a muncii din bazinul carbonifer Valea Motrului — 5 449 kg lignit pe post extras, zilnic, în decurs de o lun'ă. Rezultat al acțiunilor îndreptate spre folosirea mai bună a utilajelor ■ și timpului de lucru, spre obținerea unor viteze de înaintare superioare celor planificate, nivelul amintit întrece cu 90 la sută pe cel din proiectele minei. Creșterea productivității le-a permis minerilor de Ia această exploatare să extragă, în plus, de la începutul anului, o cantitate de cărbune ce poate servi la producerea in termocentrale a mai mult de 10 milioane kiloivați-oră energie electrică. (Agerpres).

Constructorii 
de mașiniîn ultimii trei ani volumul de export al întreprinderii „Unirea" din Cluj-Napoca a crescut de peste 16 ori. Acum, mai bine de 30 la sută din producția întreprinderii este destinată exportului. Cardele de bumbac, laminoarele de bumbac, mașinile de filat și alte utilaje textile și-au găsit beneficiari în diverse țări ale lumii, unele cu tradiție în. această ramură, cum ar fi R. S. Cehoslovacă. R. D. Germană și altele. întregul colectiv al întreprinderii acordă o mare atenție realizării la termen și chiar mai devreme a sarcinilor la export, în luna ianuarie, planul Ia export a fost depășit cu 3,4 la sută, iar în prima decadă a lunii februarie s-a realizat 69 la sută din planul la export al acestei luni. (Alexandru Mu- reșan). *Colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri din cadrul .întreprinderii de rulmenți din Bîrlad a început cu bine noul an, reușind să înscrie In graficul realizărilor succese de prestigiu, concretizate în substanțiale depășiri de plan. Bunăoară, pînă în prezent, prin realizarea planului fizic și îmbunătățirea structurii sortimentale, s-a obținut suplimentar o producție globală In valoare de 4 milioane lei și o producție-marfă in valoare de 2,6 milioane lei, asigurln- .du-se în acest fel livrarea către beneficiari a întregii cantități de rulmenți contractată. Concomitent cu aceasta, se estimează și încadrarea cheltuielilor materiale de producție in nivelul planificat. (Crăciun Lăluci).

LaminoriștilHarnicul colectiv al Întreprinderii '„Laminorul" din Brăila a realizat, pînă în prezent în acest an, importante depășiri ale sarcinilor de plan. Astfel, planul la producția globală a fost îndeplinit în proporție de 102,2 la sută, iar cel al productiei-marfă — de 108,8 Ia sută. Totodată, la producția de laminate finite pline s-au produs în plus 940 de tone, în timp ce pentru șantierele de construcții de locuințe din țară au și fost livrate 1 953 tone de fier beton. (Mircea Bunea).

Discutam la Țăndărel, în clmpia Bărăganului, cu autoarea unui manual de geografie : învățătoarea Tu- dorița Marinescu. Manualul, pentru clasa a 3-a a școlii generale, este împărțit în două secțiuni : 1)Noțiuni generale de geografie fizică, economică șl politică a României ; 2)Geografia fizică, economică, politică a județului în care se află școala respectivă. Această a doua parte a manualului este alcătuită, de regulă, de către unul sau doi autori locali. O dată la doi-trei ani, manualul trebuie revizuit, dus de acord cu modificările survenite în realitatea... geografică a județului. Rețineți acest amănunt.Autorii urmau să fie aleși prin concurs. A concurat și Tudorița Marinescu, învățătoare cu dragoste pentru meseria de dascăl, cu experiență și cu aplicație fată de obiectul predat. $1 a reușit, împreună cu un alt dascăl. Nu i s-a părut prea complicat. „Am să adun niște date, am să scriu și gata". Dar ca să adune datele a trebuit să umble, să vadă. Și a descoperit astfel că și In lumea acelor locuri se petrec schimbări substanțiale și repezi. Atît de repezi încît a lncercat-o bănuiala că pînă să redacteze ea manualul și pînă să se publice, geografia județului va fi alta...A descoperit că vechiul tîrg al Sloboziei (Slobozia Veche 1 se și spunea localității) Începuse să se transforme într-un fel care celor crescuți în Bărăgan le tăia, pur și simplu, respirația. Se ridicau clădirile

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A PRIMIT PE TOVARĂȘII 

TOMIO NISHIZAWA Șl HIROSHI TACHKI

în ziua de 16 februarie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a primit pe tovarășii Tomio Nishizawa, membru al Prezidiului Permanent al Comitetului Central al Partidului Comunist din Japonia, și Hiroshi Ta- chiki, membru al C.C. al P.O. din Japonia, care fac o vizită de prietenie in țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.La întrevedere aii luat parte tovarășii Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Ghizela Vass. membru al C.C. al P.C.R.Oaspeții au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut călduros din partea tovarășului Kenji Miyamoto, președintele Prezidiului Comitetului Central al Partidului Comunist din Japonia, a celorlalți tovarăși din conducerea partidului.

Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspeți să transmită tovarășului Kenji Miyamoto, conducerii P. C. din Japonia, tuturor comuniștilor japonezi salutări tovărășești și urări de succes deplin în activitatea consacrată prosperității și fericirii poporului japonez.în continuare, s-a procedat la un schimb de opinii privind preocupările actuale ale Partidului Comunist Român și Partidului Comunist din Japonia. precum și In legătură cu u- nele probleme ale vieții politice internaționale, ale mișcării comuniste și muncitorești.în cursul întrevederii s-au relevat cu satisfacție raporturile bune de prietenie și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Japonia și a fost exprimată dorința comună de a extinde si adînci aceste relații internaționa

liste, bazate pe stimă, înțelegere și respect reciproc. S-a apreciat că amplificarea și aprofundarea solidarității și conlucrării frățești dintre P.C.R. și P. C. din Japonia sînt In interesul ambelor partide, slujesc întăririi prieteniei și colaborării multilaterale dintre cele două țări și popoare.Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Japonia și-au reafirmat hotărîrea de a milita activ și în viitor pentru întărirea unității și solidarității partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor democratice. progresiste, antiimperialis- te. pentru triumful cauzei păcii, democrației și socialismului.întrevederea s-a desfășurat Intr-o atmosferă de caldă prietenie tovărășească. caracteristică relațiilor dintre cele două partide.
ÎN ZIARUL DE AZh
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noului oraș închipuind spații și forme geometrice uimitoare. Orașul se contura atunci dezvăluind abia amploarea unui proces. Și astfel a avut de consemnat că In Slobozia, pe direcția est- vest, a apărut o stradă
semneze Intr-un manual elementar realitățile noi !Pentru că orașul nou Slobozia se anunța încă de pe atunci ceea ce a devenit azi și Încă mai are de gînd să devină : un spațiu citadin modern, cu o foarte

luloză șl, mal recent, Întreprinderea de prefabricate din beton. Apoi o fabrică nouă de confecții.Date e- conomice care antrenează modificarea datelor sociale ale orașului. In alți termeni urma să scrie deci și des-
E ușor de scris

A

o geografie?

nouă, numită Matei Ba- sarab, străjuită de clădiri noi, între care palatul administrativ... Apoi și alte străzi noi, cum ar fi Bulevardul Unirii, străzile Steagul Roșu, 30 Decembrie și altele. Și blocuri noi. Și magazine. Și un spital nou... Dar cît de sărace i s-au părut învățătoarei mijloacele prin care trebuia să con-

lnspirată dispunere și arhitectură.Tot astfel a avut de înfățișat, in manual, municipiul Călărași, ale cărui dimensiuni și coordonate economice, urbanistice, sociale suferiseră substanțiale modificări și se cereau cercetate, fixate din nou pe hîrtie, altfel decit erau cunoscute pînă atunci. Apăruse aici combinatul de ca

pre... ocupațiile locuitorilor...Sigur că in alți termeni trebuia să vorbească și despre agricultură, despre Bărăganul care devenise a- cum o întindere fără sfîrșit a celor mai mănoase lanuri din cite cunoscuse acest pă- mînt...Modificări uimitoare avea să constate învățătoarea chiar și în geografia fizică

a județului. De exemplu 5 pentru o zonă ce ocupă o parte considerabilă din suprafața județului, numită „Balta Ialomiței" (care ia naștere prin despărțirea Dunării, în punctul numit Chiciu, în două brațe — ca să păstrăm termenii manualului) trebuia modificată vechea descriere potrivit căreia aici aveam de-a face cu bălți, stufărișuri, păduri de sălcii și smîrcuri. Balta Ialomiței devenise, prin îndiguiri și desecări, printr-o acțiune perseverentă a omului în acești ani, un teritoriu agricol deosebit de fertil...Și tot astfel, întregul manual, de la primul pînă la ultimul capitol, avea de consemnat schimbări pe toate planurile, schimbări integrate în procesul general de dezvoltare socialistă a României.— Mi-a fost greu, Istorisește acum învățătoarea. Am avut mult de cercetat, dar a fost ca o redescoperire a lumii. Abia cind cuprinzi global realitatea acestor ani. poți să Ie vezi măreția. E ca și cum te-ai afla în fata unei statui grandioase. Numai privind-o în perspectivă tși dezvăluie aceasta frumusețea și forța...Bucuroasă că a dus pînă la capăt munca. învățătoarea a predat manuscrisul Apoi cartea a apărut, a început și noul an școlar și viața a mers mai departe...Tocmai asta e I Că viața a mers mai departe, în- tr-un ritm care a făcut-o pe autoarea manualului să-și dea seama foarte repede că munca ei nu s-a(Continuare In pag. a IV-a)

NICOLAE CEAUȘESCUPreședintele Republicii Socialiste România

Ieri, la Comitetul Central al Partidului Comunist Român, a avut loc festivitatea decorării tovarășului Janos Fazekas, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului interior, cu Ordi
nul „23 August" clasa I, cu prilejul împlinirii vîrstei de 50 de ani.Au participat membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.înalta distincție a fost luminată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Ro

mân, președintele Republicii Socialiste România.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat l-au îmbrățișat pe tovarășul Janos Fazekas, l-au felicitat călduros, urîndu-i multă sănătate, fericire și putere de muncă.
Masă Mtăssrâ oMto

lie MM Politic Executiv al C.C. al P.C.R.în seara aceleiași zile, Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român a oferit o masă tovărășească.Au luat parte membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
Împreună cu soțiile.în timpul mesei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat călduroase felicitări sărbătoritului.A mulțumit, apoi, tovarășul Janos Fazekas.

(Alocuțiunile te publică teparat).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat s-au întreținut cordial cu sărbătoritul. într-o atmosferă caldă, tovărășească.
Cuvîntul tovarășului Nicolae (eaușescii

Dragă tovarășe Janos Fazekas,Dragi tovarăși,Reuniunea din această seară este închinată împlinirii vîrstei de 50 de ani de către tovarășul Janos Fazekas, unul din tovarășii noștri din conducerea partidului care, imediat înl anii de după Eliberare — deci cu mai bîne de 30 de ani în urmă — a intrat în rindurile tineretului comunist, ale partidului comunist. El s-a alăturat luptei de eliberare a clasei muncitoare, a întregului nostru popor de sub regimul burghezo-moșieresc, luptei pentru făurirea socialismului în România.In toți acești ani, in condițiile luptei pe care partidul nostru a desfășurat-o în diferite etape ale transformării revoluționare a societății, ale făuririi socialismului în țara noastră, tovarășul Fazekas și-a adus, împreună cu militanții tineretului, apoi ai partidului, contribuția sa activă Ia succesele do- bîndite în acești ani. De mult timp, ca membru al Comitetului Central, apoi al conducerii partidului, în diferite munci de partid și de stat, el și-a adus contribuția activă la înfăptuirea politicii interne a partidului, a politicii naționale marxist- leniniste a partidului nostru, a politicii internaționale care a făcut ca România să joace un rol activ atît in lupta pentru întărirea unității și solidarității țărilor socialiste, a țărilor în curs de dezvoltare și tuturor forțelor antiimperialiste, cît și în lupta pentru o politică de pace și colaborare internațională cu

toate statele lumii, fără deosebire de orînduîre socială.Tovarășul Fazekas a ajuns la o vîrstă care este pragul între tinerețe și maturitate. Este, fără îndoială, întotdeauna plăcut să constațî că o parte însemnată din anii pe care i-ai trăit l-ai închinat unor idealuri de libertate, de progres, pentru socialism și comunism. Putem spune — și cred că toți sîn- teți de acord cu mine — că și prietenul și tovarășul nostru de muncă și de luptă Janos Fazekas și-a închinat o parte însemnată din viața sa acestor idealuri mărețe ale clasei muncitoare, ale partidului nostru comunist, a participat cu noi toți Ia adoptarea Programului și hotărîrilor Congresului al XI-lea.Desigur, este un lucru foarte important să ai un Program, să ai ho- tărîri juste; dar și mai important și hotărîtor este să înfăptuiești Programul și hotărîrile. Am intrat de fapt, din acest an, în etapa înfăptuirii în viață a acestui Program. Aș dori să-i urez tovarășului Janos Fazekas ca și în viitor să aducă o contribuție tot mai activă, împreună cu întregul colectiv din care face parte, cu întregul nostru partid, cu întregul popor, la realizarea acestor minunate hotărîri adoptate de Congresul al XI-lea, care deschid perspective mărețe de dezvoltare generală a patriei, de ridicare a bunăstării materiale și spirituale a tuturor oamenilor muncii din patria noastră.Aș dori să-i adresez tovarășului Fazekas cele mai calde felicitări, în

numele Comitetului Politic Executiv al Comitetului nostru Central, al Consiliului de Stat, pentru decorația cu care a fost distins astăzi, care, desigur, nu este pentru vîrstă — pentru că pînă Ia urmă oricine ajunge Ia 50 de ani — dar este un prilej pentru a exprima o a- preciere a activității pe care a depus-o ca activist de partid în îndeplinirea diferitelor sarcini încredințate in toată această perioadă. Dar această apreciere nu ar fi suficientă dacă n-am lega-o de faptul că acordarea acestei înalte distincții constituie, totodată, o expresie a încrederii că și în viitor tovarășul Fazekas, în îndeplinirea însărcinărilor date de partid și de stat, de poporul nostru, va continua să depună toate eforturile pentru a fi un militant activ, un soldat credincios al partidului, al construcției socialismului, al făuririi comunismului în Republica noastră socialistă — România. Deci, multe felicitări și urări și să mai sărbătorim multe șl multe asemenea momente împreună !Doresc să-î urez multă sănătate, multă putere de muncă în îndeplinirea tuturor sarcinilor de răspundere încredințate de partid și de popor! Să-i urez, totodată, lui, familiei, multă sănătate, fericire, viață îndelungată, să rămînă permanent un bun comunist, un bun activist al partidului !In sănătatea ta, tovarășe Fazekas !în sănătatea voastră, a tuturor I 
(Aplauze).

Cuvîntul tovarășului Janos Fazekas
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși.Doresc să încep prin a vă mulțumi din toată inima pentru căldura tovărășească cu care mă înconjurați cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a. zilei mele de naștere. Desigur, trecerea unui asemenea prag de viață este in sine plină de semnificații și încărcături emoționale. Dar aniversarea cu care azi mă cinstiți este înainte de toate o grăitoare dovadă a dragostei și grijii pe care partidul nostru glorios o poartă față de membrii săi. față de cadrele sale. în- vățind si stimulînd permanent cadrele. partidul le formează conform cerințelor mari ale misiunii sale istorice — construirea socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie. Republica Socialistă România — conform moralității sale, cinstei și devotamentului în îndeplinirea sarcinilor încredințate. Această căldură și atenție cu care partidul ne îndrumă dă tărie fiecăruia dintre noi în viața și munca de zl cu zi. îmi exprim mulțumirea și recunoștința

profundă1 Comitetului Politic Executiv. în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru scrisoarea de felicitare care mi-a fost adresată, ofe- rindu-mi o amintire de neuitat.Mulțumesc din toată inima tovarășului Nicolae Ceaușescu, personal, pentru cuvintele tovărășești rostite aici, la adresa mea, cuvinte pline de mare căldură comunistă, ce-1 caracterizează față de noi toți pe secretarul general al partidului, eminent fiu al poporului român, personalitate de frunte a mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Mulțumesc pentru înalta distincție pe care ați hotărît să mi-o acordați. dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. Comitetul Politic Executiv. Consiliul de Stat și guvernul tării.în fine, permiteți-ml să mulțumesc tuturor acelora care mi-au trimis felicitări de ziua mea. în toate aceste urări am simțit îndemnul comunist, tovărășesc, de a servi în continuare, cu toată ardoarea, cauza clasei muncitoare — forța socială conducătoare a societății noastre socialiste.

Stimați tovarăși.După cum multi cunosc, mă trag dintr-o familie de mineri cu copii numeroși. Tatăl meu a fost muncitor în subteran pînă la pensionare, după care s-a întors în satul natal de pe lîngă Cristuru-Secuiesc. Muncind și luptînd alături de minerii români, germani, polonezi, slovaci, care trăiau în Valea Jiului, luînd parte împreună cu ei la numeroase bătălii de clasă, printre care grevele din '29 de la Lupeni. organizate și conduse de partid, tatăl meu s-a format în nobila școală a solidarității muncitorești internaționaliste. învă- țînd să transmită acest spirit și nouă, copiilor săi. Aș cere. deci. îngăduința, stimați tovarăși, să aduc aici calde mulțumiri și părinților mei care, in condițiile grele ale exploatării capitaliste. suportate de mic copil, pe propria mea piele, mi-au dat — cum se spune — și de-ale gurii și de-ale inimii, așa cum au știut' să o facă Întotdeauna minunatele familii da muncitori șl țărani din țara noastră.(Continuare în pag. a V-a)
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limOmpharea Congresului educației politice și al culturiiDEZBATERI 1N ORGANIZAȚIILE PE PARTID FAPTUL
Exigențele Codului etic-in viața 

de fiecare zi a colectivului
Zilele trecute, comuniștii organizației de bază nr. 38 din cadrul turnătoriei de otel a întreprinderii de autocamioane din Brașov au analizat, în cadrul adunării lor generale, modul în care organizația de partid a acționat și acționează, în lumina documentelor Congresului al XI-lea, ale Plenarei C.C. din noiembrie 1971, pentru îmbunătățirea activității ideologice, dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor, Atît informarea prezentată de birou, cit șî cei ce au luat cuvîntul au supus unei ample și exigente dezbateri activitatea po- litico-educativă desfășurată de organizația de bază pe tărîmul educării spiritului militant, revoluționar al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii.Este demnă de relevat atenția deosebită pe care a acordat-o adunarea modului cum comuniștii, toți membrii colectivului și-au însușit, și aplică, în munca de zi cu zi. în familie și societate, principiile și normele Codului etic al partidului. S-a subliniat, pe bună dreptate, rolul muncii politico-educative desfășurate de comuniști in cultivarea unui spirit de înaltă răspundere fată de sarcinile profesionale și obștești încredințate. în combaterea manifestărilor și mentalităților retrograde, activitate ce a avut — așa cum s-a apreciat in adunare — efecte binefăcătoare în ce privește dezvoltarea atitudinii înaintate fată de muncă, întărirea spiritului de ordine și disciplină în secție. Toate acestea și-au

găsit reflectarea în rezultatele remarcabile obținute de colectiv în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, in ridicarea calitativă a întregii activități productive.Ceea ce se cuvine subliniat este faptul că adunarea, dînd dovadă de un înalt spirit de partid, de .responsabilitate și intransigentă revoluționară, nu a trecut cu vederea unele neajunsuri care s-au manifestat în activitatea organizației de bază, a biroului, a unor comuniști, pe linia înrădăcinării in viata de zi cu zi a colectivului, a imperativelor eticii comuniste. îndeosebi s-a insistat asupra eticii muncii, a modului cum se manifestă conștiința socialistă a membrilor colectivului în raport cu sarcinile de plan, ca expresie a intereselor obștești. „în ciuda rezultatelor în general pozitive obținute în ce privește educarea membrilor de partid, a celorlalți muncitori — amintea comunistul Ion Vasilescu — trebuie să recunoaștem că nu am făcut tot ce depinde de noi în această direcție, că biroul a manifestat și manifestă încă uneori îngăduință fată de unele manifestări și atitudini înapoiate. Din păcate, asemenea atitudini se observă chiar și la anumitl membri de partid1'.Acestea nu au fost critici generale, abstracte, impersonale. Adunarea a criticat fără menajamente pe unii membri de partid ca Ion Fătulescu, Iosif Barabas. care obișnuiesc să lipsească nemotivat din. produc

ție, sau pe Ion Bilbîie și Nico- lae Munteanu, care continuă să dea un procent ridicat de rebuturi. Nu s-au trecut cu vederea nici unele manifestări ale unor muncitori care nu sînt membri de partid, ca Ludovic Tarosi, Constantin Angelescu și Gheorghe Ardeleanu — oameni ce nu-și îndeplinesc întotdeauna obligațiile de serviciu în mod exemplar — sau Vasile Zaharia, la care s-a manifestat o atitudine înapoiată fată de familie : in toate aceste cazuri s-a scos cu tărie în relief. în spirit critic și autocritic, marea răspundere pe care o poartă membrii de partid ce nu s-au ocupat de educarea lor. Pe această linie, numeroși vorbitori au cerut organizației de bâză să dea dovadă de mai multă intolerantă fată de asemenea abateri, iar cei vinovați să fie puși în discuția fie a adunării generale de ■ partid, fie a grupei sindicale.Prin spiritul de intransigentă revoluționară demonstrat fată de lipsuri și neajunsuri, prin măsurile constructive adoptate pe temeiul propunerilor făcute de vorbitori, adunarea a'■ demonstrat hotărîrea comuniștilor, de aici de a milita In continuare cu toată fermitătea spre a face din Programul ideologic al partidului, din Codul eticii și echității socialiste o realitate a climatului de muncă și viată al colectivului.
Nlcolae MOCANU
corespondentul „Scîntell"

Probleme ale întăririi rolului școlii
în educarea comunistă a tineretului

DIVERS
Școlii, ca principal factor de educație a tineretului, ii revin, în lumina Programului ideologic al partidului, răspunderi sporite pe linia formării în spirit comunist a noii generații. Dezbaterea ce a avut loc în organizația de bază de la Grupul școlar de hirtie și celuloză din Bacău — unitate complexă, cuprinzînd atit școala profesională, cit și liceul de specialitate — a scos în evidență spiritul de răspundere cu Care activează întregul colectiv de profesori,' preocuparea sa pentru valorificarea cit mai deplină a resurselor educative ale fiecărei discipline și activități din cadrul procesului didactic în ansamblu.Un prim grup de probleme, care a concentrat în mod justificat atenția comuniștilor, a avut în vedere necesitatea de a întări rolul cadrelor didactice în educarea politico- ideologică a elevilor. „Desigur, formarea unor oameni bina instruiți și educați, sublinia profesoara Emilia Malacenko, se realizează în primul rînd prin intermediul programelor școlare, al planurilor de învățămînt. Dar oricît de bine ar fi întocmite programele — și trebuie spus că programele și planurile școlare s-au îmbunătățit considerabil in ultimii ani — roiul decisiv revine, în ultimă instanță, tot profesorului, angajării sale depline în procesul atît de complex al sădirii convingerilor comuniste, al modelării profilului moral-politic al elevului". în lumina unor asemenea exigențe, mai multi

participanți, între care profesorii Constantin Chiriac și Gabriela Pa- chițeanu, au arătat că explicația a- numitor heîmpliniri în procesul educativ trebuie căutată în primul rînd în munca profesorilor. într-o insuficientă înțelegere a exigentelor cu care este confruntată în prezent școala. Unele din aceste critici însă au plutit în abstract, n-au fost nominalizate, ceea ce a diminuat nivelul de combativitate al întregii a- dunări.Este, totuși, un merit al adunării faptul că numeroase intervenții, pornind de la cerința formulată la Plenara din noiembrie 1971 privind necesitatea „educării educatorilor", a perfecționării multilaterale a pregătirii lor politico-ideologice, au formulat propuneri concrete menite să îmbunătățească activitatea organizației de partid în această direcție.Se cuvine, totodată, evidențiat că în adunare au fost abordate relativ pe larg probleme legate de integrarea în- vățămîntului cu producția, Ca una dintre căile cele mai eficiente de formare în rîndurile tinerei generații a dragostei de muncă, a spiritului de răspundere în activitatea productivă și, de asemenea, ca un obiectiv însemnat al Programului ideo- logico-educativ al partidului. „Grupului nostru școlar, sublinia tovarășul Dumitru Rîpaș, directorul școlii, îi revine misiunea complexă de a forma oameni de nădejde pentru e- conomia noastră socialistă, care să aibă atît un orizont politic și cultu

ral larg, cit și deprinderi temeinice de muncă — și un aport de primă importanță in acest sens are practica în producție, care îl pune pe elev în contact nemijlocit cu activitatea de realizare-a bunurilor materiale, formin- du-1 in spirit muncitoresc". Mai mulți vorbitori, printre care Ion Manea, maistru-instructor, au relevat necesitatea ca orele de practică să fie mai bine și mai intens folosite, elevii să aibă tot timpul de lucru, să fie controlați șl îndrumați permanent. Din păcate însă, ținînd seama de deficiențele care se mai manifestă în acest domeniu, spiritul critic a fost și aici cu totul insuficient, discuțiile îmbră- cînd un văl de automulțumire. Ar fi fost cazul să se meargă mai în profunzime, nominalizîndu-se cei răspunzători de deficiențe, manifestările de formalism, de tendințe festivîs- te, de funcționarea necorespunzătoare a anumitor modalități de integrare a învățămîntului cu producția.Dezbaterea în totalitatea ei'a reprezentat o analiză a activității depuse pe tărimul educării politico-ideologice a elevilor — analiză care se cuvine a fi mai aprofundată în practica activității de zi cu zi. Esențial este ca, acum, să se treacă de urgență la transpunerea în viață a măsurilor stabilite, în vederea eliminării deficiențelor, ridicării întregii activități instructiv-educative la nivelul exigențelor actuale.
Paul DOBRESCU

Plajă pe... gheață
In costume de baie, doi săt

măreni, pe numele lor Sever 
Pop și Vasile Balaszi, iși fac 
apariția pe plajă. Nu pe malul 
mărit, nici pe nisip. Pe gheață 
și pe zăpadă. Chiar și la minus 
20 de grade Celsius._ Și aceasta 
după ce fac o baie in apa care 
mină la vale sloiurile de gheață.

— Ne simțim excelent și ran
damentul nostru in muncă este 
mai ridicat, fără să mai vorbim 
că acest „tratament" ne apără și 
împotriva gripei — ne-au spus 
cei doi.

Ba, mai mult : profesoara. E- 
tulia Simon, conducătoarea cer
cului foto de la Casa pionierilor 
Satu-Mare, face deseori demon
strații de înot in apa ca gheata 
în fața copiilor, spre a-i con
vinge că cel mai prețios aliat al 
sănătății omului este dragostea 
statornică pentru aer, soare, 
apă. Fie chiar și înghețată.Momeala cutelevizorul
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„Tribuna treburilor obștești cooperației de consum
prahovenerugămintea n-a fost luată In considerație. Ba, mai mult, au fost obligati ca la viitoarele întîlniri să informeze exact ce probleme s-au rezolvat, cum se vor rezolva cele ne- sbluționate, din ce cauze nu există în prezent, pentru altele, soluții.— Municipiul Pitești — ne spune în continuare primarul — s-a dezvoltat vertiginos în ultimii 10 ani.

Ideea că în tot ceea ce întreprind sînț datoare să se consulte pe larg cu locuitorii orașelor și comunelor, să a- sigure participarea acestora la dezbaterea problemelor care privesc dezvoltarea localităților în care muncesc și trăiesc, astfel ca. deciziile de interes obștesc să fie rezultatul experienței și gîndirii colective, străbate ca un fir roșu hotărîrile adoptate de recentul Congres pentru perfectionareaactivității consiliilor populare. Ce . ------ -experiență a dobîndit;ih această. .diS „ , v,,t rectie Consiliul popular al munici- piului-’Pitești. ce preocupări imediate are în vedere în lumina învăță-' mintelor congresului 1— Atragerea maselor la conducerea treburilor obștești reprezintă un principiu de bază al întregii noastre activități. Practic — ne spune tovarășul Valeriu Nicolcscu, primarul municipiului — nu există problemă de interes public, în care urmează să luăm o hotărîre, fără a ne consulta cu deputății, cu masele largi de cetățeni. Pentru ca această consultare să fie cît mai efectivă, mai eficientă, pe lîngă formele organizatorice obișnuite — comitete de cetățeni, asociații de locatari etc. — am procedat la instituirea unei tribune a treburilor obștești, pe' care am intitulat-o generic „Tribuna cetățeanului", unde lunar locuitori ai o- rașului și reprezentanții primăriei se așază față în față și analizează, pînă la ultimul amănunt. , problemele de interes general ale orașului. „Tribună" a devenit pentru primărie, de patru ani de cînd funcționează neîntrerupt, un fel de organ consultativ al celor mai buni gospodari ai orașului. Organizată fără o ordine de zi dinainte stabilită, la „tribună" iau parte cu regularitate între 300 și 500 dintre cetățenii cei mai activi ai o- rașuluî. Ce se discută aici ? Cei mai buni gospodari și deputațl aduc în fața primăriei — iar acest „aduc" înseamnă adeseori, pe lingă propuneri și sugestii, și critici — toate problemele de interes Obștesc și gospodăresc nerezolvate sau care ar putea fi mai bine rezolvate.Ajuns aici, primarul face o pauză pentru a ne povesti un episod edificator pentru drumul parcurs de a- ceastă inițiativă în cei patru ani de' existentă. După primele întîlniri, unii din directorii acestor organisme cerut „în particular" primarului să le aprobe să nu mai participe personal la „tribună", ci să fie re- prezentați de diverși subalterni. Dar

experiența primăriei municipiului Pitești

auei

Populația orașului aproape s-a dbblat in această perioadă. In apropiere, la Colibași. se naște un oraș- satelit. O simplă privire asupra a- cestor mutații, arată că primăria n-ar mai mai sau său tate .ganizarea „Tribunei cetățeanului" și experiența de pină acum ne arată că am găsit o metodă prin care cuitorii orașului participă direct concret la adoptarea deciziilor, ultimul an și jumătate, cetățenii făcut la „Tribuna obștii" circa de propuneri. Evidența și examinarea lor atentă ne-au ajutat să întocmim programe de lucru ale primăriei, care să răspundă în bună cunoștință de cauză cerințelor obștii. Impulsul pe care l-a dat „tribuna" interesului cetățenilor pentru rezolvarea treburilor obștești se reflectă cel mai bine în faptul că. în 1974, orașul a cîști- gat locul I pe țară în întrecerea pentru gospodărire și înfrumusețare; se reflectă totodată și în faptul că anul trecut locuitorii orașului au contribuit, prin munca patriotică, la executarea unor lucrări edilitar-gospo- dărești in valoare de peste 100 000 000 lei.— Există un „obicei" al unor tovarăși de la primărie de a renunța repede la unele initiative pe care le consideră," după o vreme de la nașterea lor, perimate. Va avea și „Tribuna obștii" un asemenea... destin ?— Nu considerăm nici pe departe că această acțiune a „obosit". ci, dimpotrivă,

putea simți „pulsul" orașului nu- din informările primite in birou numai din contactul aparatului cu terenul. De la această reali- am pornit cind am trecut la or-lo- și în au 500

■ plificăm și mai mult atribuțiile. Am reținut din chemarea congresului acea referire care cere consiliilor să asigure o participare efectivă a cetățenilor la adoptarea deciziilor, să elimine orice manifestare de birocratism si rutină din activitatea lor și! mi-am notat pe agenda mea de lucru — chiar în timpul congresului — citeva idei în acest sens. M-am gin- dit. de pildă, ca in acest an, să pre-■ domine organizarea „Tribunei „cetățeanului" pe cartiere — spre ăoe'reg,■ condiții tuturor locuitorilor să' abor- -deze și mai concret problemele : m-am gîndit să alternăm organizarea acesteia intre „tribună" fără ordine de zi și „tribună" cu o problematică anume stabilită — de pildă : ce mai trebuie să facem pentru dezvoltarea serviciilor pentru populație ; i să supunem dezbaterii „tribunei" și unele acte normative — decizii ori hotăriri de larg interes cetățenesc — pentru ca ele să fie emanația înțelepciunii și gîndirii întregii obști....Sint primele idei, germinate de 1 marele forum al consiliilor popu-' lare. care vor da mai multă consistentă unei initiative ce a verificat ; în practică cît de eficientă este parti-i ciparea maselor1 burilor obștești,; perfecționăriipopular. întregii1 plan local.
lă conducerea trece impulsuri dă ea muncii consiliului activități sociale pe ,

Constantin PRIESCU

în ultimul timp, In județul Prahova s-au modernizat numeroase unități comerciale ale cooperației de consum și dat in folosință magazine care, contribuie la aprovizionarea tot mai bune condiții a lației locale. Astfel mărfurilor desfăcute diul ruraț. o ponderg.........biectele .de folosință indelun- gată. Trimțiișl menționat' faptul că au fost modernizate toate unitățile comerciale și de alimentație publică de pe Valea Prahovei (Breaza, Comarnic, Florești, Băicoi). de pe Valea Tcleajenului (Cheia, Mîneciu, Vălenii de’Munte. Scăeni). în același timp, s-au dat în folosință noi supermagazine, precum și magazine universale în localitățile Slănic, Călugăreni. Ne- goiești și Ciupelnița. Pină in prezent, 90 -la sută -din unitățile alimentare ale cooperației de consum prahovene practică autoservirea, și 70 la sută dintre unitățile specializate în produse industriale — expunerea deschisă și accesul liber la raft pentru cumpărători.în fotografie : magazinul tip „Supercoop" din Vălenii de Munte — Prahova.

s-au noi, pe lingă cele existente, în ___  ______... _ popu- locale. Astfel, volumul „„„.„„„.a în m e -a .crescut an de an, importantă avînd o-

vrem să-i am-

• Fapte • Opinii • Propuneri
® fîlUfTîă" ? Altfel cum să numim ce ni s-a întîmplat nouă ? Să vedeți. Prin mai, anul trecut, s-au prezentat în comuna noastră doi delegați ai laboratorului „Foto mărit-Timișoara", str. A- luniș, nr. 2, care, au achiziționat comenzi pentru tablouri în ulei. Modelul arătat 'ne-a plăcut și ne-am comandat și noi așa ceva. Am plătit avansul respectiv, restul urmînd să fie achitat la primirea coletului. Ceea ce's-a întîmplat pe la sfîrșitul lunii august. „Gluma" e că, după ce am desfăcut coletul, nu ne venea să credem că noi am fi cei din respectivele tablouri. Bineînțeles, le-am retrimis imediat la Timișoara, cu o scrisoare explicativă, de unde iar le-am reprimit. Deși am fost înștiințați că tablourile au fost refăcute, tot nu ne semănau. .Le-atn retrimis din nou' |la .Timișoara, însă de astă-dată; poșta ni le-a readus — «după destulă' .întțrZiCrer tot 'țn;.. vechea stare.; (Popescu S. Bebe și Cojocaru P. Pavel, comuna Secu, județul Dolj).
© Peștișani este o comună gorjeană cace !n cincl_ naiul trecut a cunoscut multe înnoiri. Iată citeva : peste 350 de case noi ; înființarea liceului industrial „C. Brâncuși" ; construirea și punerea în funcțiune, pe raza comunei, a unei fabrici, de mobilă, alta de produse ceramice și a unei brutării. Aș mai adăuga că azi .nu este casă fără radio sau televizor. Sînt învățător pensionar și-mi pare rău că nu pot opri bătrînețea spre a mă bucura, încă mai mulți ani, de viața ce devine tot mai. înfloritoare pe meleagurile gorjene. (Gheorghe Biendea, comuna Peștișani, județul Gorj).
© Oricare incendiu poate fi prevenitdacă din vreme se iau toate măsurile corespunzătoare. Tocmai acest lucru l-a urmărit — și l-a demonstrat prin mai. multe filme documentare, de un real folos — un recent instructaj organizat la Satu-Mare, la care au participat peste 50 de șefi de formații civile de pompieri din județ. Meritul acestui instructaj este și aceia că s'-au folosit exemple negative chiar din județul nostru, de la incendii ce-au avut loc în anul trecut. (Vasile Țibîrnă, localitatea Moftinu-Mic, județul Satu-Mare).
® Pe ploaie, zăpadă, noroi, locul meu de Productie este sub cerul liber, deoarece sînt muncitor, șef de echipă la Stațiunea experimentală pomicolă din orașul Bistrița. Cel mai comod ,îmi< este la muncă să port cizme de cauciuc. însă am un număr mare : 44. Or, cizme de cauciuc cu acest număr nu găsesc nicăieri în unitățile comerciale din județ. Cred că în situația mea sînt și alți bărbați. pe care comerțul nu trebuie să-i neglijeze. (Ion Avram, Stațiunea experimentală pomicolă Bistrița, județul Bistrița-Năsăud).
® Sîntem 70 de pensionari, avînd vîrsta intre 70-32 ani. din cartierul II Cuptoare, municipiul Reșița, care adresăm „felicitări" celor ce au gestiunea chioșcurilor alimentare din cartier. De ce ? Pentru că programul afișat de funcționare al chioșcurilor se respectă după bunul plac, iar noi sîntem siliți să luăm autobuzul pină în oraș, ceea ce încarcă prețul alimentelor cumpărate, plus drumurile făcute,
® ZOSfrOa edilitară a comunei Coteana-Olt se va îmbogăți cu încă un complex comercial. în acest nou edificiu, pentru a cărui construire CENTROCOOP a alocat un milion și jumătate lei, vor funcționa magazine de desfacere a mărfurilor industriale și alimentare, precum și unități de prestări servicii. (Vasile Tonu, comuna Co- teana, județul Olt).

La ceas de seară, In timp c» 
paznicul de la cooperativa agri
colă din Zărand, 
se afla la postul 
nit cu Gheorghe 
i-a spus precum 
e un program ___________
de bun" și că „de ce tocmai el 
să nu-l vadă ?“, că un asemenea 
program „nu-i lasă nici pe hoți 
să iasă din casă" și că „n-are 
de ce se teme". Paznicul s-a 
dus la televizor, dar văzînd că 
Bogdan nu-l urmează, a ieșit 
repede afară. L-a surprins pe 
acesta intr-o magazie tncercînd 
să fure lină. Paznicul l-a dus la 
postul de miliție și astfel G.B. 
a fost condamnat la un an închi
soare. La un an plus un an cît 
mai fusese condamnat anterior, 
dar pe care nu-l executase, fiind 
eliberat condiționat. Dar cum 
n-a respectat condiția... îi face 
acum pe amindoi.

județul Arad, său, s-a potne- 
Bogdan, care 
că la televizor 
„nemaipomenit

Necondiționat.Mintea urmăde peîntr-o seară, în „___  ___Mare au coborit din tren două ... tinere,. Amîndouă, foc de fru- .'moașe. De’cum , le-a .văzut, Zsu- leșiyan; Gyozo s-a și' prezentat ’’ polinCOS h'e.vdie' mare, oferin- du-le serviciile sale,— Nu-i așa că nu sînteți băl- mărence?— Nu sîntem.— Dar ați putea fi, dacă..! Pînă una, alta, vă pot oferi găzduire la mine acasă.— Vai, ce drăguț sînteți !.,.în curind, cele două aveau să-și muște mîinile de ciudă, de amărăciune. Z G. n-a fost deloc! „drăguț". Dimpotrivă. Și aveau să mai afle fetele la tribunal că; respectivul, pentru alte asemenea oferte de găzduire soldate cu violuri, a fost condamnat 8 ani închisoare.

gara din Baia

Amintiri,amintiri...
la

„Prea grăbitele mirese" se intitula o anchetă publicată In urmă cu cîteva luni în ziarul nostru. Se releva ușurință de care dau dovadă unele fete — desigur, cazuri de excepție — față de actul solemn al căsătoriei. Erau veștejite „iubirile" fulgerătoare, uneori pentru cavaleri... septuagenari, veniți pe meleagurile noastre cu intenții dintre cele mai puțin onorabile, în lumina unor fapte de netăgăduit. încercam atunci să proiectăm o rază de a- devăr pe visul mincinos, hrănit de cine știe ce filme ori reviste colorate despre locuri unde — doar in imaginația naivilor — ar curge lapte și miere, fiecare muritor neavînd decît să-și aleagă vila cu piscină sau iahtul de lux.„Prea grăbitele mirese..."Dar ce gîndesc părinții junelor cu călcîiele aprinse după cîte un ins aflat „în trecere" pe la noi și căruia n-au izbutit — pentru că nu au avut răgazul — să-i retină mei măcar culoarea ochilor? Ce spun, așadai. părinții ? Este o întrebare de căpătîi. La urma urmei, care părinte nu ar face to- tul pentru fericirea copilului său ? Mai ales cînd sosește vremea alegerii „drumului de-o viață". Este momentul de mare bucurie, dar șî de mare răspun

dere, cînd experiența și înțelepciunea părinților sînt de natură să discearnă, să sfătuiască, să ajute....în urmă cu cîțiva am, Dana cunoaște întîmplător un turist Italian. Ea abia terminase arhitectura. El ? „Zice că este tehnician". Zice... De atunci s-au mai întîlnit de citeva ori. Și ea s-a hotărît. așa, în răstimpul de cîte un an dintre întîlniri, că acesta și nu altul este omul pentru care trebuie să facă pasul...— E copilul dv. Ce știți despre alesul inimii ei ?— Din spusdle fetei, răspunde tatăl, aflu că-i tehnician. Mă rog. ăsta are mai multă sau mai puțină importantă... Cît privește intenția ei de căsătorie, mă declar de acord.— Bănuim că aveți motive temeinice, de vreme ce acceptați de ginere un cvasi-neCunoscut...— Desigur, replică ferm tatăl. Băiatul face parte din ginta latină și, ca să zic așa. rămînem în familie...Argumentul este... zdrobitor. ca să zicem și noi așa. Dar dacă „băiatul", a- flat în sejur pe aici, se nimerea de’ altă „gintă" ? Oare Dana ar fi rămas neconsolată pînă la adinei bă- trîneți, în așteptarea vreunui brav cavaler al gintei comune ? Sau orice străin,

de oricare neam, numai „de acolo" să fie (chiar fără a ști mai nimic despre el), s-ar fi bucurat de generoasa binecuvîntare a a- cestui tată ? Oare viitorul propriului copii poate fi
are de mult vîrsta cînd colecționa șervetele Ori frunze cu geometrii neașteptate, pe care le presa apoi între paginile albumelor. I-a căzut din întîmplare în mînă adresa unui străin, i-a con-

sau brunet, eu sau fără o- chelări etc. Doina s-a lipsit pînă și de aceste minime, precare, informații sau preferințe. Ea a pus mina pe condei, celălalt (cum arăta $i ce hram purta la ' ora
ceastă afacere este în regulă.' Și pleacă într-un... voiaj prin țară, itinerar în care nu cuprinde și orașul unde, plină de speranțe, îl aștepta prea naiva sa corespondentă. Abia înainte de

Brașovul și împrejurimile sale 
atrag tot timpul anului din ce in 
ce mai mulți vilegiaturiști din 
întreaga țară pentru a-și petrece 
concediul sau un reconfortant 
sfirșit de săptămînă. Pe lingă 
asemenea vizitatori, întotdeauna 
bineveniți, Brașovul este prefe
rat și de cite un individ fără 
căpătii, considerîndu-l drept un 
punct de mare atracție șt dis
tracție. Aflate „pe fază", orga
nele de miliție locale ii depis
tează repede pe acești tăietori 
de frunză la clini, așa cum s-a 
întîmplat, în ultimele zile, cu 
Alexandru Gheorghe, Tudor 
Păun, C. Marian și Vasile Gogu, 
toți patru din Tăndărei. sosiți 
în orașul de la poalele Timpei 
împreună cu niște „prietene de 
ocazie", la fel ca și Ioan Stroie 
din Rm. Vilcea, care „uitase" să se mai reîntoarcă acasă. Pentru 
că toți au declarat că „iubesc" 
atît de mult aceste locuri, in
stanța i-a mai reținut pentru 
cîte 2—3 luni...

I

Prea grăbitele mirese...dar 
și prea grâbif ii lor părinți

tratat că un simplu bilet de loterie ? Și, lă urma urmelor, în speranța cărui „ciștig" ?O întrebare pentru Doina, o altă candidată lă măritiș :— Cum l-ai cunoscut pe omul de care vtei să-ți legi viața ?— Prin scrisori...Exact așa : prin scrisori. Nu, Doina nu mai este un Copil. A terminat liceul, e trecută de 20 de ani. O vreme a lucrat într-o fabrică din Brăila. Nu mai

venit meridianul necunoscutului, și i-a scris. El i-a răspuns. în mintea fetei. Vrăjită de-o himeră, totul s-a răsturnat și s-a tulburat. „Mă mărit" 1 Dar cu cine ? Cu... omul invizibil? Pe baza unei simple scrisori purtind o marcă poștală străină ? Cel puțin la defunctele „agenții matrimoniale", acele „burse de căsătorii" de altădată, îți puteai măcar exprima preferințele : ce virstă să aibă alesul (ori aleasa) inimii, cît de înalt să fie, blond

aceea, numai el știa) i-a răspuns, și iat-o pe fată pregătindu-și trusoul de nuntă.în cele din urmă, apare și „îndrăgostitul". Mai exact, iși anunță aleasa inimii, printr-un telefon, că a sosit în București. „Sînt gripată", îi răspunde Doina, aștep- tind din partea lui gestul de tandrețe cuvenit. Făt-Fru- mosul, care străbătuse atita distanță numai și numai pentru ea, zice : O.K. Cu acel ton indiferent al omului care socotește că și a-

plecarea lui din țară le este dat să se vadă.Acestea sînt, pe scurt, faptele Tatăl fetei nu-șt cunoaște virtualul ginere și totuși... „eu mi-am dat a- cordul de lâ primele scrisori".— Dacă nu-i o indiscreție : cum V-ați decis, totuși, numai pe baza unor scrisori ?— Dacă mi se impută cumva Superficialitatea, e o eroare. Știți, eu cunosc bine limba in care sînt scrise misivele primite de fata

mea. Și-mi place nemaipomenit de mult cum Se exprimă el prin scris... Asta m-a convins : scrisul lui frumos...Motive la fel de... întemeiate aflăm de la o altă fată din Brăila, Maria A. O excursie pe care ă făcut-o într-o țară vecină i-a scos în cale un turist dintr-o terță țară. Cam obosit, cam tomnatic alesul, cunoscut între două feluri de mînca- re, „dar — zice fata^fără să clipească — cum lui i-a ghicit cineva că în această călătorie va cunoaște femeia vieții lui, cum și eu cred în puterea destinului și zic că el este soarta mea, m-am hotărît"... Și mama ? Păi mama ce să mai zică ? Dacă însuși destinul s-a lăsat ghicit ? I„Prea grăbitele mirese"... Dar ce fac părinții lor pentru a le scoate din impas, pentru a le feri de o greșeală pe care ar regreta-o apoi, amarnic, toată viața ? Un tată care-și dă nonșalant binecuvîntarea numai pentru că fata... a ales ginta latină, n-a meditat, în nici un caz, la fericirea copilului față de care este dator, potrivit tradiționalelor reguli părintești, să-1 îndrume pe un drum de viață demu și trainic. Cel

care rostește „de acord", numai pentru că necunoscutul de departe „scrie frumos", pare mai degrabă a săvîrși o glumă stupidă, inconștientă, decît a fi preocupat de viitorul odraslei. Asupra „motivației" bazate pe „puterea destinului" dezvăluită de o... ghicitoare, nu are sens să mai stăruim. Iată consecințele deplorabile ale unor mentalități străine de climatul moral ai societății noastre, opțiuni iresponsabile clădite pe a- celași nisip din care se încropesc miturile fals colorate ale unei lumi care așază pină și actul solemn al căsătoriei sub semnul „legii banului".Cîtă dragoste, cită stimă reciprocă, ce idealuri cu adevărat comune îi leagă pe viitorii soți ? — iată Întrebările pe care nu le pot ocoli nici „grăbitele mirese", nici nu mai puțin gră- biții lor părinți. Firește, în măsura în care socotesc actul unic și solemn al căsătoriei drept un pas spre adevărata fericire și împlinire, drept unul din momentele cele mai frumoase ale vieții. Așa cum o socotește morala poporului căruia îi aparțin.
Iile TANASACHE

Un abandonciudatO întîmplare mal puțin obișnuită ne istorisește cititorul nostru Emil Antonescu din Tir- goviște, str. Al. I. Cuza 56 : „în ajunul Anului nou m-am pomenit că-mi bat la poartă doi tineri. «N-am venit cu colindul — zice unul din ei — ci cu un mare necaz. Am rămas, zice. în pană de benzină și de bani. Pentru că nu putem merge mai departe, vă rugăm, zice, să ne lăsați să lăsăm motocicleta la dv„ plus căștile. Dați-ne 25 de Iei și vi-i Înapoiem după Anul nou, cind venim, zice, să luăm și motocicleta*. Le-am dat, au plecat, dar de venit n-au mai venit nici acum după motocicletă". Care motocicletă zace și acum in curte. Din scrisoare reiese că are un număr de înmatriculare gă- lățean. Unul din cei doi s-a legitimat cu un identitate eliberat Leca Mihai, născut Tudor Vladimirescu Care o fi misterul abandonate ?
tineri buletin de pe numele în comuna — Galați, motocicletei

Rubrlcâ redactatei de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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ROADELE ACESTOR AN/~~y ORGANIZAREA ȘTIINȚIFICĂ ă PRODUCȚIEI - cerință a planului, sarcină de partid
în cifrele cincinalului încheiat cu succes

® în perioada 1971—1975, România a dez
voltat raporturi economice externe cu un mare 
număr de state, întreținînd astăzi relații eco
nomice cu 131 de țări, față de 110 țări în 
anul 1970.

® Ritmul mediu anual de creștere a volu
mului comerțului exterior înregistrat în cinci
nalul trecut — de 18,4 la sută — a devansat 
ritmul de creștere a venitului național și pro
ducției materiale.

@ Volumul comerțului exterior, realizat în 
cincinalul 1971—1975, este aproximativ egal 
cu cel realizat în cele patru cincinale prece
dente.

® S-a extins considerabil cooperarea în 
producte cu alte state, aceasta deținînd în 
prezent circa 25 la sută din volumul total al 
comerțului exterior al țării noastre.Amploarea comerțului exteriorMarile succese obținute de poporul nostru în îndeplinirea cincinalului, dezvoltarea accelerată economiei naționale baza industrializării socialiste, au creat condiții favorabile pentru creșterea rapidă a volumului comerțului exterior, extinderea ariei geografice a relațiilor economice externe, ceea ce reflectă participarea sporită a tării noastre la diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori pe plan mondial.Demn de remarcat este faptul că, în cincinalul 1971—1975, volumul comerțului exterior s-a dublat față de perioada 1966—1970. Aceasta ilustrează, în mod elocvent, preocuparea statornică a partidului și statului nostru pentru amplificarea și diversificarea continuă a colaborării economice internaționale a României. O comparație este deosebit de concludentă : in 1975, volumul ■ comerțului

în a pe
exterior a fost de 500 dolari pe un locuitor, față de 190 dolari în anul 1970. Pe ansamblul cincinalului trecut — în pofida dificultăților create de criza economică internațională, de majorarea substanțială a preturilor la un șir de materii prime — exporturile și importurile țării noastre au fost practic e- gale, asigurindu-se o balanță comercială echilibrată'.O dezvoltare susținută a cunoscut exportul, care în anul 1975 a fost de 2,4 ori mai mare față de anul 1970. Nu este vorba însă numai de o creștere cantitativă. Pe baza dezvoltării și diversificării producției industriale au a- vut loc însemnate schimbări calitative în structura exportului, accentuîndu-se ponderea produselor cu un grad ridicat de prelucrare. Astfel, exportul de mașini, utilaje și mijloace de transport a crescut de 2,7 ori, cel de produse chimice, îngrășăminte și

expor- la 47.9 52,2 laa asi- econo-

cauciuc — de 3,7 ori, iar cel de mărfuri industriale de larg consum — de peste 2 ori. Drept urmare, ponderea acestor grupe de produse în totalul tului a crescut de la sută în 1970, la sută în 1975.Totodată, pentru gura necesitățilemiei, îndeosebi de materii prime — țiței, cărbuni cocsificabili și cocs, minereu de fier, cupru și alte metale neferoase, bumbac, cauciuc natural — precum și de mașini, utilaje și instalații pentru modernizarea producției materiale, importurile au crescut în cincinalul trecut de 2,3 ori. De asemenea, s-a lărgit gama importului de mărfuri industriale de larg consum, mărfuri alimentare, cum și de materii pentru producerea tora.în ansamblul politicii de largă colaborare economică internațională, un loc de prim ordin l-a o-
pre- prime aces-

cupat dezvoltarea susținută a relațiilor economice ale României cu țările socialiste — care dețin o pondere de circa 44 la sută din volumul comerțului nostru exterior. S-au intensificat, totodată, schimburile economice cu țările în curs de dezvoltare — volumul acestor schimburi fiind în 1975 de peste 5 ori mai mare decît în anul 1970. Concomitent, țara noastră a amplificat raporturile economice cu țările capitaliste tate.Cincinalul în intrat va marca-cipare și mai amplă, cu o eficiență sporită, a tării noastre la dezvoltarea colaborării și cooperării economice cu. alte state, la schimbul de valori pe plan mondial, asigurîn- du-se creșterea contribuției comerțului exterior la progresul general al economiei naționale, la colaborarea între națiuni, la cauza păcii și greșului în lume.

dezvol-care am o parti-

Caracterizată printr-un puternic dinamism, industria județului Neamț dispune în prezent de unități bine dotate din punct de vedere tehnic și uman, capabile să realizeze o gamă largă de produse cu parametri competitivi pe piața externă. Fapt este că partea covîrșitoare din creșterea de 10 la sută la producția globală, pe care ne-am propus-o în 1976 față de nivelul atins la finele anului. trecut, va fi rezultatul nu al unor noi investiții, ci al utilizării judicioase a forței de muncă, a capacităților de producție existente, în vederea creșterii susținute a productivității muncii.Sînt cîteva precizări menite să argumenteze de ce comitetul județean de partid pune un accent deosebit pe perfecționarea organizării producției și a muncii, pe promovarea metodelor moderne de organizare în fiecare întreprindere, secție, atelier ■ și pînă la locul de muncă. Bineînțeles, ceea ce ne-am propus să realizăm în cincinalul revoluției teh- nico-științifice pe seama organizării științifice a producției și a muncii — sarcină fundamentală trasată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recentul Congres al consiliilor populare — are la bază experiența bună acumulată pină acum de către numeroase colective din industria județului.Mă refer, în primul rînd. la rolul important pe care organizațiile de partid îl acordă cercetării științifice în cadrul preocupărilor pentru buna organizare a producției și a muncii. Pentru a obține eficiența scontată în activitatea de cercetare, am urmărit ca în fiecare unitate aceasta să răspundă direct unor cerințe concrete ale întreprinderii, să contribuie efectiv la solutionarea unor probleme privind modernizarea producției, promovarea unor soluții tehnologice de înalt randament productiv. Așa. de pildă, la întreprinderea de țevi, ca rezultat al preocupării colectivului de aici pentru traducerea în viață a sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei sale de lucru din luna iulie a anului trecut, s-au și realizat primele eșantioane ale unor noi produse, urmînd ca nu peste mult timp să se treacă la fabricarea lor pe scară industrială. De asemenea, la Săvinești s-a trecut la fabricarea firelor poliamidice pentru covoare, la aplicarea unui nou procedeu de. obținere a caprolactamei și s-a elaborat și aplicat în practică o rețetă originală de producere a unui copolimer, cu re- « percusiuni favorabile asupra calității produselor și asupra prețului de cost, obținindu-se 30 de milioane lei economii anuale față de rețeta inițială. Subliniez că toate aceste realizări ar fi fost de neconceput fără o .organizare judicioasă a cercetării u- zinale, ca parte componentă a organizării științifice a producției și a muncii, fără cunoașterea și stimula-

rea largă a capacității creatoare a fiecărui colectiv.O atenție deosebită acordăm în acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii utilizării judicioase a spațiiloi- uzinale deja construite, cit și a mașinilor și instalațiilor. în repetatele lor deplasări și analize concrete pe care le întreprind, lunar. în întreprinderi, membrii biroului comitetului județean de partid au constatat că, în unele unități, suprafețe însemnate de producție deja construite erau prevăzute prin proiect cu utilaje insufi

prins de consiliul județean de control muncitoresc s-a propus transformarea atelierelor mecanice intr-un fel de „ateliere service", care, în cadrul unei ample acțiuni de cooperare, pe baza unor programe lunare și trimestriale, execută o gamă largă de piese de schimb și chiar suban- samble întregi pentru restul unităților economice din județ, care nu dispun de ateliere mecanice, sau nu au capacități suficiente in acest sens.După cum se știe, partidul definește cincinalul 1976—1980 ca cincinalul revoluției tehnico-știintifice, al

Un capitol important a! organizării muncilor agricole

ciente. în acest sens, s-a întreprins un studiu la Săvinești și la Roman, care s-a soldat cu amplasarea unor noi utilaje și chiar a unor linii întregi de instalații (așa cum este cazul la fabricarea melanei) și astfel, numai pe această bază, se preconizează obținerea unei producții suplimentare de peste 1 miliard lei anual. în cadrul secției de mecanică fină de la Săvinești, de pildă, capacitatea de producție se dublează numai pe seama reorganizării spațiilor existente, prin asigurarea unei densități optime a mașinilor, precum și prin reorganizarea fluxurilor tehnologice.Iată încă o latură a organizării științifice, care a preocupat comitetul județean de partid, organizațiile de partid din întreprinderi. în cadrul atelierelor mecanice din întreprinderi există un mare număr de mașini- unelte : strunguri, freze, raboteze. Dispersarea lor, lipsa unor programe concrete de cooperare duceau la o slabă utilizare, sub limitele eficiente, ele ’ neputînd fi folosite, la întreaga capacitate, în două sau trei schimburi. Printr-un studiu intre-

afirmării largi a cuceririlor celor mai avansate ale cunoașterii in toate domeniile, în scopul obținerii unei înalte productivități a muncii, ca o cerință esențială a progresului economic și social al țării. în lumina acestui de le ză, tru . .loare a altor rezerve menite să asigure în 1976 o creștere a productivității muncii cu 13 la sută față de realizările anului trecut. în acest sens, am inițiat un studiu împreună cu Ministerul Muncii care s-a soldat cu evidențierea unor mari posibilități capabile să ne asigure în actualul cincinal obținerea a peste 90 la sută din sporul de producție numai pe seama creșterii muncii.Fără a minimaliza bîndite pînă acum organizări și a producției, spus că nu au fost epuizate resursele și posibilitățile de care dispune fiecare unitate, fiecare colec-

obiectiv major, organizațiile partid din unitățile industria- ale județului Neamț acționea- în continuare, cu stăruință pen- depistarea și punerea în va-

productivitățiirezultatele dope linia bunei trebuie toate

tiv. Așa cum s-a arătat la recentul Congres al consiliilor populare, avem încă multe de făcut pînă a putea vorbi de o organizare a producției și a muncii cu adevărat științifică în fiecare întreprindere. Sîntem con- știenți de dimensiunile sarcinilor ce ne revin în această direcție în cincinalul actual și întregul efort pentru organizarea rațională a producției și a muncii trebuie să aibă ca obiectiv precis realizarea zî de zi a planului în cadrul programelor de lucru, prin valorificarea optimă a potențialului tehnic și uman din fiecare întreprindere. Consider că la finele oricărei etape de activitate am putea înregistra un cîștig productiv și mai mare dacă eforturile ce se depun pe plan local ar fi susținute și de unele căutări la nivelul ministerelor, centralelor și al altor organisme centrale de specialitate, pentru înlăturarea acelor anomalii care mai persistă încă în relațiile lor cu unitățile din subordine. Propun, de pildă, să se revadă însuși conceptul de cooperare în sensul că derularea cooperării în producție să se facă numai în domenii de strictă specialitate. După părerea noastră nu este normal ca unele piese de schimb și subansamble care se pot executa pe plan local. într-un timp mult mai sctlrt, cu cheltuieli minime și chiar la parametri caii» tativi superiori, să constituie obiec» tul cooperării cu alte unități dtit țară. Transformarea acestor pieșj într-un plimbă tr-alta, drumul nită și ____ _____ficat volumul producției globale al unor întreprinderi. O altă problemă : practica a demonstrat că deși la nivel central dispunem de date informaționale tehnice suficiente, totuși ele ajung greoi, pe căi ocolite la îndemîna specialiștilor și a celor interesați din unitățile productive. Și în acest domeniu loc de mai mai rapidă la I.D.T. și și operativă asigurînd o cialiștilor !problemelor fundamentale pe care le implică astăzi organizarea științifică producției și a muncii.

fel de „turist", care se fără rost dintr-o unitate în- nu face decît să lungească lor spre producția-marfă fisă mărească în mod nejusti-

este bine, prin catalogarea a informațiilor tehnice 1 transmiterea lor directă i la locurile de producție, bună informare a spe- și muncitorilor asupra
a

Ing. Aurel MUȘAT 
secretar al Comitetului județean 
Neamț al P.C.R.

■i Pentru ca în timpul verii să se poată aplica udări pe toate suprafețele amenajate, concomitent cu întreținerea și repararea sistemelor de irigații — problemă de care ne-am ocupat într-un articol precedent — acum trebuie pus la punct echipamentul mobil de udare. S-a stabilit prin lege ca. începînd cu acest repararea utilajelor pentru să se execute de stațiunile mecanizarea agriculturii.„In toamna anului trecut, nile au verificat echipamentului de le agricole — ne Gheorghe Cazacu, mecanizare a agriculturii. A rezultat că trebuie reparat un mare număr de agregate de pompare, conducte și aspersoare. Pentru utilajele care necesită reparații ușoare, lucrările se efectuează în atelierele stațiunilor și secțiilor de mecanizare. Unele echipamente — motopompe, conducte, aspersoare — au nevoie de reparații capitale. Centrala mecanizării agriculturii a' înființat în județele Arad,- Brăila, Constanța, Dolj, Galați, Ialomița, Iași, Ilfov, Mureș, Olt și Teleorman centre specializate pentru executarea unor asemenea lucrări. S-a stabilit ca tot echipamentul de udare să fie pus in stare de funcțiu
ne pînă la începutul lunii martie".Potrivit datelor furnizate de centrală, din utilajele care necesită reparații capitale — și care interesează în mod deosebit — pînă la 13 februarie au fost reparate numai 420 de motopompe, 12 782 conducte și 8 976 aspersoare. Lucrările sînt întîrziate și la toate cele 11 centre specializate se constată că nu se respectă graficele de reparații. Care sint cauzele și ce măsuri trebuie luate pentru accelerarea lucrărilor 7Unitățile agricole aveau datoria să aducă utilajele la centrele de reparații potrivit graficelor 'întocmite. Or, întirzierile existente se datoresc, în primul rînd, faptului că echipamentele nu au fost transportate lă centrele specializate. Este o situație care poate crea dificultăți serioase. Neexecutarea eșalonată a reparațiilor va duce la aglomerarea

an. irigații pentrustațiu-starea tehnică a udare din unități- informează tov. din Centrala de

lucrărilor în preajma începerii campaniei de irigații. De aici, necesitatea ca organele agricole județene să ia măsuri imediate ca unitățile agricole să transporte echipamentele de udare la centreie de reparații.Dar aceasta nu este singura cauză. In urmă cu doi ani Ministerul Agriculturii a stabilit ca toate agregatele de pompare ale unităților agricole să fie preluate de stațiunile de mecanizare, care au obligația să asigure, contra cost, întreținerea și exploatarea judicioasă a acestor utilaje pe tot parcursul anulu.. Totuși, nici pină acum, in unele județe — Ialomița, Dolj, Ilfov, Galați. Argeș și Teleorman — organele agricole nu au dus la îndeplinire dispozițiile Ministerului Agriculturii. Se motivează că unele unități agricole ar dori să-și întrețină și să folosească singure mo- topompele. Dar cum o fac ? Iată un exemplu. Cooperativa agricolă Dra- galina, județul Ialomița, are 264 de agregate de pompare. Din acestea, 132 ie-a predat pentru întreținere și exploatare la S.M.A. Dragalina, iar jumătate le-a tinut în exploatare

proprie. Ce a rezultat 7 în campania de irigații din anul trecut, stațiunea de mecanizare a asigurat rea a 100 de motopompe schimburi. în timp ce din mase la cooperativă au numai 42 și doar intr-un schimb. Ca urmare, peste un din suprafața amenajată a cooperativei nu s-a irigat de loc sau a fost udată necorespunzător. Iată de ce organele agricole județene au datoria de a acționa ferm pentru preluarea de către stațiunile de mecanizare.. spre întreținere și exploatare, a tuturor motopompelor aflate în cooperativele agricole.Irigarea tuturor suprafețelor amenajate necesită un anumit număr de utilaje — motopompe, conducte și aspersoare — prevăzute in documentațiile tehnice de exploatare a sistemelor. Or, anul trecut, din cauză că unele unități agricole nu au avut toate utilajele necesare, pe anumite terenuri culturile nu au putut fi irigate. Din datele existente la Centrala de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare rezultă că, la

funcționa- în două cele râ- funcționat ..i singur sfert
agri- rriari

Tractoarele și mașinile

în județul Vrancea, ca rezultat al bunei organizări a muncii. în toate stațiunile de mecanizare a agriculturii s-au terminat lucrările de întreținere și reparații a tractoarelor șl mașinilor ce vor fi folosite în campania agricolă din primăvara acestui an. Preocuparea mecanizatorilor de a executa lucrări de bună calitate s-a împletit cu o grijă permanentă de a realiza un consum rațional la piese de schimb și alte materiale. Valoarea pieselor recondiționate, de exemplu, se ridică la aproape 600 000 lei. în prezent, continuă reparațiile la utilajele de irigat, la combinele de recoltat cereale și furaje și la presele de balotat paie. Tot în această perioadă continuă și acțiunile de ridicare a calificării profesionale a mecanizatorilor în vederea creșterii contribuției lor la obținerea unor recolte bune în acest an. (Dan Drăgu- lescu).

începutul acestui an, unitățile cole care au teren in sistemele de irigații aveau, față de necesar, mai puțin jcu 93 de motopompe și 2 567 de aripi de udare.' Este un număr de utilaje' necesar pentru irigarea a peste 32 000 ha. Echipamente de udare lipsesc îndeosebi în unele unități agricole din sistemele de irigații Zimnicea, Coteana și Stoenești- Vișina. Se impune ca direcțiile agricole județene, împreună cu trusturile pentru mecanizarea agriculturii să analizeze în fiecare unitate agricolă dotarea cu echipamente de udare, să ia măsuri urgente pentru asigurarea lor în totalitate.în vederea intensificării luorărilor de reparații la utilajele de irigat este necesar ca organizațiile de partid de la sate, consiliile populare conducerile unităților agricole să măsuri ca utilajele defecte sătransportate la centrele de reparații, și să urmărească ca cele care lipsesc să fie completate cît mai cu- rînd posibil.
și ia fie

într-una din secțiile Combinatului de fire și fibre sintetice de la SâvineștlIndici mai ridicați de folosire a mașinilor ÎN INDUSTRIA LOCALĂși agregatelor DIN JUDEȚUL TIMIȘColectivele de industriale ale verin acționează energic pentru organizarea științifică a producției și a muncii. Astfel, ca urmare a introducerii și generalizării unor metode și procedee avansate de lucru și utilizării la indici superiori a mașinilor și agregatelor, în acest an prevederile de plan privind creșterea

muncă din unitățile județului. Caraș-Se- energic productivității muncii au fost depășite. Cele mai bune realizări au fost obținute de siderurgiștii reșițeni, metalurgiștii din Bocșa, lucrătorii de la Întreprinderea de utilaje de mo- rărit din Toplet, colectivul Întreprinderii miniere Moldova Nouă și constructorii de mașini reșițeni. (Nicolae Cătană).
Producția bunurilor 

de consum 
in continuă creștere

agricole de primăvară

Aurel PAPAD1UC

siderurgic Galați. La1 muncește schimbul

Vasile Ștefan Pavel Grigo- Mcluță

comitetului de de la uzina oțelării-refracta- ne-am propus să depășim a- prevedere mobilizatoare. Pînă pe ansamblul combinatului

spor de aproape față de realiză- însemnate canti- trecut, de cocs laminate finite

pentru că, conducerea de

Dan PK.AEȘU
corespondentul „Scinteil"^

La tocul nestins
al hărniciei

Combinatul oțelăria nr. maistrului loan Onacă.— Noi am dat prima șarjă de oțel gălățean din noul an — ne spune maistrul Onacă. Bineînțeles, toți cîți eram in schimb ne-am îmbrățișat, ne-am strins mîinile și ne-am urat să avem un an bun, iar treaba să meargă bine...— Și merge 7— Foarte bine 1 Pînă azi (16 februarie — n.r.) am elaborat peste 3 600 șarje de oțel, pe întregul combinat....Șarje în contul anului 1976, an care pentru Combinatul siderurgic de la Galați înseamnă sporirea cu un milion tone a producției de oțel, comparativ cu realizările lui 1975. Rețineți : numai sporul planificat de producție înseamnă aproape un milion tone oțel ! Aproape cît producția anuală a Reșiței !— în ce ne privește — continuă ideea maistrul principal Constantin Văduva, secretarul partid re — ceasta acum. .s-au și produs 8150 tone oțel peste plan. Obiectivele chemării la întrecere stabilite de tovarășii din Hunedoara au fost popularizate in toate colectivele uzinei. Pornind de la e- valuarea rezervelor din secții, am stabilit angajamentele noastre care au fost aprobate de către adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii. Doresc să se cunoască hotărîrea oțelarilor gălățeni, a tuturor siderurgiștilor noștri de a-și face datoria, de a răspunde înălțătoarelor îndemnuri adresate clasei muncitoare, întregului popor de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recentul Congres al consiliilor populare.— Ce acțiuni deosebite se află în atenția colectivului în acest, an 7— în acest an ne preocupă, în primul rînd, mărirea durabilității convertizoarelor. Adică vrem să folosim cît mai eficient aceste utilaje între două înzidiri. De aceea, ne-am propus ca în acest an să obținem pe fiecare convertizor cîte 350 de șarje de oțel, în medie, pe campanie. O- dată cu aceasta va crește, evident,

producția. De asemenea ne preocupă serios reducerea consumului specific de fontă, ridicarea calității oțelului, perfecționarea pregătirii profesionale, în secția oțelării, ca și în întregul combinat, majoritatea muncitorilor sint tineri. Marea lor majoritate sint calificați aici, la Galați. Adrian Miron este unul dintre ei. La cei 23 de ani ai săi este topitor-șef.— Cincinalul trecut a fost primul meu cincinal de muncă, se destăinuia Adrian Miron. în acești ani am fost încercat în execuția unor sarcini destul de dificile pînă mi s-a
Importante producții 

suplimentare 
la Combinatul siderurgic 

din Galați

încredințat funcția de topitor-șef. Sint convins că noul an și noul cincinal vor fi și mai spornici. Producțiile din aceste zile sint un semn de bun augur. Și nu greșesc, cred, dacă afirm că noi, organizîndu-ne mai bine munca, vom reuși să realizăm acel ' spor de aproape 1 milion tone oțel în 1976.Vorbind despre oțelarii Galațiului, trebuie să amintim foarte multe nume din rîndul fruntașilor : Ciobanu, Dumitru Coșeru, Suharov, Mihai Cristoforos, Hanganu, Gheorghe Chihaia, re Tîmplaru, Pavel Cioplea, Isaia și mulți alții. Alături de ei se află întregul colectiv al uzinei, toți siderurgiștii Galațiului, care sint hotăriți să demonstreze zi de zi, prin fapte, că știu să muncească așa cum se cuvine pentru a-și îndeplini toate îndatoririle.Această unitate de acțiune a fost de altfel dovedită și de alte multe exemple, din rîndul cărora mai alegem doar unul : reparația anuală planificată a laminorului Slebing. La prima vedere, un fapt obișnuit de muncă. Operația s-a încheiat în pri-

mele zile din noul an, la execuția ei participind efectiv zi și noapte peste 800 de oameni dintr-un mare număr de sectoare ale combinatului. Inginerul loan Voina, șeful laminorului. ne spunea că realizarea a- cestei reparații a fost posibilă într-un timp scurt în acele zile, pentru combinatului, pentru comitetul partid de pe platformă, pentru un mare număr de sectoare de aici, cu- vîntul de ordine a fost : totul pentru Slebing ! Și astfel, odată cu primele zile din 1976, acest laminor de semifabricate a fost reintegrat fluxului siderurgic.Vești îmbucurătoare și din sectorul furnale. Aici, șeful secției, ing. Ștefan Banu, remarca două fapte : mai întîi, cele peste 15 790 tone fontă realizate peste planul la zi și a- poi comportarea bună a celui mai tînăr agregat — furnalul nr. 4 de 1 700 mc, pus în funcțiune in luna mai 1975. Acest furnal și-a atins încă din septembrie anul trecut, cu o lună mai devreme, parametrii de funcționare. în condițiile în care însăși perioada de atingere a parametrilor s-a micșorat de patru ori de la primul furnal gălățean la cel de-al patrulea. Și un rezultat deosebit obținut aici : 459 kg cocs pe tona de fontă, consum deosebit de redus, record pe -țară, după cum afirma interlocutorul nostru.Și asemenea intense preocupări pentru o bună activitate în 1976 sînt de consemnat pretutindeni aici. „In acest an, în septembrie, combinatul nostru împlinește 10 ani de activitate, eveniment pe care dorim să-1 onorăm prin realizări deosebite — ne spune inginerul Corneiiu Velincov, directorul Combinatului siderurgic de la Galați. 1976 nu înseamnă pentru noi numai un 1 milion tone oțel rile lui 1975, ci și tăți, față de anul metalurgic, fontă, pline etc. Am încredere in capacitatea siderurgiștilor noștri și sînt convins că toate aceste sarcini vor fi realizate exemplar".

în lare terea contribuției industriei locaîe la dezvoltarea armonioasă, echilibrată a economiei județului, prin sporirea și diversificarea producției bunurilor de consum, a prestărilor de servicii către populație, valorificarea superioară a resurselor locale materiale și umane. Ponderea industriei locale în totalul producției industriale a județului a crescut continuu. în acest sector desfășurîndu-și în prezent activitatea 160 de unități amplasate în 95 de localități. în cincinalul trecut. îndeplinit înainte de termen prin utilizarea mai deplină a capacităților de producție și intrarea în funcțiune a unor noi obiective, majoritatea în localități rurale, s-a pus un accent deosebit pe creșterea producției bunurilor de consum, care în 1975 a reprezentat 70 la sută din totalul producției marfă.— Pe baza orientărilor stabilite de Congresul consiliilor populare, am luat un șir de măsuri care să asigure îndeplinirea integrală a prevederilor planului cincinal 1976—1980, astfel îneît în această perioadă să înregistrăm o creștere de ordin calitativ în întreaga noastră activitate — ne spune inginerul loan Staicu. directorul general al Grupului întreprinderilor de industrie locală Timiș. Vom înregistra creșteri importante de producție in ramurile chimie, construcții de mașini și prelucrarea metalelor, materiale de construcții, lemn.Concomitent cu creșterea producției, în atenția muncitorilor și -*•’ - ’ de cer_sarcină diver- de fa- calității cincinal, din

județul Timiș, consiliile popu- se preocupă stăruitor de creș-

specialiștilor, a atelierelor cetare-proiectare stă ca o deosebit de importantă sificarea nomenclatoarelor bricație și îmbunătățirea produselor. în actualul unitățile de industrie locală «... Timiș vor asimila numeroase produse și sortimente noi sau modernizate. din care cea mai mare parte o reprezintă bunurile de consum destinate fondului pieței. In programele recent întocmite figurează, de asemenea, măsuri pentru dezvoltarea prestațiilor de servicii către populație prin sporirea numărului de unități și diversificarea activităților. Accentul va fi pus pe introducerea unor sisteme rapide de servire, chiar la domiciliul cetățenilor.
Cezar IOANA
corespondentul „Scîntell"
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„Cea dinții datorie a școalei
este de a forma buni cetățeni... //

Școala românească s-a bucurat — de-a lungul timpului — de o pleiadă de cărturari și eminenți pedagogi, de legiuitori și organizatori iluștri, care i-au consacrat cu generozitate și simț patriotic întreaga viață, întreaga capacitate creatoare. între aceștia, la loc de cinste în, panteonul învăță- mlntului românesc, se află înscris și numele lui Spiru Haret, organizator și înnoitor al școlii noastre la sfir- șitul secolului al XIX-Iea și începutul celui de-al XX-lea.S-au împlinit, la 15 februarie, 125 de ani de la nașterea sa. Sărbătorirea acestei aniversări — inclusă și în programul anual al aniversărilor propuse de UNESCO — ___ î_____ ”morală a lucrurilor, întrucît ea ne oferă ocazia evocării unei personalități, a unei opere și a unei gîndiri, care pot constitui — în multe privințe — o multiplă lecție etică, u- mană, civică pentru urmași.Matematician de reputație internațională — „lucrarea de doctorat a lui Haret (asupra instabilității sistemului nostru planetar — n.n.) a fost, fără nici o umbră de îndoială, una din cele mai frumoase teze din cîte s-au susținut la Sorbona", spune savantul G. Țițeica, fost elev al său ; dar nu mai puțin originală este și a- cea „Aritmetică elementară pentru clasele primare", apărută în multe ediții — om de aleasă cultură, talentat profesor și pedagog, Spiru Haret s-a dedicat cu pasiune nobilei misiuni de ridicare culturală a poporului său, în primul rînd printr-o organizare rațională, riguroasă a sistemului instrucțiunii publice. în ciuda unor oscilații și contradicții în gîn- dire, în ideologie, în „soluțiile" oferite pentru remedierea unor racile sociale ale orînduirii burgheze a timpului său, și-a conturat o politică școlară proprie realistă — pe care a promovat-o susținut și în calitate de ministru al învățămîntului (între anii 1897—1899, 1901—1904 și 1907—1910) — intuind cu strălucită clarviziune drumul în viitor al școlii progresiste în general, al școlii românești moderne în particular.S-a spus despre el că a fost un mare organizator al școlii primare și aprecierea nu e greșită. într-adevăr, el a transformat școala primară dintr-o „școală de dăscălie" cu un învă- țător-funcționar, într-un centru de cultură, cu un învățător-apostol, o școală rurală, cu bibliotecă, cu șezători și asociații culturale pentru țărani, în vederea ridicării nivelului lor cultural. Tot lui i se datorește introducerea, pentru prima oară în învățămîntul românesc, a programelor analitice, a manualelor unice pentru clasele primare etc. A fost considerat, de asemenea, ca activ reformator al învățămîntului liceal și superior. Și pe bună dreptate. El preconizează, prin legea învățămîntului secundar și superior (1898), un liceu cu trei secții (reală, modernă și clasică) ; înlocuiește bacalaureatul ca examen de cunoștințe, cu examenul verificării maturității tinerilor ; definește ca funcție fundamentală a u- niversității aceea de a preda știința, de a face cercetări științifice și de a gm ' na'ip a-

este■in ordinea

forma spiritul civic. Deopotrivă, este inițiatorul unui sistem organizat de învățămînt profesional.Dar ceea, ce conturează cu adevărat dimensiunile reale ale personalității pedagogice a lui Spiru Haret sînt ideile fundamentale, concepția realmente progresistă, situate la baza tuturor acțiunilor sale organizatorice. „...Sistemul școlar al unei țări să fie oglinda fidelă a trebuințelor, aspirațiilor, caracterului național al poporului care o locuiește", spunea el, această dorință profund patriotică de propășire spirituală și culturală a poporului legînd-o strîns de destinele școlii, ale progresului și modernizării sale. După cum, acelorași năzuințe îi răspundea și principiul că „scopul învățămîntului însă nu este numai instrucțiunea, ci și educatiunea tinerimii și aceasta a doua parte este mai
La aniversarea unui 

ilustru înaintaș al școlii 
moderne românești: 

SPIRU HARET

importantă și mai grea de realizat decit cea dinții". în același sens, de viziune progresistă, se înscrie concepția sa potrivit căreia „cea dintîi datorie a școalei, care trece înaintea oricărei alteia, este de a forma buni cetățeni...".Haret punea mai presus de „simpla știință" știința care' te învață să lucrezi și mai presus de omul care știe, omul care gîndește, simte și voiește; cu alte cuvinte, el voia nu numai un om instruit, ci unul instruit și educat.Incontestabil, istoria invățămîntu- lui nostru ni-1 prezintă pe Spiru' Haret ca pe un ilustru înaintaș al școlii moderne românești. Dar, în a- celași timp, nu putem face abstracție de contextul social-istoric al timpului în care el și-a afirmat principiile asupra organizării instrucțiunii publice. în orînduirea burgheză, școala primară obligatorie de patru ani a rămas în mare măsură doar un deziderat, pentru că nici condițiile materiale, nici cele social-poli- tice nu puteau asigura maselor largi accesul la învățătură. Condiția cadrelor didactice, de îndrumători cul- tural-spirituali ai obștii satului a rămas, de asemenea, un simplu deziderat ; ne amintim, mai ales cei în vîrstă, cît de precară — sub aspectul material și îndeosebi al demnității umane — era situația slujitorilor școlii în anii regimului burghe- zo-moșieresc. Nu puține din ideile novatoare ale lui Spiru Haret — documentele o atestă — au întîmpinat opoziții vehemente chiar din partea guvernanților vremii.Instaurarea puterii populare, construirea noii societăți au pus în fața partidului, a statului, probleme "deloc , ușoare privind lichidarea grelei

moșteniri lăsate ■ de orînduirea bur- ghezo-moșierească în domeniul învățămîntului. Lichidarea analfabetismului, crearea tuturor condițiilor necesare și realizarea efectivă a in- vățămîntului general obligatoriu cu un grad tot mai înalt de școlarizare— patru, șapte, opt și/ acum, 10 ani— dezvoltarea rețelei școlare și modernizarea învățămîntului pe măsura marilor sarcini constructive ale societății noastre ; noua situație socială a cadrelor didactice ; integrarea crescîndă a învățămînțuluj cu cercetarea și producția s-au înscris printre înfăptuirile cele mai însemnate ale socialismului în România.Recunoaștem în organizarea și principiile directoare ale școlii noastre de astăzi multe din intuițiile geniale și de reale aptitudini pedagogice și cetățenești ale acestui ilustru arhitect al începutului de școală modernă din România, realizator al unei veritabile prefețe a operei de constituire a unui sistem închegat, unitar de în- vățămînt național. Am realizat însă mult mai multe din principiile educative pe care acest lucid» vizionar și Ie putea imagina chiar. în condițiile . optime create de partidul și statul nostru, de societatea socialistă se realizează o fericită osmoză între principiile și dezideratele de realizare a unui învățămînt modern, deplin corespunzător cerințelor dezvoltării socîal-economice și culturale a României socialiste, cu o solidă fundamentare ideologică pe filozofia marxist-leninistă, și posibilitățile concrete — materiale și sociale — de transpunere a lor în practica școlară curentă. Am realizat, pe deplin, o școală pentru întregul popor, în care copiii din toate colțurile tării se bucură în mod egal de lumina culturii și științei, în care corpul profesoral, respectat și stimulat, dispune de posibilități ample de exercitare a înaltei sale misiuni sociale, de perfecționare continuă sub raport profesional și uman.Aniversînd 125 de ani de la nașterea lui Spiru Haret, cred că-1 putem situa fără șovăire printrerile personalități ale culturii, ale pedagogiei universale. Pe plan național, el poate fi considerat ca un mare continuator al lui Gh. Lazăr și Gh. Asachi, al lui Petrache Poe- naru și Mihail Kogălniceanu'. Ca la toți aceștia, la Haret distingem acea trăsătură emoționantă, profund u- mană, specifică multora din personalități ale poporului 
conștiința misiunii patriotice, sociale, 
a înaltei îndatoriri pe care o au-față 
de poporul care i-a născut.
Prof. dr. docent 
Ștefan BARSĂNESCU 
membru corespondent al Academiei

Cele mai multe personaje din Incognito sînt cunoscute telespectatorilor dintr-un serial, August în flăcări, al cărui scenariu era semnat tot Eugen Barbu. Deci și Colonelul, Armand Sachelarie, și Tronaru luptători comuniști — și familia nescu-Tismana, și inspectorul-șef al Siguranței, Mizdrache, și doamna Gerda și von Braun — cu toții excelent interpretați pe micul ecran actori fruntași ai scenelor noastre sînt personaje familiare publicului nostru. Subintitulat „cine-roman", Incognito păstrează structura unei povești cinematografice, întemeiată nu pe analiză psihologică, ci pe a- ventură, pe eveniment, pe dialectica previzibilului și a imprevizibilului, pe jocul contrastelor și al tipologiilor. Structură-schemă căreia Eugen Barbu îi complinește, prin descripție, e- vocare, detaliere, disponibilitățile, izbutind ca demersul său epic să se desfășoare polivalent, unele pagini amintind de Șoseaua Nordului, altele de Princepele.Interesul romancierului se concentrează asupra definirii nuanțate a caracterelor, prin apel la trăsături temperamentale și la avataruri biografice. Dar și asupra momentului istoric, cu datele lui sociale și politice. Imaginea generală și particulară este, în diversitatea ei, remarcabilă. Atît prin mediile înfățișate, cît și prin personajele care le reprezintă, prin natura conflictelor în care acestea sînt angajate. Și, nu în ultimul rînd, prin arta prozatorului de a configura caleidoscopic Bucureștii anilor de război și cu deosebire modul de a trăi și de a gîndi. al claselor pose- dante și al organelor represive, mâne sau germane.Esențiale mi se par, în acest dru, demonstrația de inteligență care o fac forțele revoluționare, tifasciste și antiburgheze, tatea soluțiilor la care recurg, conștiința opțiunii-patriotice, puterea lor
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PROGBAMUL I
9,00 Teleșcoală.

10,00 Dansuri șl contradansuri.
10,25 Film artistic : „Oamenii amurgu

lui".
Telex.
Teleșcoală.
Curs de limba franceză (nivel 
mediu).
Telex.

12,20
16,00
16,30

17,00
17,05 Pentru sănătatea dv. : Alimentația 

In bolile ficatului.
17,15 Scena. Emisiune de actualitate și 

critică teatrală.
17,35 Melodii vechi, lnterpreți noi.
17,55 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură.
18,25 Intilnire cu... soprana Elena Pa- 

trichi de la Teatrul muzical „Ni
colae Leonard" din Galați.'

de sacrificiu, Încrederea în realismul - idealurilor naționale, umaniste, capacitatea de a se adapta la situația concretă, vocația de a rezolva problemele cu imaginație neaventuristă, dimensiunea superior morală a valorilor cultivate, simțul de orientare tactică și strategică. Fapt cu atît mai relevabil cu cît protagoniștii sînt, obiectiv vorbind, mai discret portretizați decît adversarii lor, că Tro-

trează și, finalmente, se afirmă. Legic și logic. Forme care în „cine-ro- manul" lui Eugen Barbu sînt expresii ale antifascismului, rezistentei, ale luptei patriotice. Prin forțele angajate, subteran, împotriva dominației fasciste și a dictaturii antones- ciene, chiar dacă, deocamdată măcar, prozatorul nu insistă caracterologic asupra fiecărui personaj.Că, în acest context general, Eu-
‘ NOTE M

<<535

Eugen BARBU:

INCOGNITO"
naru și Colonelul sînt mai puțin memorabili decît Mizdrache și echipa Iui, iar acțiunile conspirative ale primilor mai expeditiv narate decît, de pildă, convorbirile dintre pamfletarul Pavel Candrea și subsecretarul de la Interne, Ionescu-Tismana, sau dintre acesta din urmă și prezumtivele lui victime erotice.Artistic, relația traduce ideea înscrisă metaforic în însuși titlul romanului. Relația, adică, dintre necunoscut și știut, dintre neașteptat și aparent consolidat, dintre ceea ce vine și ceea ce este sau era, dintre istorie ca fenomen in mișcare și iluzia circumstanței definitive. „Incognito" sugerînd, prin Armand Sache- larie, prezența peste tot, la toate nivelurile, a ochilor și urechilor noului, perspectiva firească a acestuia, formele variate prin care el se infil-

gen Barbu supralicitează uneori condiția romanului de aventuri, că anume episoade sînt, realistic vorbind, naiv-fanteziste (cele referitoare la cazul Vrăbiescu, bunăoară), nu încape nici o îndoială. Impresie amplificată prin caracterul de excepție al circumstanțelor, dar și de prejudecata că autorul trebuie să fie consecvent cu linia urmată în scrierile reprezentative anterioare. Să nu uităm, totuși, că și în Groapa, și în Șoseaua Nordului, și în Facerea lumii, și în Pe ploaie, și în Princepele, el e un prozator sedus de insolit. De senzațional. Prin ineditul universului configurat. Prin tipologii. Prin invenția epică. Dar și prin formula adoptată. Fiecare desfășurare narativă echivalînd, practic, cu o altă experiență. După modelul lui Liviu Re- breanu care, rămînînd el însuși,. în-

cearcă succesiv modalități de expresie noi.Incognito, în bogatul palmares al lui Eugen Barbu trebuie deci privit ca atare. Oricît am fi de ispitiți să-l comparăm pe „Colonelul" — creier al mișcării — cu Mareș sau problematica din Incognito cu cea din Șoseaua Nordului — comparație evident posibilă pe numeroase planuri, ambele fiind cărți antifasciste, prin excelentă social-politice, menite a releva conflicte vitale, gîndite însă în maniere diferite. în Incognito, Eugen Barbu a vrut și a izbutit să-și potențeze vocația de a cuprinde, în paletă, o infinită gamă cromatică a mediilor . umane, pe scara ierarhiilor epocii și a mentalităților. Prin Armand Sa- chelarie, citi torul intră in contact cu lumea sus-pusă, cu Siguranța și cu Gestapoul, cu luptătorii comuniști, cu modul de a trăi și de a acționa al acestora. De fapt, un pseudo Armand Sachelarie, personaj cu dublă existență, comunist infiltrat în cercurile fasciste, juicîndu-și perfect rolul, cu o discreție absolut remarcabilă. Discreție care nu-1 împiedică pe romancier să reliefeze orizonturile particulare ale diverselor straturi sociale, dialogul acestora cu timpul, certi- ' tudinile sau neliniștile lor. Personaj avînd ca aliat obiectiv mersul evenimentelor.Capitolul consacrat criminalilor de război, in frunte cu Ion Antonescu, are, ideologic și politic, valoare de epitaf. Epitaf al unei pagini întunecate din istoria statului român. Demonstrație a clarviziunii tuturor celor care, pină atunci necunoscut!, au avut încredere în biruința luminii asupra întunericului și nu și-au precupețit energiile spirituale în a se dărui cauzei naționale. Cauză — romanul o configurează — a Partidului Comunist Român.
Aurel MARTIN

18.40 Teleglob t Moscova în preajma 
Congresului.

19,00 Vibrăm în consonanță cu rltmu- 
’ rile noi. Emisiune de versuri.

19,20 1001 de seri : Creionașul’ ferme
cat..

19,30 Telejurnal.
20,00 Patria este numai în patrie.
20.40 Satu-n care m-am născut. Cînte- 

ce mureșene.
80,50 Seară de teatru. Ciclul„Oameni 

ai zilelor noastre". „Interviul" de 
Dumitru Drăgan.
24 de ore.

Doi artiști clujeni
la București

82,10

PROGRAMUL II
20,00

21,20

Film serial „Lampa albastră". 
Producție a studiourilor bulgare. 
Telex.
Spectacolul lumii 
Plnar la Tropicana. 
Poveste muzicală, 
pretate de Georges
Ce știm șl ce nu știm despre... 
Din filmoteca TV.

(IV) : De la

Șlagăre inter-
Jouvin.

tează îndelung în fața pînzelor sale, revenind asupra lor, completîndu- le, accentuînd unele trăsături, Teodor Botiș cîntărește îndelung echilibrul cromatic. întreaga operație de potrivire a culorii, a luminii, a formelor rămîne însă un proces tainic, pe care privitorul nu-1 regăsește
expun :BOTIȘEugen PLASTIC

• „Centenarul Duminică. în sala tacole a Casei de cultură a sindicatelor din municipiul Tg. Jiu, in prezența a peste 600 de participanți, a avut loc simpozionul . „Constantin Brâncuși". Au prezentat comunicări și referate 23 de personalități ale vieții noastre culturale, literati și istorici, critici de artă, pasionați iubitori și cunoscători ai vieții și operei lui Brâncuși. La Muzeul județean din Tg. Jiu s-a deschis expoziția documentară permanentă „Constantin Brâncuși", care cuprinde, printre altele, reproduceri fotografice după operele brâncușiene, două busturi ale sculptorului român — unul in bronz, realizat de V. Năstăsescu, și altul în marmură, aparținînd lui I. Alexan- drescu — mai multe piese de arhitectură populară, o O expoziție cu tema „Cartea social- politică" s-a deschis ieri în sala „Arta" din Brașov. Sînt prezentate peste 500 de lucrări apărute in editurile din țara noastră, printre care un loc de frunte îl ocupă operele tovarășului Nicolae Ceaușescu, publicate în mai multe limbi, lucrări care reflectă politica externă a partidului și statului nostru, opere ale clasicilor marxism-leninls- mului, lucrări destinate învăță- mîntului de. partid. Expoziții cu aceeași tematică au mai fost organizate la Casa de cultură a «indicatelor din Focșani, la Biblioteca orășenească din Rm. Sărat, o Sub genericul „Codul eticii și echității călăuză în viața și cotidiană", au loc în orașele județului Bacău numeroase activități cultural-educative la care își instituțiile de școlile, filialele științifice etc. La Buhuși, texti- liștii au participat la un simpozion pe tema „Să muncim și

socialiste, activitatea satele și
dau concursul cultură și artă, societăților

să trăim în chip comunist", iar în municipiul Gheorghe Gheor- ghiu-Dej, proaspeții căsătoriți au luat parte la un dialog intitulat .(fj.Cum ne organizăm viața de familie". La Moinești și Bacău au fost organizate „Zilele teatrelor de amatori", in cadrul cărora artiștii teatrelor populare și ai formațiilor căminelor culturale s-au întrecut în cadrul festivalului-concurs „Vitejii neamului". o Duminică la Deva și Hunedoara s-a desfășurat faza finală a„Călușerulcare, alături de artiștii amatori hunedoreni, au participat și formații reprezentative din județele Alba, Arad, Brașov, Bis- trița-Năsăud, Timiș. Spectacolele finale de pe scenele caselor de cultură din Hunedoara și Deva au fost precedate de o reușită paradă a portului popular desfășurată pe străzile celor două municipii, precum și de o sesiune de comunicări științifice pe tema acestui străvechi dans popular românesc, e La cabinetul de științe sociale al întreprinderii de construcții și montaje siderurgice Galați a avut loc un schimb de experiență pe tema : „Acțiuni ale sindicatelor pentru activizarea muncii politice de masă destinate mobilizării constructorilor la îndeplinirea obiectivelor de plan" ; la dezbateri au luat parte reprezentanți ai sindicatelor din toate întreprinderile de construcții ale județului Galați. Tot la Galați, la cabinetul de științe sociale al comitetului de partid de pe platforma Combinatului siderurgic Galați, un schimb similar de experiență a avut ca temă : „Gazeta de perete și satirică, mijloc eficient de educare și mobilizare a oamenilor muncii la realizarea sarcinilor stabilite de Congresul al XI-lea al partidului".

festivalului-concurs transilvănean", la

Iarna este, îp general, cel mai fertil sezon din viața căminelor culturale. Dar în această iarnă exigentele l'ață de o activitate cultu- ral-educativă care să cuprindă tot satul apar cu mult sporite. în spiritul documentelor Congresului consiliilor populare. în în- tîmpinarea Congresului e- ducației politice și al culturii, căminele culturale au datoria să cheme întreaga obște a satelor la un dialog viu; plin de conținut, atractiv, despre viață, despre preocupări ale în lumina celor _____ _______evenimente... Trebuie spus că în multe sate din județul Alba căminele culturale și-au deschis primitor porțile. în altele... Dar să-l ascultăm pe tovarășul Gheorghe Jurcă, vicepreședinte al Comitetului județean pentru cultură și educație socialistă :— în general, activitatea se desfășoară bine. Totuși, nu au fost întocmite peste tot, la vremea potrivită, programe unitare de acțiuni cultural-educative pentru perioada octombrie 1975 -martie 1976. Ca urmare, la unele cămine culturale nu s-a realizat participarea tuturor intelectualilor la diverse acțiuni cu caracter științific sau la activitatea de teatru, dansuri, cor etc. Pe alocuri, consiliile populare comunale nu au rezolvat corespunzător problema combustibilului și alte probleme gospodărești. Mai există și problema atracti- vității programelor. Căci, să recunoaștem, în unele locuri tinerii se urnesc mai greu către căminul cultural decît bătrînii.După această „introducere" autocritică, am

muncă și multiplele oamenilor, două mari

teva cămine culturale din județ.Crăciuneîu de Jos. O comună de pe Tîrnavele unite, vecină cu Blajul — deci o comună cu multi navetiști. Aici s-a inaugurat, în urmă cu cîteva luni, un frumos cămin cultural. Pe' la colțuri, pereții mai sînt jilavi, persistă încă mirosul de zidărie proaspătă... Dar activitatea educativă și culturală s-a instalat aici încă de la început, cu autoritate. Seară de seară, locuitorii sînt invitați, la cîte-o ac-

Tîmavei). Și tot cu aplicații la realitățile locale se desfășoară și cursul „Programul P.C.R. și Directivele Congresului al XI-lea, in slujba poporului român", organizat la universitatea populară... Această caracteristică, . ne dăm seama, a făcut ca la cămin să fie in permanență afluență de public (55 de tineri erau pre- zenți la repetiții, alții o aju- ■ tau pe bibliotecara Malvina Bărbuleț, locțiitoare a secretarului comitetului comunal U.T.C. și directoare
însemnări din județul Alba

(Urmare din pag. I)încheiat. Anul următor a luat-o de la capăt. Și din nou peste 3 ani...Am găsit-o acum preocupată de o nouă versiune a manualului. înfăptuirea cincinalului 1971—1975 a însemnat și întregirea unei importante etape în dezvoltarea tuturor coordonatelor vieții din județ. Inclusiv în modificarea datelor geografice.Dar să pornim pe firul manualului.1. Formele de relief. Nimic, nici un accident de relief nu împungea cerul plat de deasupra teraselor mari ale Bărăganului. Doar turle de biserici și plopi din loc în loc. Privirile nu mai alunecă azi adormitor peste Bărăgan. Din loc in loc se ridică spre cer insolitele, masivele și coloratele forme de relief ale industriei : un mare combinat de îngrășăminte chimice la Slobozia, fabrici noi la Țăndărei, combinate noi la Călărași. Apoi, orașele, cu clădiri mari...
2. Apele. Rîul Ialomița...

Curge de mii și mii de ani tot prin aceleași locuri. Incepind însă din 1975, cursul său' s-a scurtat cu 3 km. A dispărut „Cotul lui Drăgan". Pentru a feri orașul de inundații, pentru a cuceri teren pentru un

limpede critică și vizitat ci

țiune. Și chiar cînd. nu sînt „acțiuni", formațiile artistice oferă, prin repetiții, momente atractive. Iar de repetat se repetă cu pasiune. „Am observat că cetățenii comunei, deprinși cu reprezentațiile nu vin la încropite în aceea, sîntem te' de exigenți încă de la început". Aceste cuvinte ne sînt spuse de prof. Ion Voi- cu, directorul căminului, un tînăr și inimos activist cultural, mereu prezent în mijlocul artiștilor amatori, în repertoriu : „Navetiștii" de Ion Băieșu — piesă a- decvată realităților comunei ; montajul literar-mu- zical „Nunta la Crăciunel", pe teme locale. Și tot pe teme locale este și filmul realizat de cei 10 tineri membri ai cineclubu- lui de la cămin. Este al șaptelea film al lor (al șaselea, „Oamenii sînt mai puternici", fusese inspirat din lupta dîrză a locuitorilor cu apele revărsate

de calitate, spectacolele grabă. De cit se poa-

ale

adjunctă a căminului -cultural, să aranjeze rafturile și volumele ; era într-o joi și, la Crăciuneîu de Jos, joia este zi culturală de vîrf).La Bucerdea Grânoasă nu sînt probleme : la căminul cultural se fac repetiții. Formațiile de teatru și cea de dansuri maghiare, grupul vocal ne oferă e- șantioane din cîteva numere aflate în stadiu avansat. Chestiuni gospodărești 7 „Ne-am străduit să le rezolvăm din timp".„Și noi, spre deosebire de alți ani, ne-am preocupat mai serios de problemele gospodărești ale celor patru cămine culturale din comună — ne spune Alexandru Duca, primarul din Galda de Jos. Reparațiile, amenajările, combustibilul... Aceste probleme au fost dezbătute amănunțit odată cu programul activităților cultural-educative, stabilit sub îndrumarea comitetului comunal de partid — și iată, acum

tot pline de oameni". în- tr-adevăr, la Galda de Jos, căminul' cultural se află în centrul atenției locuitorilor, în fiecare seară se dezbat probleme de etică, se discută perspectivele dezvoltării comunei în acest cincinal. Ușile căminelor, ni se spune, sînt mereu deschise......Și în alte locuri, ușile căminului cultural stau mereu deschise. Dar în sensul de... vraiște. Așa a fost în comuna Hopirta. unde căminul cultural nu avea nici clanță la ușa de la intrare. Acum are, în urma criticii aduse autorităților locale, dar acest aspect minor ne-a dezvăluit și altele, de alte dimensiuni. De pildă, faptul că, aici, programul unitar de activități pe perioada de iarnă fusese întocmit mult după începerea calendaristică a respectivei perioade. Urmarea ? în vreme ce în alte comune activitatea era în toi, la Hopirta (director, prof. Vasile Popa) încă se mai făceau planuri.Firește, nu milităm pentru elaborarea, în sine,' a programelor de activități, dar, cită vreme scena căminului este mai mult pustie, este firesc să ne gîndim că și lipsa de planificare este de vină.Obiectivele clare ale muncii educative în această perioadă, buna planificare a- sigură, în general, o fructuoasă activitate la căminele culturale din județul Alba. Dar, pe acest fond pozitiv, cu atît mai mult ies în evidentă cazurile în care simțul de răspundere și prevederea s-au aflat în... vacanță.

Organizarea de către filialele U.A.P. a unor expoziții în București duce nu numai la o intensificare a circulației valorilor plastice, dar contribuie, implicit, la crearea unui climat artistic fertil de confruntare a ideilor, de cunoaștere . a creațiilor mai importante din diferitele orașe ale țării, în acest context, consemnăm prezenta la București a doi artiști clujeni ; în sălile Ateneului Român pictorul Teodor și sculptorul GOCAN.Peisajul și natura statică au oferit lui Teodor Botiș sursa directă, tonică, a unor emoții de esență lirică, care apoi, in liniștea atelierului, au fost decantate, purificate. Lucrările sale aduc rm univers artistic de mare sensibilitate, plasat sub semnul unei candori neprefăcute. A- sistăm parcă la o visare calmă în fata lumii reale, pe care artistul se străduiește s-o transcrie cu gravitate. învăluite într-o lumină blîndă, tulburată pe neașteptate de un accent, cromatic mai ferm, peisajele sale conturează atmosfera specifică locurilor parcurse. Pictor de elaborare lentă, care medi-

decit în rezultatul lui ultim, în lucrare. Stilizările repetate ale formei, dar și inefabilele armonii de griuri pe care a știut să' le aducă pe pinză accentuează parcă sunetul, grav al sentimentului poetic, care descinde la Teodor Botiș dintr-o întreagă tradiție a artei populare românești, din firescul și discreția acesteia. Tablourile lui, deși păstrează o vibrație de intensă afectivitate, ilustrează, în același timp, preferința autorului pentru efectele sintetice, precise, directe.Coleg de generație cu Teodor Botiș, sculptorul Eugen Gocan prezintă o serie de lucrări a căror patină discretă

însoțește armonios selecția de pictură. Adu- cînd mijloacele unei stilizări specifice, sculptura lui Eugen Gocan mărturisește aceeași participare afectivă și integrare în universul miraculos al folclorului nostru, aceeași viziune gravă în abordarea, de această dată, a chipului omenesc. Iar dacă contactul cu specificitatea unei tradiții se păstrează uneori prin folosirea unui străvechi material — lemnul („Mamă cu copil", „Compoziție cu portrete"), cel mai ades această legătură se manifestă în logica strictă cu care sînt compuse volumele. Tendința spre o viziune decorativă (vizibilă mai ales în cele cîteva variante de „Tors") este echilibrată de preocuparea legată de sondarea expresivității chipului uman. Nu- , meroase portrete („EmilRacoviță", „Lucian Bla- ga“, „Simion Bărnuțiu", „Cloșca" etc.) aduc în atenția publicului personalități de primă mărime ale culturii și istoriei românești, încer- cînd, dincolo de o precisă nominalizare a chipului, trecerea spre relevarea unor trăsături psihologice mai complexe.
Marina PREUTU

„ROMANIA - FILM" prezintă:

„DINCOLO DE POD"
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partid avem căminele Ștefan DIN1CA
corespondentul „Scînteil"

mari, adevărate uzine, pompează în noile și marile sisteme de irigații 157 metri cubi de apă pe secundă din Dunăre. Este apa care aduce marile sporuri de recoltă, care face din vechiul Bărăgan „al ciul'i-
ținut cele mai mari producții de grîu și porumb din istoria agriculturii in România. Alte noutăți : au apărut culturi noi, de mare valoare, cum este soia. Se desfășoară o acțiune amplă de ameliorare a raselor

conducerea5. Alcătuirea și județului.— Vă spun drept — mărturisește Tudorița Marinescu — nu știu cum să surprind în termeni exacți procesul acesta impetuos de urbanizare a
E ușor de scris o geografie ?

parc al Sloboziei, oamenii au tăiat In linie dreaptă un nou vad, izolînd cotul amintit. Dar cel mai important fapt, de-a dreptul senzațional, este apariția apelor care... udă ogoarele Bărăganului. Pentru că. între timp, peste Bărăgan s-a tesut o întinsă necunoscute în grafia acestor lungime totalăLungi, nesfîrșite apă, drepte și argintii, săgetează cimpia, pentru că stații
rețea de ape istoria și geo- locuri. Cu o de... 1 500 km. cursuri de

griului și se cheamă de apă ? 1“. „C.P.Intrind in
nilor", o clmpie a porumbului... Cum aceste noi cursuri Deocamdată „C.A, 14", „C.B. 5“ etc.geografia locului vor pătrunde și în viața oamenilor și vor fi atunci, desigur. înnobilate j cu nume izvorîte din sensibilitatea acestor oameni.3. Vegetația și animalele. Au ! dispărut de mult ciulinii, moșii ciulini.Schimbări spectaculoase producțiile agricole. S-au

fai-

de animale în fermele și crescătoriile C.A.P. și I.A.S. Apare rasa de vaci Holstein, cu o producție de lapte neîntilnită prin aceste locuri.4. Locuitorii județului și o- cupațiile lor. „Cea mai mare parte a locuitorilor — scria învățătoarea in prima versiune a manualului ei de geografie — o alcătuiesc țăranii cooperatori". între timp însă, a crescut cu 22 la sută (față de 1968) numărul angajaților în industrie. Cresc masiv rîndurile clasei muncitoare.

satelor. Că în manual trebuie să precizez și asta... Cîte orașe. cite comune și sate.6. Economia județului Ialomița.Date de ultimă oră din breviarele statistice ale județului : industria jumătate din . ......... ....ducției globale. în 1968 doar 37.2 la sută. Județul produce nu numai grîu. porumb, lapte, carne, dar și îngrășăminte chimice, hîrtie și celuloză, prefabricate din beton, textile etc, în primul manual figurau

deține acum valoarea pro-

nominal toate unitățile industriale, lista lor ar fi prea lungă. învățătoarea vrea să facă o selecție, punînd în frunte „piesa" cea mai grea și care lipsea din tul chimic7. Căile vorbește căi ferate viul Dunărea și vapoarele lui, despre șosele și automobile... Șoselele asfaltate sînt, și ele, pomenite nominal, „De la... la...“. Dar acum s-au înmulțit și ele. S-au modernizat 700 km de șosele. Calea ferată București—Constanța, din care jumătate ■ trece s-a dublat.— Geografia vățat-o noi copii era una reu — spune Manualul bunicilor era bun și, pentru nepoți. Acum e cu totul altfel.Numai autor de manuale să nu fii !..,

manual : Combina- din Slobozia.de comunicații. Se în manual despre și gări, despre fiu-

prin Bărăgan,pe care am în- pe cînd eram și aceeași me- învățătoarea.
Mihai CARANFIL 
Aurel DAVID
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O producție a Casei de Filme Unu. Scenariul: Mircea Verolu dupâ romanul „MARA" de loan Slavici. Regia: Mircea Veroiu, Imaginea: Câlln Ghibu. Ilustrația muzicală : Romeo Chelarii. Decoruri: arh. Nicolae Drăgan. Costume : Hortensia Georgescu. Cu : Leopoldina Bălănuță, Maria Ploae, Andrei Flnți, Mlrcea Albulescu, Florin Zamfirescu, Ion Caramitru, Irina Petrescu, Ovldlu lullu Moldovan, Florina Cercel, Petre Gheorghiu, Jean Reder, Monica Ghluță. Film realizat în Studiourile Centrului de Producție Cinematografică ,,BUCUREȘTI".
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MASĂ TOVĂRĂȘEASCĂ OFERITĂ Sosirea unei delegații a Partidului Muncii
DE COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. din Olanda

Cuvîntul tovarășului Janos Fazekas(Urmare din pag. I)Desigur, în conștiința mea de om, adevărata lumină a aprins-o, acum aproape 32 de ani, momentul intrării mele în mișcarea comunistă, le- gîndu-mă pe viață de ideologia revoluționară a Partidului Comunist Român, a clasei muncitoare din România — marxism-leninismul. Dacă pot fi mîndru pentru ceva sînt într-adevăr mîndru că în toți acești ani viața și munca nlea le-am consacrat în întregime Partidului Comunist Român. In toamna anului 1944 am fost ales secretar al Comitetului U.T.C. din fostul județ Odorheiu- Secuiesc. La scurt timp după aceasta. în februarie 1945, am vocat la Comitetul Central pentru a discuta sarcinile îui în marea bătălie a puterii politice de către clasa muncitoare și aliații Săi. Amintesc momentul din dorința de a evoca un eveniment memorabil al vieții mele de activist — prima îhtîlnite cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe atunci secretar general al U.T.C. Parcă ar fi fost ieri, așa de viu îmi apare tn memorie scena întilnirii cu tovarășul Ceaușescu, care m-a întrebat : „Cum colaborați cu celelalte organizații de tineret ?“. Am răspuns că nu prea colaborăm, deoarece în județul nos- u nu există alte organizații decît U.T.C.-ul. îmi amintesc că am mers câm greu cu explicațiile, pentru că pe atunci de-abia vorbeam limba română. Cu toate acestea însă, esențial este că ne-am înțeles foarte bine. Tovarășul CeaușeScu a transmis organizației județene U.T.C. din Odor- heiu-Secuiesc urări de succes în muncă, recomandînd să facem totul pentru educarea patriotică și inter- naționalistă a tineretului maghiar, pentru dezvoltarea șl întărirea continuă a prieteniei și frăției dintre poporul român și naționalitatea maghiară din România. Anii aceia au constituit, poate, perioada cea mai frumoasă a vieții mele, pentru că erau anii tinereții noastre și ai tinereții revoluției conduse de partid, dar e- rau și ani grei. Războiul nu se terminase, activă vine, dăcinî ționaliste, țiUnii maghiare se lanț. Era nevoie de o muncă politică tenace, de zi și noapte, pentru a explica maselor că poporul român nu ‘ trebuie confundat cu boierii și Capitaliștii români, cu jandarmii și polițiștii regimului burghezo-moșieresc, ■ așa cum nici oamenii muncii maghiari nu pot fi confundați cu grofii și magnații maghiari, cu odiosul aparat de represiune al regimului fascist al lui Horthyi, care — și unii și alții — au făcut totul să învrăjbească masele cu veninul negru al șovinismului șl naționalismului. Multi comuniști de naționalitate maghiară am fost de nenumărate ori acuzați, în

fost con- al U.T.C. tineretu- cuceririi

, reacțiunea era puternică, pretutindeni. Curentele șo- naționaliste aveau încă . ră- adînci, manifestările na- revizioniste ale reac- țineau și ele în

acea perioadă, că ne-am trădat naționalitatea fiindcă înțelegeam să luptăm — la fel ca și tovarășii noștri români — cu toate puterile și crezul nostru revoluționar, pentru frăția și prietenia româno-maghiară, pentru egalitatea deplină în drepturi a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, pentru integritatea teritorială a României noi, adevărata noastră patrie comună. Anii aceia au fost ani într-adevăr eroici și sînt mîn- ■ dru că am participat activ la luptele de atunci. La fel ca toți tovarășii mei, am considerat, întotdeauna, că a milita neobosit pentru prietenia popoarelor, pentru apropierea si înfrățirea oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, este una din cele mai nobile căi pe care te poți angaja. Convingerea aceasta o păstrez înțreagă și azi, pentru că mi-a format-o și mi-a intărit-o necontenit partidul nostru comunist, prin politica sa națională marxist-leninistă, pentru că am avut în față mereu exemplul de. patriotism înflăcărat și . consecvent internaționalist al dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolaâ Ceauș eseu.Stimați tovarăși,în cei 22 de ani de cind sînt membru al Comitetului Central al partidului — im cea mal mare parte a acestor ani. făcind parte și din conducerea partidului — m-am străduit, alături de ceilalți tovarăși, să particip activ la elaborarea politicii noastre interne și externe, să îndeplinesc cu dăruire sarcinile Ce mi-au fost încredințate . de partid, aducînd astfel modesta mea contribuție la victoria definitivă a socialismului la o- rașe și sate, Ia dezvoltarea socialistă, multilaterală a RomânieiBiografia mea politică este legată în întregimea ei de aceea a colectivului de partid și de stat din care am avut cinstea să fac parte în toți acești ani. Și dacă trebuie să subliniez ceva din ea, aș scoate în evidență, în primul rînd, acel moment crucial pentru întreaga partidului, ‘tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general. Am fost deosebit de bucuros pentru a- ceastă alegere și, în aceste clipe solemne, mă simt obligat să declar — prima dată de altfel — că pentru aceasta am militat activ, pentru ca tovarășul Ceaușescu să fie ales se- cretar general al partidului nostru.Timpul istoric foarte scurt care s-a scurs de atunci a adus țării, poporului, realizări într-adevăr mărețe. Datorită suflului nou imprimat de Congresul al IX-lea, de tovarășul Nicolae Ceaușescu întregii noastre vieți politice, economice și sociale, toată activitatea desfășurată de a- tunci s-a dinamizat într-un mod ce n-are precedent. România, în acest ritm tumultuos de dezvoltare, și-a creat o industrie puternică,.. în. întregime modernă și' în plin progres,

care a istorie a fost alegerea

o agricultură socialistă intensivă, înalt mecanizată, un lnvățămînt, o știință și o cultură mai active și mai fertile ca orieînd. S-a pus capăt încălcărilor grave ale legalității ; mii de oameni și-au recăpătat demnitatea. S-au obținut succese mari in dezvoltarea democrației socialiste.Avem un partid viguros, unit, puternic din punct de vedere Organizatoric și ideologic, Organele sale statutare funcționează democratic, fiecare tovarăș avînd posibilitatea să participe activ la elaborarea politicii partidului și statului.Avem un Program marxlst-leninlst al partidului, un program puternic mobilizator, ce trasează clar drumul României spre socialism și Comunism ; voi fi totdeauna alături de tovărășii mei de muncă în înfăptuirea neabătută a acestui Program adoptat de Congresul al Xl-lea al partidului ! Să ăi posibilitatea să participi nemijlocit, acolo unde te-au chemat interesele țării, la marea bătălie declanșată și condusă de un asemenea partid, este o mare bucurie și satisfacție ! Să fii membru al unui asemenea partid este o mare mindrie !Fiți Siguri, stimați tovarăși, că și de acum încolo voi fi mereu un soldat conștient și devotat al partidului, voi aplica fără rezerve politica sa marxist-leninistă, voi lupta cu toată puterea și energia pentru o viață mai îmbelșugată și civilizată, pentru fericirea poporului. Voi milita Întotdeauna activ pentru politica externă a partidului și statului nostru, pentru prietenia și alianța cu țările socialiste, pentru prietenie și colaborare cu țările în curs de dezvoltare, cu toate țările lumii, pentru păcii și socialismului pe noastră.încă o' dată vă mulțumesc tă inima pentru cinstea mi-ati făcut-o.Și vă mulțumesc, în primul rînd, dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, dorindu-vă, ia rindul meu. multă sănătate și putere de muncă pentru înalta dumneavoastră misiune în fruntea partidului și a republicii. Vă doresc să aveți parte de cit. mai multe bucurii în marea operă de făurire a socialismului și comunismului în România, pentru înfăptuirea căreia vă consacrați întreaga capacitate creatoare, mobilizindu-ne prin exemplul dumneavoastră pe noi toți !Vă rog să-mi permiteți să ridic paharul pentru gloriosul nostru partid comunist, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu ; în sănătatea tovarășei Elena Ceaușescu ; în sănătatea tuturor membrilor Comitetului Politic Executiv, a tuturor tovarășilor pre- zenți aici ; în sănătatea tovarășelor lor de viață !Ridic paharul pentru viitorul luminos al patriei mele, Republica Socia- . listă. România ! (Aplauze)
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gimnastică Echipele României pentru 
apropiatele turnee

Contractele la export — 
onorate în avans

“ i primăvară 0 Campionatele 
internaționale ale României vor avea loc la Bacău

® Procjramul competițional din

După meciul cu sportivele engleze, formația feminină de gimnastică a României își va continua pregătirea competițională printr-un turneu în Canada, S.U.A. și R. F. Germania, între 18 februarie și 10 martie. Pe timpul acestui turneu vor avea loc trei meciuri, cu echipele Canadei (Toronto). S.U.A. (Tucson-Arizona) și R. F. Germania, precum și cîteva concursuri demonstrative pe aparate cu rularea tuturor formației române, biroului Federației echipa noastră pentru turneul men- vlonat se va compune din Nadia Comaneci, Teodora Ungureanu, Alina Goreac, Anca Grigoraș, Mariana Constantin, Georgeta Gabor, iar rezervă, Iuliana Neacșu. Această ordine de reprezentare a fost stabilită ; . cu ocazia unui concurs special la care au participat cele 15 gimnaste din lotul olimpic. în timpul în care echipa noastră va fi plecată în turneu, celelalte opt componente ale lotului vor continua normal pregă-

componentelorPrin hotărîrea de gimnastică,

6 o■ tlrile, știut fiind că locurile 5 și din echipa olimpică nu au încă nominalizare definitivă.în programul echipei noastre pînă la Jocurile Olimpice mai sînt înscrise partida România—Franța (3—4 mai), campionatele internaționale ale României, care în acest an se vor desfășura la Bacău, între 16 și 18 aprilie, și campionatele naționale individuale (28—30 mai).Cît privește echipa masculină — care va întîlni la 20 și 21 februarie formația Canadei (Toronto) și la 28 și 29 februarie pe cea a S.U.A. (San Francisco) — ea se compune din următorii gimnaști : Dan Grecu, Mihai Borș, Nicolae Oprescu, Ștefan Gal, Sorin Cepoi, Ion Chereclieș și Liviu Mazilu.După întoarcferea din ăcesț turneu, echipa masculină va mai susține trei întilniri internaționale — ,cu formațiile Italiei (13—14 martie), Spaniei. (27—28 martie) și Franței (3—4 aprilie) — ocazii potrivite pentru rularea celor 12 sportivi din lotul olimpic.

Cele 28 de întreprinderi de industrie ușoară din județul Timiș au livrat suplimentar economiei' naționale, în prima lună a anului, produse in valoare de aproape 5 milioane lei. > De menționat că aceste sporuri au fost obținute la sortimentele cu desfacere asigurată. Concomitent,majoritatea unităților din aceastăramură — care dețin o pondere de 30 la sută în totalul exportului pe județ — și-au onorat în devans contractele încheiate cu partenerii externi, evidențiindu-se colectivele fabricii „Dermatina" Timișoara. Filatu- , rii de mătase naturală Lugoj și altele.(Cezar Ioana).
Producții superioare prinîn unitățile industriale din județul Alba se acționează cu rezultate bune pentru folosirea cit mai eficientă a agregatelor, instalațiilor și timpului de lucru în vederea depășirii sarcinilor de plan la produsele care au desfacerea asigurată. Colectivul întreprinderii mecanice Cugir, de pildă, a dat peste sarcinile de plan de la începutul anului 19 mașini-u- nelte de prelucrare a metalelor prin așchiere, numeroase lanțuri de angrenaj, cuplaje electromagnetice și alte produse. în același timp, colectivele industriale din municipiul Alba Iulia au realizat în plus numeroa-

Festivitatea de închidere a J. O. de iarnăINNSBRUCK 16 (Agerpres). — La stadionul de gheață din Innsbruck, în prezenta președintelui Republicii : Austria, Rudolf Kirchschlaeger, și a altor oficialități austriece a avut loc festivitatea de închidere a celei de-a Xll-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă. A fost, . de asemenea, prezent la festivitate secretarul general al • O.N.U., Kurt Waldheim.în ritmul unui marș de Johann Strauss, executat de o fanfară tirole- ză. în incinta stadionului au intrat conourenții olimpici reprezentând cele 36 de țări participante la Jocuri. Pe trei catarge au fost înălțate drapelele Greciei — țara de origine a Jocurilor
ÎN CÎTEV A

Olimpice, Austriei — gazda ediției a Xll-a, și S.U.A., unde, în 1980, la Lake Placid, vor avea loc întrecerile viitoarei ediții a Olimpiadei albe. La ora 20,30 (ora locală), președintele Comitetului internațional olimpic, lordul Killanin, a declarat închisă Cea de-a Xll-a ediție a Jocurilor O- limplce de iarnă. într-o alocuțiune pronunțată cu această ocazie, președintele C.I.O. a adresat mulțumiri gazdelor pentru buna organizare a competiției, i-a felicitat pe participants aducînd totodată un omagiu spiritului olimpic, care și-a pus pecetea pe întreaga desfășurare a Olimpiadei albe.
R î N D U R I

TENIS : „Cupa Avis"Competiția internațională de tonis dotată cu „Cupa Avis" a programat la Keauhou-Kona (Hawaii) partida dintre cunoscut» jucători australieni Ken Rosewall și Rod Laver. Victoria a revenit lui Rosewall cu 6—4, 8—1, 6—3.După cum se știe, cei doi tenismeni ■ australieni. împreună cu compatriotul I lor John Alexander și românul Iii e

Năstase, sînt înscriși în grupa A a turneului. în timp ce din fac parte Arthur Ashe Bjorn Borg (Suedia),, John be (Australia) ■ și Raul (Mexico).
grupa B (S.U.A.), N ewcom-Ramirez

★Turneul de la Toronto s-a încheiat cu succesul jucătorului suedez Bjorn Borg, învingător cu 2—6, 6—3, 6—1 în finala susținută în compania nord- americanului Vitas Gerulaitis.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 18. 19 și 20 februarie : In țară j Vremea va continua să se răcească ușor, îndeosebi în . jumătatea de nord-est a țării. Cerul va fi schimbător, mai' mult acoperit în regiunile din sudul țării. Vor cădea precipitații slabe locale în Banat, Oltenia. Muntenia și iDobrogea, mai ales sub formă de burniță și ploaie, la început,, apoi sub formă de lapoviță și ninsoare. în Moldova — ninsori izolate. Vîntul va sufla moderat. Condițiile atmosferi-

ce vor fi favorabile producerii ceței, îndeosebi în sud-vestul țării. în sud- estul țării, izolat, se va produce polei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 și minus 15 grade in nord-estul țării, .izolat mai coborite, și între minus 6 și plus un grad în rest. Temperaturile maxime vor oscila între minus 6 și plus 4 grade, mai ridicate în Banat și Cri- șâna.. în primele zile, tn București : Vreme în general închisă. Se vor semnala precipitații sub formă burniță și ploaie la început, ninsori slabe. Vînt moderat, frecventă dimineața și seara.diții favorabile producerii poleiului și înghețului. Temperatura în scădere ușoară.
de apoi Ceață con-

Luni seara a sosit în Capitală o delegație a Partidului Muncii din O- landa, condusă de Harry van den Bergh, membru al Prezidiului partidului, secretar cu probleme internaționale, care, la invitația C.C. al P.C.R., efectuează o vizită în țara noastră.Din delegație mai fac parte Evert van Dijk. Relus ter Beek și Frans J. P. Uijen, membri ai Comitetului Executiv Național al partidului, Herman de Lange, profesor lâ Universitatea din Groningen, Karel P. Bloe- ma, membru al Comisiei de politică externă a partidului.La sosire, pe aeroportul Otopeni,

delegația a fost întîmpinată de tovarășii Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, membru Supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Alexandru Ionescu, membru al C.C. al P.C.R., redactor-șef al ziarului „Scînteia“, Ion Mărgineanu, membru supleant al C.C. al P.C.R., director general al Agerpres, Vasile Șandru, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.A fost prezent H. Revis, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Olandei la București. (Agerpres)
Noutăți turisticeMinisterul Turismului și oficiile județene de profil organizează, și , in acest an, excursii pentru lucrătorii din agricultură, o bună parte dintre acestea fiind excursii de documentare și schimb de experiență. Ca și în alți ani, în această perioadă, se inițiază excursii lâ sfîrșit de săp- tămînă sau pe durata mai multor zile, pentru practicarea sporturilor de iarnă.în categoria excursiilor tematice — de cunoaștere a unor zone istorice — au fost întocmite trasee prin localitățile ce evocă amintiri despre Războiul de independentă de la 1877 sau care se mîndresc cu opere ale marelui sculptor Constantin Brâncuși. Pe lîngă excursii. Ministerul Turismului oferă posibilitatea petrecerii concediilor, în unitățile sale de pe litoral, in stațiuni de ■ - - - i

Ajutor acordat de Crucea 
Roșie din România populației 

sinistrate din GuatemalaPentru a veni în sprijinul populației greu încercate prin dezastrul produs de cutremur, Societatea de Cruce Roșie “ tă România Cruce Roșie tor compus pături.
din Republica Socialis- a trimis Societății de din Guatemala un aju- din medicamente și

balneară, la peste meni ai muncii. odihnă sau cură milion de oa- (Agerpres)
Ce oferă stațiunea

Călimănești-Căciulata

de beneficiază de o gamă

Pentru turistul care n-a mai trecut de un an pe Valea Oltului. aceste locuri pline de pitoresc i se înfățișează astăzi cu o serie de noutăți. Stațiunea balneară Călimănești-Căciulata. de exemplu, a cunoscut o seamă de modernizări și extinderi, toate menite să ofere oamenilor mun- ' cil condiții tot mai bune de odihnă și tratament.— Zilnic — ne spunea Constantin Predescu, directorul stațiunii — cei 3 000 de cetățeni ve- niți la noi in flecare serie să-și refacă săhătatea și puterea muncălargă de tratamente, de un confort sporit în vile și sanatorii, iar la cantine li se oferă, după preferințe și prescripțiile medicale, meniuri dintre cele mai variate. Prin darea în folosință a altor spații de cazare, stațiunea Călimănești este în măsură să satisfacă imediat orice solicitări nu numai pentru serii complete de tratament de cite 18 zile, ci și- pentru ■i.-.peripș.d^1-' mabpgurte., în condiții tot atit; de. a vânt a-.i r joase.în microstațiunea Cpzia, aflată în imediata vecinătate a Că- ciulatei, urmează să fie dat în curînd în folosință un hotel cu 400 de locuri, dotat cu bază proprie de tratament, cu pensiune, club și diferite servicii de interes turistic. Acestuia i se vor mal adăuga, tot în acest an, un al doilea hotel care va determina creșterea capacității Întreprinderii balneare Călimănești- Căciulata cu aproape 1 000 de locuri pe serie, precum și un cinematograf, un restaurant- pensiune cu peste 700 de locuri și alte obiective. (Ion Stanciu).
creșterea productivitățiise mașini și utilaje pentru industria minieră, cărămizi refractare, articole de porțelan in valoare de peste 1,1 milioane lei. La întreprinderea „Salina" din Ocna Mureș s-a extras cu 1 600 tone sare mai. mult decît era stabilit, iar la întreprinderea de prefabricate din Aiud s-au realizat și livrat șantierelor peste prevederi 300 mc prefabricate din beton-armat. Sporul de producție s-a obținut în mare parte pe seama depășirii sarcinilor de creștere a productivității muncii cu , 1,2 la sută pe ansamblul industriei județului. (Agerpres).

româno-burundezesesiunii Comisiei 
de cooperare economică și tehnicăLa Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei au început, luni, lucrările celei de-a treia sesiuni a Comisiei mixte româno-burundeze de cooperare economică și tehnică.Delegația română La lucrări este condusă de Gheorghe Dobra, primadjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, iar delegația burundeză de Bwakira Melchior, ministrul afacerilor externe și cooperării, copreședinții comisiei.Părțile au examinat modul în care au fost înfăptuite înțelegerile convenite cu prilejul precedentelor sesiuni, precum și noi posibilități de lărgire a cooperării economice din-

tre Republica Socialistă România și . Republica Burundi, de impulsionare și diversificare a schimburilor bilaterale.
★în aceeași zi, președintele părții române în comisie a oferit un dineu în onoarea ministrului burundez.în timpul dineului s-a toastat în sănătatea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, Și a președintelui Republicii Burundi. Michel Micombero, pentru întărirea relațiilor de prietenie și colaborare pe nuri dintre cele două multiple pla- țări.(Agerpres)

Depunerea unor coroane de flori cu prilejul zilei

de 16 FebruarieCu prilejul împlinirii a 43 de ani de la eroicele lupte purtate de muncitorii petroliști și feroviari, moment memorabil în istoria mișcării muncitorești din țara noastră, luni dimineața, la plăcile memoriale de la uzina „Grivița roșie" și din fața Palatului Căilor Ferate din Capitală, reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, Uniunii sindicatelor din transporturi și telecomunicații, Direcției regio-

nale Cf.F.R. București, comitetului sindical al Depoului C.F.R. și întreprinderii „Grivița roșie" au depus coroane de flori în semn de omagiu adus memoriei rile bătălii de eroilor căzuți în ma- clasă.
★feroviare din Cluj-La duhurileNapoca, Brașov, Iași, Pașcani, Craiova, Timișoara și Galați loc adunări consacrate acestui eveniment. au avut aniversării (Agerpres)

Noile centrale energetice
de la Nurek și RagunDistanțele dintre punctele geografice în perimetrul cărora cel de-al nouălea cincinal și-a imprimat rodnicia in kilowați sînt intr-adevăr considerabile. De la Bilibino, dincolo de cercul polar, unde centrala atomo- eleetrică locală s-a adăugat asprului peisaj, la Sevcenko, lîngă Marea Caspică, unde prima centrală ato- moelectrică din lume cu neutroni rapizi desalinizea? ă apa mării (și trimite in pustiul Mangîșlak. un debiț de apă potabilă egal cu cel- al fluviului Ural), de la hidrocentrala de pe Zeia, lîngă Pacific, la noua cascadă energetică de pe Nipru, se pot parcurge itinerare de multe zeci de mii de kilometri. Pentru a-1 a- juta să-și imagineze debitul acestor izvoare amintim cititorului că, în anul 1975, energeticienii sovietici au smuls capacităților instalate — însumând 220 000 000 ‘kW — cantitatea de peste un trilion de kilowați-ore !în aceste zile, premergătoare Congresului al XXV-lea al P.C.U.S., cifrele din ’75 sînt trecute la capitolul bilanț. Pentru cartea de muncă a energfeticienilor — constructori, montori sau de la pupitrele de comandă — Proiectul. C.C. al P.C.U.S. în vederea Congresului al XXV-lea * stabilește, in perspectiva următorilor . ani, repere precise, impresionante ' "prim: ’cufez&îța' și amploarea lor: „Este necesar — se arată in acest document — ca în anul. 1980 să se a- sigure o producție anuală de 1 340— 1 380 miliarde kWh. să fie date în exploatare noi capacități de aproximativ 67—70 milioane kilowați, din care 13—15 milioane kilowați în centrale atomoelectrice".O vizită la centrala „Electrosila" din Leningrad este elocventă sub multiple aspecte. La cu totul alte dimensiuni decît piesele de aur încrustate cu pietre prețioase aflate în sala tezaurului celebrului „Ermitaj", aici sînt create bijuteriile energeticii, rotoare, generatoare... Cu nimic nu sînt mai prejos astăzi măiestria și gustul pentru creație al celor care prelucrează cu finețe și precizie de microni piese de zeci de tone, cu un diametru de pînă la 12 metri, decit cele ale meșterilor de ieri în giuvaergerie și în broderia filigranului.„Electrosila" este un nume cu rezonantă nu numai „acasă", ci și la mii și mii de kilometri depărtare. Ni s-a vorbit despre faptul că, în toamnă, oamenii de aici au aflat că în defileul Karlovo. în locurile fost acum se înalță marea Saian-Șușenskoe, lucrările de strucție au fost devansate cu o jumătate de an. Era nevoie, așadar, ca utilajele — la a căror creare participau nu mai puțin de 28 de întreprinderi și institute de proiectare — să fie livrate cu mult înainte. „Să ne coordonăm eforturile, să ne unim forțele" — s-a auzit apelul celor de .Electrosila". Și astfel s-au revă-

zut graficele, s-au stabilit noile priorități și a fost declanșată întrecerea „celor 28“ pentru grăbirea cu o jumătate de an a livrării utilajelor necesare hidrocentralei.Vocația constructorilor de utilaje energetice are numeroase moduri de exprimare. Iată, de curînd a fost pusă sarcina asimilării în producție a hidrogeneratoarelor de 640 000 kW. Pasiunea creatoare, competența specialiștilor, însoțite de calculul realist al posibilităților existente, au adus de pe acum o „corectură11 esențială chiar și acestei sarcini de dată recentă : hidrogeneratoarele nu vor avea o putere de 640 000, ci de 740 000 kW. O energie în plus de o sută de mii de kW la fiecare din cele zece turbine, energie născută din spiritul de autodepășire al oamenilor creatori de energii....Din Leningradul puternic viscolit
ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE 
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unde a deportat V.I. Lenin și unde hidrocentrală con-

— via Moscova — pînă în zonele calde din Asia Centrală, la Dușambe, capitala Tadjikistanului, o noapte de zbor. Am ajuns Ondevă în sudul Uni-': unii Sovietice. în împărăția Pamirului. în locul unde, potrivit unei vechi legende tadjice. muntele Nor a încercat de nenumărate ori să-1 atingă pe fratele său Sanduk, spre a-i arăta cum să ofere oamenilor tainicele sale comori. Zadarnice încercări. Sute și sute de milenii Cei doi munți „au schimbat numai priviri". De-abia astăzi, în anii puterii sovietice, ceea ce s-a prezis în legende incepe sâ devină adevăr.seisme, care ating uneori8—9. Și tocmai aici, lui Vahș (Sălbaticul ■ adoptarea a început temerara operă de construire amari hidrocentrale, cea de la Nurek— în multe privințe asemănătoarecu hidrocentrala noastră de pe Lotru. Răsfoim „calendarul construcției" și reținem cîteva date-eveni- ment : „26 martie 1966 •— o explozie fără precedent în aceste locuri a dislocat 250 000 metri cubi de rocă, ba- rînd apele Vahșului" ; „5 mai 1967 — s-au turnat primele cupe de beton la temelia barajului, care va avea 300 metri înălțime și va cuprinde în trupul lui 56 milioane metri cubi de rocă" ; „15 noiembrie ora 8,37, anul 1972 — a fost pus sub sarcină primul din cele nouă agregate, avînd o putere de 300 000 k\V“. Au urmatapoi al doilea, al treilea agregat. Iar în martie-aprilie 1973, apele Vahșului au început să umple marea Nu- rekului, nou creată...Darea în exploatare a primelor aggregate a fost precedată de un eveniment care a depășit de mult perimetrul Nurekului : apariția inițiati-

Zona este bintuită de gradele pe firul rîu- n.a.), după unor soluții originale,uneia dintre cele mai

vei denumite „ștafeta muncitorească". în septembrie 1970 s-a constatat că, pe baza depășirii graficelor lucrărilor, primele agregate ar putea fi puse în funcțiune nu in 1973, cum era stabilit, ci cu un an mal devreme. Comenzile pentru utilaje fuseseră însă făcute avindu-se în vedere termenul 1973. Atunci, șefii brigăzilor de montori de la generatoare șl turbine, Anatoli Silnikov . și Maxim Demko, au hotărît să se adreseze colectivelor de la uzinele furnizoare, pentru a le cere să grăbească construirea utilajelor ; au redactat un apel către tovarășii lor din Harkov, din Ural, Leningrad, Zaporojie etc., au constituit delegații de muncitori care au predat la destinație aceste mesaje. îndemnul a avut un puternic ecou. Dovada ? Agregatele au fost puse în funcțiune cu un an mai devreme.Nurekul â prins în captivitate Vahșul, ale cărui ape vor iriga în viitor un milion de nectare de pă- mînt arid. La Congresul al XVIII- lea al P.C. din Tadjikistan, care a avut loc recent, comuniștii au vorbit cu legitimă mîndrie despre ceea ce înseamnă Nurekul pentru dezvoltarea economico-socială a R.S.S. Tad- jice. Cu energia lui au fost elaborate primele tone de metal la combina?- tul de aluminiu, din orășelul Rpgar ; erifetgiâ lui stTTTâ’ 'baza dezvoltării uzinei electrochimîce de la Iavan ; dacă în anii cincinalului trecut s-a putut obține o producție de 4 052 000 tone de bumbac,, aceasta s-a datorat și noului sistem de irigații...înainte de a părăsi Nurekul l-am întrebat pe „veteranul" șantierului, Dmitri Komissarov, șeful direcției de construcții hidraulioe speciale de aici, încotro îl vor purta pașii după terminarea hidrocentralei. Ne-a răspuns fără ezitare :— In sus, pe Vahș, unde se și pregătește terenul pentru construirea hidrocentralei de la Ragun. Mai mare, mai puternică...Se lucrează îndîrjit. în subteran, prin roca dură sînt croite adevărate magistrale, se excavează caverne cu bolți înalte ca de catedrale ; barajul, un munte între munți, se apropie zi cu zi de cota prevăzută. Cel de-al 10-lea cincinal va însemna în această parte a Tadjikistanului intrarea în funcțiune a hidrocentralei de ia Nurek cu întreaga capacitate de 2 700 000 kW și, concomitent, inaugurarea lucrărilor Ia noua hidrocentrală de la Ragun. într-un fel, tot o ștafetă. Constructorii de lumină vor înainta cu alți cîțiva zeci de kilometri în munții Pamirului. Vor urca mai sus, escaladînd noi trepte și se vor apropia și mai mult de piscurile învecinate,/ cele mai înalte din Uniunea Sovietică Și piscul „V. I. Leiiin" piscul „Comunismul".
Constantin MORARU 
Lauren(iu DUȚĂ

ȘOMAJUL IN OCCIDENT privind asigurarea dezvoltării,de mașini
„LE NOUVEL OBSERVATEUR" „FINANCIAL TIMES

II

Adevărata rădăcină a răuluiCunoscuta revistă „Le Nouvel Observateur" publică un amplu re
portaj in legătură cu problema șomajului in Franța. In anul 1975, 
scrie revista, s-a înregistrat depășirea substanțială a cifrei-record de 
un milion de șomeri și experții sint de părere că situația tinde să se 
agraveze in 1976. în aproape toate sectoarele, teama de a-și pierde 
slujba sau de a nu găsi un loc de muncă, in special in rindul femei
lor și tinerilor, a devenit o adevărată obsesie.„Mulți bărbați și multe femei — continuă publicația citată — privesc cu invidie pe încasatorul de la autobuz sau metro, ori pe muncitorul care sapă șanțuri la marginea drumului. ' ” . . " -au cel puțin un loc în societate, ori- cît de fie elfirește, dar care le dă. totuși, o posibilitate să spere. Șomerul însă n-are nici chiar această posibilitate. Societatea l-a „exclus din viață", l-a adus într-o stare de decădere morală, Apăsat mereu de grija zilei de mîine, șomerul este chinuit de nenumărate întrebări: «Nu sînt. într-adevăr, bun de nimic 7». Numai hazardul statistic l-a făcut să figureze în masa anonimă a celor 1 200 000 de bărbați și femei pentru care economia nu mai are locuri de muncă 7 Cum poate dovedi șomerul că nu-și merită această soartă ? Cu cit este mai calificat in meseria pe care o profesează, cu cît șomajul îl apasă mai greu, cu atît aceste întrebări îl obsedează și mai mult. Mai este nevoie să spunem că nu are nici o vină

Cu invidie, pentru că aceștianesigur ar fi el, un salariu, și modest, un viitor, dezolant

pentru situația în care a ajuns ? în realitate, Societatea noastră, așa cum este alcătuită, nu are. nevoie de forța sa de muncă, de energia și de cunoștințele sale. Șomerul nu poate găsi de lucru decit dacă alungă pe altul de pe locul ce îl ocupă — pe unul mai în vîrstă, mai slab, mai puțin „francez" sau mai exigent decit el în revendicări. Pe nesimțite, societatea îi sugerează acest lucru : «du-te, „suflă-i“ locul, arată-le că știi să lucrezi mai bine decît alții pentru un salariu mai mic»...Potrivit . previziunilor oficiale, în industrie nu va fi creat nici un loc de muncă suplimentar, dacă ritmul de creștere economică va fi de numai 5 la sută pe an, pînă la sfirșitul actualului deceniu. Chiar cu această creștere, care n-are nici o șansă de a se realiza. Franța va număra sute de mii de șomeriAtît timp cît nici o putere de cît mijloacele deaparțin, fenomenul persista. Aci și numai aci este dăcina răului.
în 1980. muncitorii decizie, producție nușomajului

nu au atît timp le va ră-

construcții»

Recordul perioadei 
postbelice săȘomajul din Anglia continuă crească fără să dea semne de încetinire a ritmului. De la jumătatea lunii decembrie și pînă la jumătatea lui ianuarie totalul persoanelor înregistrate ca neavind ocupație s-a ridicat cu 218 911, ajungînd la un total de 1,43 milioane — cea mai ridicată cifră din 1939 pînă în prezent ; ea echivalează cu 6,1 la sută din totalul forței de muncă.S-a calculat- că aproximativ 981 000 de persoane sub 60 de ani care să află în evidența celor fără ocupație in luna ianuarie sint șomeri de mai mult de patru săptămini. Pe lingă cei care șomau total la mijlocul lui ianuarie, mai erau 140 000 persoane care lucrau potrivit unui program redus, cu reducerea corespunzătoare a salariului. Statistici care au la bază cifre din luna octombrie arată că în luna respectivă, în Marea Brita- nie, 357 000 persoane erau șomeri de 2 pînă la 6 luni, iar alte 154 000 nu avuseseră de lucru de-a lungul unei perioade de 6 luni pînă la 1 an.Cifrele oficiale privind posturile declarate vacante oferă și ele concluzii deprimante, înregistrîndu-se o nouă scădere de 5 600 de posturi.Liderii sindicali, apreciind aceste cifre drept „îngrijorătoare", dacă nu chiar „dezastruoase", au subliniat necesitatea adoptării de către guvern a unor măsuri urgente pentru ca situația să nu se înrăutățească și mai mult.

PRAGA 16 (Agerpres). — Recent a avut loc la Brno, (R.S. Cehoslovacă) cea de-a 69-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru construcții de mașini.Comisia a examinat și a adoptat raportul cu privire la activitatea desfășurată în anul 1975, la stadiul realizării măsurilor din Programul complex în domeniul construcțiilor de mașini și planul de lucru de perspectivă pe perioada 1976—1980, care prevede realizarea. în continuare, a sarcinilor ce rezultă din Programul complex și din hotărîrile sesiunilor și ședințelor Comitetului Executiv al C.A.E.R. Comisia a adoptat modul de participare la elaborarea proiectului programului de colaborare pe termen

lung . . .. ____________convenite pe bază bi și multilaterală, a construcțiilor de mașini, pe baza specializării și cooperării în. producție pînă în 1990. Au fost aprobate, de asemenea, proiectele convențiilor de specializare și cooperare internațională multilaterală în producție pentru o serie de grupe de mașini șl utilaje și s-a recomandat țărilor interesate, membre ale C.A.E.R., ca organizațiile lor competente să semneze convențiile respective. Comisia a adoptat hotărîrea privind crearea sistemului internațional de ramură de informare științifică și tehnică pentru construcții de mașini și a aprobat documentele normative corespunzătoare.
BUENOS AIRES

Ședința extraordinară a guvernului
argentinean16 (Agerpres). — avut loc o ședin- guvernului ar-BUENOS AIRES La Buenos Aires a ță extraordinară a gentinean la care au luat parte, de asemenea, președinții celor două camere ale parlamentului, liderii grupărilor parlamentare majoritare, precum și conducătorii centralei „62 de organizații" — ramura sindicală a peronismului — și ai Confederației Generale a Muncii. în cadrul ședinței s-a hotărît convocarea unei Adunări Constituante, care să modifice Constituția actuală, în vigoare din 1853, și care implicit urmează să preceadă • organizarea oricărui gen de alegeri la nivel național sau lo-

cal. Totodată, guvernul a însărcinat ministerele de interne și al justiției ca, in termen de 30 de zile, să elaboreze mijloacele de punere în aplicare a prezentei hotărîri și, în acest scop, să inițieze „ample consultări cu partidele politice și cu sectoarele reprezentative" din țară. Adunarea Constituantă urmind să precizeze în noul text constituțional procedura și data organizării scrutinului prezidențial, precum și durata mandatului noului șef al statului, observatorii politici opinează că a- legerile pentru funcția supremă în stat vor avea loc în cursul anului viitor.
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XJn succes de seamă al poporului angolez

Instituirea controlului guvernului 
asupra unor noi zone ale țăriiLUANDA 16 (Agerpres). — Forțele armat») populare de eliberare angoleze, tub conducerea M.P.L.A., au preluat, luni, controlul asupra orașului San Salvador, șituat în partea de nord a tării — anunță un comunicat militar dat publicității la Luanda. Prin eliberarea acestui oraș, situat la circa 500 km de Luanda, Guvernul Republicii Populare Angola își instituie controlul efectiv asupra întregului teritoriu de nord al tării. Con- tinuînd ofensiva în direcția nord-vest, forțele M.P.L.A. au. eliberat și alte localități, instituind, de fapt, controlul total asupra regiunilor pînă la frontiera de stat.Comunicatele difuzate la Luanda

Zairul a interzis tranzitul mercenarilorȚ KINSHASA 16 (Agerpres). — Președintele Republicii Zair, Mobutu Bese Seko, a anunțat, luni, o serie de măsuri care interzic tranzitul prin teritoriul zairez al mercenarilor recrutați pentru a lupta împotriva Republicii Populare Angola — transmite agenția Associated Press. Trebuie să fie clar — a subliniat Mobutu Șese Seko — că nici un mer-
Noi state au recunoscut GuvernulLUANDA 16 (Agerpres). — Guvernele statelor Botswana, Tunisia și Gambia au anunțat recunoașterea oficială a Republicii Populare Angola. Pînă în prezent, Guvernul R. P. Angola, condus de M.P.L.A., a fostORIENTUL APROPIATCAIRO 16 (Agerpres). — în continuarea aplicării celui de-al doilea acord interimar de dezangajare e- gipteano-israelian, duminică forțele O.N.U. au preluat controlul unui sector de 1 400 kilometri pătrați în nordul Sinaiului. Purtătorul de cu- vînt al O.N.U. care a făcut cunoscută, la Cairo, preluarea controlului 'asupra acestei zone a precizat că porțiunea de teritoriu egiptean, pe care trupele îsraeliene urmează să o evacueze definitiv pînă miercuri, are 45 kilometri de litoral la Meditera- nă și urmează să constituie noua zo- nă-tampon între armata egipteană și cea israeliană în nordul Sinaiului.

★BEIRUT 16 (Agerpres). — Comitetul Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei s-a întrunit, Ia Beirut, în ultimele trei zile, anunță agenția W.A.F.A. în cadrul reuniunii, a fost examinată situația actuală din Liban și s-ă hotărît luarea unei serii de măsuri pentru garantarea stabilității și fraternității libanezo-palestinene. 
DIN ȘTIRILE DE DUMINICĂ• U.R.S.S. se pronunță pentru reluarea lucrărilor Conferinței de la Geneva pentru pace în Orientul Apropiat, se arată într-o scrisoare adresată de ministrul de externe, Andrei Gromîko, secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim ; la lucrări trebuie să participe toate părțile direct interesate, inclusiv Organizația pentru Eliberarea Palestinei, precum și U.R.S.S. și S.U.A., în calitatea lor de copreședinți ai acestei conferințe.

9 C.C. al Partidului Comunist Portughez a hotărît convocarea la 14 martie a Conferinței naționale a'partidului, la care vor fi examinate problemele legate de alegerile pentru Adunarea legislativă a țării.
e La Nicosia au fost date publicității tezele C.C. al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.), cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la crearea partidului.© „Programul de acțiune națională", prezentat de președintele Libanului, Suleiman Frangieh, pentru soluționarea conflictului din această țară, reafirmă principiul tradițional al distribuirii principalelor posturi ale puterii legislative și executive între creștinii maroniți, musulmanii Șiiți și musulmanii sunniți.

relevă că, în ce privește operațiunile desfășurate de forțele armate populare de eliberare angoleze în regiunea de est ă tării, acestea au condus, practic, la eliberarea întregului teritoriu. în aceste regiuni, ca și în alte părți ale tării care au avut de suferit de pe urma intervenției mercenarilor străini, Guvernul Republicii Populare Angola a trecut la adoptarea de măsuri menite să redea circulației linia ferată care asigură legătura între frontiera Angolei cu Zairul și Port Lobito și să reactiveze alte obiective de însemnătate economică. S-a trecut, de asemenea, la refacerea magistralei feroviare Mocamedes — Serpa — Pinto.
cenar nu mai poate traversa teritoriul Zairului.

★Serviciile de imigrare de la Kinshasa au interceptat, luni, pe aeroportul capitalei, 22 de mercenari sosiți la bordul unui avion al companiei ,.Sabena“. Autoritățile au precizat că grupului i-a fost interzisă intrarea pe teritoriul zairez.
R. P. Angolarecunoscut de 38 din cele 47 de țări membre ale Organizației Unității Africane. De asemenea, la Stockholm s-a comunicat că guvernul suedez a hotărît recunoașterea Guvernului M.P.L.A. drept reprezentant unic și legitim al poporului angolez.

S-a discutat, de asemenea, despre dezbaterile recente ale Consiliului de Securitate în problema palestineană, precum și despre alte aspecte ale acestei probleme. Comitetul Executiv al O.E.P. a hotărît să continue acțiunile pentru punerea în aplicare a rezoluțiilor reuniunii arabe la nivel înalt, de la Rabat, cu privire la organizație.
★AMMAN 16 (Agerpres). — Premierul sirian, Mahmoud Al-Ayoubi, a sosit luni Ia Amman, în fruntea unei delegații guvernamentale, pentru a avea convorbiri cu ofjcialită- tile iordaniene cu privire la promovarea coordonării politice și economice dintre cele două țări. Partea iordaniană participantă la convorbiri va fi condusă de premierul Zeid Rifai. Convorbirile, care vor dura trei zile, se desfășoară In cadrul Comitetului superior de coordonare siriano-iordanlan, instituit de președintele Hafez El-Assad și regele Hussein.

„Alianța între comuniști si socialiști — 
garanția înaintării Portugaliei 

pe calea progresului" 
Conferința de presă a tovarășului Alvaro Cunha!LISABONA 16 (Agerpres). — Secretarul general al Partidului Comunist Portughez, Alvaro Cunhal, s-a pronunțat, cu prilejul unei conferințe de presă, pentru realizarea unei alianțe între partidele comunist și socialist, pe care a apreciat-o ca fundamentală pentru instaurarea în Portugalia a unei democrații pe calea socialismului și pentru prevenirea pericolului ca forțele reacționare să recucerească puterea.Referindu-se la o declarație a conducătorilor P.S.P. cu privire la e- ventualitatea formării unui guvern socialist omogen, Alvaro Cunhal a arătat că potrivit prevederilor constituționale guvernul trebuie să se poată sprijini pe o majoritate în A- dunarea legislativă.Partidul Comunist, a declarat Alvaro Cunhal, nu va accepta niciodată să sprijine revenirea capitalismului, reîntoarcerea patronilor, restabilirea și dezvoltarea unei economii

„Uniunea poporului francez trebuie să se întemeieze 
pe programul comun de guvernămint al forțelor de stingă"

O declarație a tovarășului Georges MarchaisPARIS 16 — Corespondentul Agerpres transmite : în cursul unui miting desfășurat la Nisa, Georges Marchais, secretar general al Partidului Comunist Francez, și-a exprimat îngrijorarea față de perspectivele unei „integrări" politice vest-eu- ropene, idee care a constituit — după cum a afirmat el — unul din subiectele convorbirilor recente dintre președintele Franței, Valery Giscard d’Estaing, și cancelarul.'vest-german, Helmut Schmidt. în acest sens, el a spus : „Nu la Bonn, la Bruxelles sau
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ B
agențiile de presă transmit:

Premierul interimar al 
Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, Hua Ku°-fen> i-» primit luni pe Maloum Ould Brahim, ministrul justiției din Mauritania, cu care a avut o convorbire prietenească— informează agenția China Nouă. Ministrul mauritanian se află la Pekin ca trimis special al președintelui Moktar Ould Daddah.

Intîlnire la nivel înalt 
zairezo-congoleză. președintele Republicii Populare Congo, Marien N’Gouabi, a efectuat, duminică, o vizită la Kinshasa, unde a avut convorbiri cu președintele Zairului, Mobutu Șese Seko, asupra unor probleme de interes comun.

Secretarul de stat al 
S.O., H. Kissinger, și-a început luni turneul latino-american pe un itinerar care include Venezuela, Brazilia, Peru, Costa Rica, Columbia și Guatemala.

Prima expoziție de filate
lie românească în Portugalia s-a deschis Ia Lisabona. Cu acest prilej, au fost de față Marque Gomes, președinte al Federației portugheze de filatelie, și Jorge de Oliveira, președintele Clubului de filatelie al Portugaliei. 

bazate pe agravarea exploatării oamenilor muncii. P.C.P. este un mare partid al stîngii și, în acest caz, o majoritate de stînga și un guvern de stingă nu vor fi posibile decit cu participarea comuniștilor — a menționat el.Pe: de altă parte, Alvaro Cunhal a anunțat hotărirea Comitetului Central al P.C.P. de a prezenta candidați în toate circumscripțiile electorale. El a apreciat că a fost afectat caracterul democratic al procesului electoral, deoarece nici un membru al jP.C.P. nu a fost desemnat în Comisia națională pentru alegeri ; de asemenea, numeroase comisii de re- censămînt au fost alcătuite fără participarea comuniștilor, iar în unele regiuni din nordul țării și în Azore comuniștii sînt atacați de extrema dreaptă clandestină, sprijinită de partide de dreapta legale, pentru a fi împiedicați să participe la campania electorală.

în altă parte poate fi decisă politica Franței, ci numai la Paris. Noi refuzăm orice știrbire a independenței și suveranității naționale". ’El a subliniat apoi rolul P.C.F. în lupta pentru libertate și independentă națională și a arătat că „Uniunea poporului francez" trebuie să se întemeieze pe programul comun de guvernămint al forțelor de stînga.în încheiere, Georges Marchais a Insistat asupra importantei politice pe care o reprezintă alegerile cantonate din 7 martie.

Convorbiri cehoslovaco- 
austriece. Cancelarul federal al Republicii Austria, Bruno Kreisky, a sosit, luni, într-o vizită oficială la Praga, la invitația președintelui Guvernului R.S. Cehoslovace, Lubomir Strougal. în aceeași zi au început convorbirile oficiale.

Guvernul Greciei ?i a rea* firmat intenția de a proceda la trecerea sub control național a bâzelor militare americane existente în țară, preconizîndu-se, în acest sens, reducerea numărului de baze pe care S.U.A. le posedă pe teritoriul țării, în conformitate cu interesele naționale ale Greciei. După cum e cunoscut, Grecia s-a retras din organismele militare integrate ale N.A.T.O.
Miniștrii do finanțe din 

țările C.E.E., reuniți la Bruxelles, au aprobat acordarea unor împrumuturi în valoare de un miliard dolari și, respectiv, 300 milioane dolari Italiei și Irlandei. Creditele respective sînt garantate de C.E.E. ca organizație, ceea ce înseamnă că, în cazul în care sumele nu vor fi re- turnate în termenele stabilite, toate cele nouă țări membre vor răspunde, în mod solidar, de rambursarea acestora.
Previziuni. Rezervele petrolifere ale Kuweitului vor mai dura încă 70 de ani dacă se va menține nivelul actual al producției extractive, care atinge două milioane de

Vizita în Austria a delegației Frontului 
Unității Socialiste oi wiihihdeni

VIENA 16 — Corespondentul nostru transmite : Delegația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste din Republica Socialistă România, condusă de tovarășul Iosif Uglar, membru al. Comitetului Politic Executiv. secretar al- C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Național al F.U.S.. care efectuează o vizită oficială în Austria, a avut, luni, o întrevedere cu o delegație a Partidului Populist Austriac (P.P.A.), alcătuită din Josef Taus, președintele partidului, Erhard Busek, secretar general, Kurt Fiedler, vicepreședinte al Comisiei de politică externă a Parlamentului austriac, și alti membri ai conducerii P.P.A.Cu acest prilej, a fost exprimată satisfacția fată de cursul ascendent al relațiilor româno-austriece, subli- niindu-se perspectivele favorabile e- xistente în vederea dezvoltării legăturilor pe plan politic, economic și în alte domenii între cele două țări.
Rezultatele referendumului constituțional din CubaHAVANA 16 — Corespondentul Agerpres transmite : La 15 februarie a avut loc în Cuba, într-o atmosferă de entuziasm popular, referendumul pentru aprobarea noii Constituții a republicii . și a legilor de tranzit constituțional. Potrivit datelor Comisiei naționale a referendumului, 97,7 la, sută din cei 5 602 337 de cetățeni care au participat la vot s-au pronunțat in favoarea noii legi fundamentale a Cubei socialiste. Noua Constituție a Republicii Cuba, dezbătută și aprobată de întregul popor, supusă analizei și aprobată de primul Congres al P.C. din Cuba, va intra în vigoare la 24 februarie.După ce și-a exercitat dreptul de vot la centrul electoral. Fidel Castro, prlm-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, prim-ministru al guvernului, a declarat presei că noua Constituție a țării simbolizează drepturile cucerite de poporul cubanez în ulti

barili pe zi — a declarat ministrul kuweitian al petrolului, Abdei Mut- taleb Al-Kazimi. El a precizat că, potrivit studiilor tehnice întreprinse pînă acum, rezervele de gaze sînt estimate pentru o perioadă de 85 de ani.
Ploile torențiale abătute de BÎmbătă asupra Romei au produs creșterea apelor Tibrului cu peste 5 metri. Cantitatea de precipitații revărsate e echivalentă cu media precipitațiilor pe o lună întreagă. Deși nu există un pericol iminent de inundații, au fost luate măsuri pentru prevenirea revărsării apelor Tibrului.

După valul de cutremure 
din Guatemala

CIUDAD DE GUA
TEMALA 16 (Ager
pres). — Potrivit da
telor ultimului bilanț 
oficial dat publicității 
la Ciudad de Guate
mala de către Comi
tetul Național de ur
gentă, numărul vic
timelor seismelor sur
venite in urmă cu a- 
proape o săptămină in 
Guatemala se ridică 
la 22122 morți și 
74 015 răniți. In acest 
bilanț nu sînt incluse 
persoanele decedate 
care au fost inmor- 

mintate de către rude, 
fără a mai fi inregis-- 
trate la autoritățile de 
resort, si nici răniții 
internați in clinici 
particulare.

Treptat, comunica
țiile terestre se res
tabilesc in Guatemala, 
echipe speciale și bri
găzi de voluntari de- 
punind eforturi sus
ținute pentru debloca
rea principalelor căi 
rutiere. In capitală, 
atmosfera de tensiune 
cauzată de mișcările 
telurice este in scăde

A fost evidențiat rolul important ce revine celor două organizații în extinderea- relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Austria, în același timp, s-a procedat la un schimb de vederi în legătură cu diferite aspecte ale vieții internaționale. delegațiile pronunțîndu-se pentru intensificarea eforturilor în vederea transpunerii in viață a prevederilor Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa, creării unor noi relații între state pe continentul european.Președintele P.P.A., Josef Taus, a dat o înaltă apreciere politicii externe a României, de pace și largă cooperare internațională, subliniind în mod deosebit valoarea acțiunilor șl inițiativelor președintelui Nicolae Ceaușescu.La convorbiri, desfășurate într-o atmosferă cordială, a participat ambasadorul României la Viena.
mii 17 ani. Legea fundamentală a țării, care consemnează toate cuceririle revoluționare, este un simbol al drepturilor poporului cubanez și un instrument pentru consolidarea lor, a arătat primul ministru.
Convorbiri intre delegațiile 

P. C. din Cehoslovacia 
și P. C. PortughezPRAGA 16 (Agerpres). — La Pra- ga au început, luni, convorbirile dintre delegațiile de partid conduse de Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, și Alvaro Cunhal, secretar general al P.C. Portughez, care întreprinde o vizită oficială la Praga.După cum relatează agenția C.T.K., cele două delegații s-au informat reciproc despre activitatea partidelor lor și au procedat la un schimb de păreri asupra unor probleme ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

Plenara conducerii 
P. C. GermanDUSSELDORF 16 (Agerpres). — Ziarul „Unsere Zeit" a publicat comunicatul cu privire la plenara Conducerii Partidului Comunist German, care s-a desfășurat la Diisseldorf. Plenara, relevă comunicatul, a examinat probleme legate de pregătirile pentru congresul partidului, care va avea loc în cursul acestui an, la Bonn.Președintele P.C.G., Herbert Mies, a informat plenara asupra stadiului pregătirilor.

re, refugiata relntor- 
cindu-se in cea mai 
mare parte. Comitetul 
apreciază că 42 la su
tă din locuințele ora
șului au fost distruse 
sau au devenit nelo
cuibile. In lucrările 
de reconstrucție, o a- 
tenție specială va fi 
acordată înlăturării 
urmărilor provocate de 
alunecările de teren, 
precum și barierelor, 
apărute îndeosebi în 
munți, în calea ape
lor curgătoare.

• A DOUA STAGIUNE 
MONDIALĂ A TEATRU
LUI NAȚIUNILOR “ va ține între 5 și 30 septembrie a.c. la Belgrad, concomitent cu cel de-al X-lea Festival internațional al teatrului de avangardă, a anunțat, în capitala Iugoslaviei, comitetul internațional de organizare. Prima stagiune mondială a avut loc la Varșovia, în 1975, iar a IlI-a se va ține în 1977, la Avignon. Noua formulă de desfășurare a stagiunilor Teatrului Națiunilor are drept scop să permită publicului o mai mare apropiere de această artă, o participare efectivă în cadrul spectacolului. Anul acesta, se anunță, totodată, festivalul teatral va avea și o secție cinematografică: ansamblurile artistice aflate în imposibilitatea de a se deplasa își vor trimite spectacolele înregistrate pe peliculă.

•CLINICI PLUTITOA
RE. Pentru a se acorda asistentă unor regiuni izolate din Sudan, pe malurile Nilului și afluenților acestuia, se folosesc două clinici instalate pe șlepuri. Fiecare este alcătuită dintr-un laborator de patologie, o unitate cu raxe X, un bloc operator, o sală de consultații și un cabinet dentar. în plus, există spațiu de locuit pentru medici și infirmiere. Grupurile electrogene necesare funcționării instalațiilor spitalicești sînt instalate pe re- < morcherele cu ajutorul cărora șlepurile se deplasează. întrucît viteza de deplasare este apreciabilă, șlepurile pot servi și ca ambulanțe rapide, pentru cazurile mai complicate ce nu pot fi rezolvate pe loc, cu mijloacele „de la bord".

• PREFERINȚELE U- 
NUI JURIU AL COPII
LOR. Filmului japonez pentru televiziune „Cu mama" I s-a decernat premiul „Nimfa de argint" în cadrul programelor pentru copii al Festivalului international al filmului de televiziune de la Monaco. Pelicula este consacrată in întregime dresurii de delfini pentru un spectacol organizat cu ocazia Expoziției internaționale de la Okinawa. O mențiune specială a fost atribuită, în cadrul acelorași programe, filmului cehoslovac „Domnul Tau". Juriul care a decernat premiile a fost alcătuit în exclusivitate de copii între 11 și 14 ani.

• ANIVERSARE. Lunl- Khanum Șainian, din satul Ki- rant (R.S.S. Armeană) a împlinit 132 de ani. Pentru a sărbători evenimentul, s-au adunat cei peste 100 de copii, nepoți și strănepoți ai longevivei. Fiica ei cea mai mare, Anuș, a împlinit 97 de ani. Khanum Șainian are și acum vederea suficient de bună pentru a pune singură ată în ac. Ziua, ea lucrează în gospodărie și în livada de lingă casă, iar seara tricotează.
• PUTEREA VOINȚEI. La postul de radio Colombo (Srl Lanka) funcționează, de cîteva zile, prima crainică nevăzătoare din lume, Biso Menike, o tînără de 24 de ani, absolventă de fa4 cultate, își notează singură știrile în scrierea Braille, iar apoi le citește în fata microfonului! Ascultătorii ău declarat că a- preciază în mod deosebit vocea sa melodioasă, mai mult decît orice apreciind însă remarcabila sa putere de voință de a acționa ca un om perfect normal.

FAPTF.TT. DEMONSTREAZĂ JUSTEȚEA PROPUNERILOR ROMÂNIEI PRIVIND

CREAREA ZONELOR DE PACE Șl COLABORARE, FĂRĂ ARME NUCLEARE

„Un loc important în cadrul măsurilor de dezangajare 
militară și dezarmare trebuie să-l ocupe, după părerea 
României, crearea de zone de pace și colaborare, lipsite de 
arme nucleare. Acordurile de înfăptuire a unor asemenea 
zone trebuie să ofere garanții de securitate egală pentru 
toate țările, pe baza angajamentelor solemne ale statelor 
deținătoare de arme nucleare de a respecta statutul de zonă 
denuclearizată“. NICOLAE CEAUȘESCU

în virtutea unei înalte responsabilități față de destinele păcii și securității omenirii, România socialistă atribuie o importanță deosebită scoaterii de sub incidența directă a. cursei nucleare a unor regiuni cit mai întinse ale globului — ca o componentă esențială a eforturilor pentru interzicerea și lichidarea definitivă a armelor nucleare, pentru înfăptuirea dezarmării generale. Această preocupare își găsește reflectare fn documentele partidului și statului nostru consacrate problemelor dezarmării, în cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu, inclusiv în expunerile prezentate recent la Marea Adunare Națională șl la Congresul consiliilor populare, în inițiativele și propunerile concrete prezentate de-a lungul anilor de România privind transformarea Peninsulei Balcanice într-o zonă denu- clearizată, ca și în susținerea inițiativelor altor state pentru crearea unor asemenea zone în diverse regiuni ale lumii. *Necesitatea extinderii progresive a zonelor în care armele de distrugere în masă să fie definitiv interzise derivă din înseși implicațiile de extremă gravitate ale intensificării fără precedent a cursei înarmărilor nucleare. Pornind de la a- ceastă realitate, țara noastră subliniază cerința stringentă de a se acționa cu fermitate pentru blocarea căilor de acces ale armelor nucleare spre diferite regiuni ale globului.Este cunoscut că încă în 1959 • fost semnat Tratatul asupra An

tarcticii, prin care statele semnatare și-au asumat angajamentul de a nu introduce și a nu experimenta în această parte, a lumii nici un fel de arme, atît clasice, cit mai ales nucleare, întreaga regiune situată la sud de paralela 60 fiind destinată exclusiv cercetărilor cu caracter științific. Au fost, de asemenea, semnate tratatul privind folosirea în scopuri pașnice a spațiului extra-atmosferic și interzicerea amplasării de arme nucleare pe Lună și pe alte corpuri 
Zone dennclearizate

1 DECEMBRIE 1959 — semnarea TRATATULUI ASU
PRA ANTARCTICII.

27 IANUARIE 1967 — semnarea TRATATULUI PRIVIND 
FOLOSIREA ÎN SCOPURI PAȘNICE A SPAȚIULUI EXTRA- 
ATMOSFERIC, INCLUSIV A LUNII Șl A ALTOR CORPURI 
COSMICE.

14 FEBRUARIE 1967 — semnarea TRATATULUI PRI
VIND INTERZICEREA ARMELOR NUCLEARE ÎN AMERICA 
LATINĂ (Tratatul de la Tlatelolco — Ciudad de Mexico).

18 MAI 1972 — încheierea TRATATULUI PRIVIND IN
TERZICEREA AMPLASĂRII ARMELOR NUCLEARE SI ALTOR 
ARME DE DISTRUGERE ÎN MASĂ PE FUNDUL MĂRILOR 
Șl OCEANELOR Șl ÎN SUBSOLUL LOR.

cosmice, precum și tratatul pentru denuclearizarea „continentului albastru", respectiv, interzicerea amplasării de. arme de distrugere în masă pe fundul mărilor și oceanelor sau în subsolul lor (deși apele oceanelor lumii continuă să fie străbătute de submarine nucleare).Desigur, toate aceste tratate își au însemnătatea lor. Dar, pe bună dreptate, se poate pune întrebarea : dacă pinguinii ghețurilor antarctice sau vietățile ce populează straturile inferioare ale oceanelor beneficiază 

de garanții internaționale împotriva pericolelor unei conflagrații atomice, nu se cuvin oare aceleași garanții și oamenilor ?Popoarele nu pot fi liniștite atît timp cit pericolul nuclear va continua să planeze ca o „sabie a lui Damocles", punînd în primejdie însăși existența speței umane. Tocmai de aceea, ideea creării de zone lipsite de arme nucleare, nu numai în spațiile nepopulate, ci și — sau în primul rînd — în regiunile cu populație densă, păstrătoare ale unor imense tezaure de civilizație, s-a afirmat tot mai mult în'ultimele două decenii. De o deosebită importanță a fost încheierea, în 1967, a Tratatului de la Tlatelolco, privind interzicerea armelor nucleare în America Latină, întărit ulterior printr-o rezoluție specială a O.N.U. în același timp, au fost formulate numeroase alte propuneri pentru denuclearizarea altor continente sau regiuni ale globului — începînd cu propunerile României pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și bunei vecinătăți, fără arme nucleare, și continuînd cu proiectele vizînd Europa centrală și de nord, Mediterana, Africa, Orientul Mijlociu, Asia de sud, oceanele Pacific și Indian.Ideea constituirii de zone denu- clearizate a fost evidențiată și în cadrul Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. în Actul final al conferinței, exprimind interesul general față de eforturile îndreptate spre reducerea confruntării militare și promovarea dezarmării, menite să completeze destinderea politică în Europa, statele participante au subliniat necesitatea luării unor măsuri efective către realizarea, in final, a dezarmării generale și totale — între acestea un loc important revenind, neîndoios, realizării unor zone de îhțelegere și bună vecinătate, fără arme nucleare. Reafirmînd sprijinul consecvent al României pentru crearea unor astfel de zone, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta de la tribuna conferinței că ele reprezintă parte integrantă a întăririi securității și păcii.Reflectînd preocuparea popoarelor de a extinde zonele denuclearizate, Comitetul pentru dezarmare de la Geneva, în baza mandatului încredințat de Adunarea Generală a

Propuneri pentru crearea de noi zone 
lipsite de arme nucleare

• pentru crearea unei zone de pace în BALCANI, lip
sită de baze militare străine și de arme nucleare ;

® pentru înghețarea armamentelor nucleare în EU
ROPA CENTRALĂ, urmată de denuclearizarea completă, 
sub un control adecvat;

V ■ ■

® pentru declararea MEDITERANEI ca zonă lipsită de 
rachete și arme nucleare ;

® pentru consacrarea EUROPEI DE NORD ca regiune 
fără arme nucleare ;

• adoptarea de către conferința africană la nivel înalt 
a „DECLARAȚIEI PRIVIND DENUCLEARIZAREA AFRICII" ;

® înscrierea pe ordinea de zi a sesiunii XXIX a Adunării 
Generale a O.N.U. a propunerii privind crearea unei zone 
fără arme nucleare în ORIENTUL MIJLOCIU.

® Adunarea Generală a O.N.U. a decis să înscrie pe 
ordinea de zi a celei de-a XXXI-a sesiuni a punctului 
„CREAREA UNEI ZONE LIPSITE DE ARME NUCLEARE ÎN 
ASIA DE SUD".

O.N.U., a constituit la începutul anului trecut un grup de experți guvernamentali din 21 de state, între care și România, însărcinat cu întocmirea unui „studiu complet asupra problemei zonelor lipsite de arme nucleare, sub toate aspectele sale". Este primul studiu de această natură care abordează în mod aprofundat noțiunea de zonă denuclea- rizată, încercînd să degajeze unele principii și linii directoare, în vederea acțiunilor viitoare dedicate înfăptuirii acestui deziderat. în concepția României, constituirea de zone denuclearizate trebuie să pornească de la necesitatea de a se oferi tuturor țărilor garanții egale de securitate, prin angajamente solemne din partea statelor posesoare de arme nucleare de a nu utiliza sau amenința cu folosirea armelor nucleare împotriva popoarelor din zonele respective. în același timp, 

asemenea acorduri nu trebuie să limiteze utilizarea energiei nucleare în scopuri pașnice, ci, dimpotrivă, să stimuleze desfășurarea cercetărilor în acest domeniu și utilizarea cuceririlor fizicii nucleare în folosul accelerării progresului tuturor statelor și națiunilor.Țara noastră, ea însăși autoare a propunerilor de creare a unei zone denuclearizate în regiunea geografică în care este situată, acordă o mare importanță dezbaterilor privind extinderea acestor zone, sprijinind inițiativele altor state referitoare la Europa sau Ja alte continente, constituirea unor asemenea oaze ale destinderii și bunei vecinătăți răs- punzînd nu numai intereselor fundamentale ale popoarelor respective, ci și intereselor generale ale securității și păcii în întreaga lume.
Dumitru ȚINU

• VICTIMELE AVA
LANȘELOR. Avalanșele care s-au produs duminică în munții Alpi și Pirinei au . provocatmoartea a cel puțin zece persoane, printre care cunoscutul schior francez Jean Pierre Au- gert, fost campion olimpici în perioada 1949—1975, numai în Alpi avalanșele au provocat moartea a 621 de persoane. Alte 180 au fost rănite, iar 80 date dispărute. - Specialiștii francezi încearcă să limiteze efectele atît de grave ale acestor catastrofe naturale. Astfel, ei au întocmit o hartă, indicînd locurile considerate ca fiind cele mai periculoase în ce privește formarea avalanșelor. Se încearcă, de asemenea, ridicarea unor bariere din beton armat în calea avalanșelor.

• IN LOC DE DIS
CURS. Marele violonist american Yehudi Menuhin și fos- tul -prim-ministru al Marii Britanii Edward Heath, cunoscut meloman și totodată dirijor a- mator, s-aunumărat printre personalitățile străine care au primit sîmbătă în marele amfiteatru de la Sorbona titlul de doctor honoris causa al Universității din Paris. în loc să pronunțe tradiționalul discurs. Yehudi Menuhin a luat vioara și a interpretat o sonată de Bach, iar Heath a dirijat orchestra și corul universității pariziene.

•CI ND PĂSĂRILE 
DEVIN O CALAMITATE, în regiunea de vest a statului Kentucky (S.U.A.) a fost declanșată. de curînd, o puternică o- fensivă împotriva a milioane de mierle și sturzi, prin împrăștie- rea din elicoptere a unor deter- genți care dizolvă grăsimile ce impregnează penele păsărilor ; fără acest mijloc de protecție, zburătoarele, expuse la intemperii, nu pot supraviețui. Acțiunea de exterminare se explică prin mariie. daune pe care le cauzează aceste păsări, care numai în Kentucky numără 77 de milioane de exemplare. Printre altele, ele sînt socotite răspunzătoare de propagarea , histo- plasmozei — gravă maladie pulmonară.
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