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CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ -0 CAMPANIE A MUNCII NEÎNTRERUPTE

TINERII SATELOR
ANGAJAȚI CU TOATE FORȚELE
--------------------------------------- , ,

în efectuarea la timp și de bună calitate a lucrărilor de sezon!

Pe șantierele de îmbunătățiri funciare

In legumicultura

DEZVOLTAREA 
RAFINĂRIEI DE LA 

COMBINATUL 
PETROCHIMIC 
DIN PITEȘTI

La Combinatul petrochimic din Pitești a intrat In funcțiune instalația de reformare catalitica din cadrul etapei a 111-a de dezvoltare a rafinăriei. Noua capacitate, care poate prelucra anual 500 000 tone de benzină, este dotată cu instalații moderne, de mare complexitate, realizate în mare parte de întreprinderi constructoare de mașini din țară.Specialiștii noștri au contribuit prin cercetări proprii la perfecționarea tehnologiei de fabricație, fapt care-și găsește reflectarea în valorificarea superioară a produselor petroliere. Se obțin astfel, pe lingă principalul produs — benzina — cu cifră octanică ridicată, o serie de hidrocarburi aromatice, cum sînt benzenul și toluenul, utilizate în continuare ca materii prime în sinteze chimice și hidrocarburi gazoase ca propanul și izobuta- nul. Un alt avantaj important il reprezintă captarea hidrogenului rezultat în timpul procesului tehnologic pentru a fi folosit tot aici la purificarea u- nor produse chimice, precum și tratarea gazelor în vederea re
cuperării suitului.

Vedere panoramica 

a zonei industriale

a municipiului lașiFoto : AGERPRES

Agenda lucrărilor prioritare din agricultură consemnează o gamă largă și complexă de activități la care tinerii trebuie să-și aducă o contribuție hotărîtoare. Iată, pe scurt, citeva urgențe ce solicită din plin munca nemijlocită, efectivă a uteciștilor, spiritul de inițiativă al fiecărei organizații U.T.C. de la sate.• FOLOSIREA RAȚIONALA A PAMlNTULUI, utilizarea in scopuri productive a tuturor suprafețelor agricole . constituie condițiile hotâritoare ale realizării unor recolte cit mai bogate in acest an. De aceea. încă de pe acum, este necesară desfășurarea susținută a lucrărilor de îmbunătățiri funciare. Tradiția muncii uteciste în acest domeniu trebuie continuată și îmbogățită prin noi fapte. Practic, in fiecare comună organizațiile de tineret se pot angaja în realizarea unor obiective de desecări sau irigații cu posibilități locale. Vremea bună permite declanșarea unor acțiuni susținute pentru sporirea potențialului de fertilitate a pămîntului la care tinerii își pot aduce o contribuție deosebită. în acest context se circumscriu frumoasele rezultate înregistrate de tinerii din județele Teleorman, Ilfov, Buzău, Bihor, a căror experiență trebuie preluată și amplificată.• PLANTAȚIILE TINERETULUI. Așa cum s-a stabilit la Congresul al X-lea al U.T.C., în dezvoltarea și modernizarea sectoarelor viticole și pomicole contribuția tinerilor se poate înscrie pe noi coordonate de împlinire.

în care man, și-au ființarea unor plantații propri în care s-au angajat să efectue. ze la timp și de bună calitate toate lucrările prevăzute. Această frumoasă inițiativă trebuie să-și găsească in următoarele zile ecou in toate organizațiile de tineret, dată fiind eficiența și utilitatea ei deosebite.• ÎN LEGUMICULTURA. Lucrările care se fac în această perioadă în sectorul legumicol au drept scop două obiective deosebite: obținerea unor recolte cit mai timpurii, precum și asigurarea în fiecare județ a unor baze proprii de aprovizionare. Un exemplu. în comuna Pristol, județul Mehedinți, în afara suprafețelor cultivate în unitatea cooperatistă — aproape 200 ha — locuitorii s-au angajat să producă în curțile proprii importante cantități , de legume. în fruntea acțiunii se situează însăși șefa fermei legumicole, tî- năra ingineră Maria Cîrlig, și economistul Constantin Panteli- mon, secretar al organizației U.T.C.
ȘTEFAN DORGOȘAN

numeroase județe, enumerăm Gorj, Teleor- Ilfov, Dolj, Cluj, tinerii propus să participe la inii

PLECAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
LA

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, care conduce delega
ția Partidului Comunist Ro
mân la lucrările celui de-al 
XXV-lea Congres al Partidu
lui Comunist al Uniunii So
vietice, a plecat, miercuri di
mineață la Moscova.

Secretarul general al parti
dului a fost condus, la pleca
re, pe aeroportul Otopeni, de 
tovarășa Elena Ceaușescu, de 
tovarășii Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Li
na Ciobanu, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe

MOSCOVA
Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Radulescu, 
Leonte Răutu, Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Mi
hai Gere, Nicolae Giosan, Ion 
Ioniță, Ion Ursu, precum și 
de membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și 
guvernului, conducători 
unor instituții centrale și 
ganizații obștești.

Au fost de față N.V. Mas
lennikov, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Uniunii So
vietice Ia București, și mem
bri ai ambasadei.

★
La aeroportul Vnukovo din 

Moscova, tovarășul Nicolae

ai 
ai 

or-

Ceaușescu a fost întîmpinat 
de V.E. Dîmșiț,
C.C. al P.C.U.S., 
te al Consiliului 
al U.R.S.S., F.I.

membru al 
vicepreședin- 
de Miniștri 

Mocialin, șef 
de secție la C.C. al P.C.U.S., 
G A. Kiseliov, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.U.S., 
V.I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice în România, 
activiști ai C.C. al P.C.U.S.

Erau prezenți membri ai 
delegației Partidului Comu
nist Român care participă la 
lucrările Congresului al 
XXV-lea al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, pre
cum și membri ai Ambasadei 
României la Moscova.
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greutatea specifică

vast teren de afirmare
pentru tinerii actori

Fotografii: O. PLECAN și GH. CUCU
a unui colectiv y

Martie—lună decisivă in bătălia încheierii cu succes a primului trimestru din acest an

ZI DE ZI, SĂ ÎNSCRIEM ÎN GRAFICUL

MUNCII PRODUCȚII TOT MAI MARI!
• Un angajament de prestigiu : sarcinile primului trimestru îndeplinite cu 6 
zile mai devreme ® Pentru șantierele țării — 102 tone utilaje livrate suplimen

tar ® Răspuns prompt solicitărilor beneficiarilor interni și externiîn primele două luni ale anului, colectivul de muncă de la Întreprinderea „Electroaparataj“ din București a realizat o producție globală suplimentară în valoare de peste 8 milioane lei și o producție marfă suplimentară în valoare de peste 6 500 000 lei. Datorită eforturilor depuse, unei superioare organizări a muncii, colectivul secției a- justaj-construcții metalice, în care ponderea o dețin uteciștii, a îndeplinit încă de la 1 martie sarcinile de plan pe trimestrul I. Rezultate la fel de bune au obținut și colectivele de muncă din secțiile presă-bachelită și strun- gărie unde, potrivit estimărilor, prevederile planului pe primele trei luni ale anului vor fi realizate în această primă decadă a lunii martie.Succesele înregistrate în producție în primele două luni ale acestui prim an al cincinalului

l^aid - anchetă
fri citeva

întreprinderi
bucureștene

Intelectuali ai satului de azi

„Aici am eu
imaginea concretă

a țării
aștept

.......... ..............    vocile 
cristaline ale copiilor silabisind 
un nou cuvînt. Altul va urma 
la rind, apoi încă unul și_ încă 
unul, pînă cînd cărțile, lăsîndu- 
se descifrate in întregime, se 
vor deschide ca tot atitea fe
restre spre lume.

Pe osia nevăzută care leagă 
două silabe se sprijină biogra
fia spirituală a fiecăruia dintre 
noi. De ea depinde înălțimea 
pînă la care vom reuși, să ne 
construim personalitatea, așa 
cum de descoperirea roții și a 
focului a depins, cu mii de ani 
in urmă, structura însăși a ci
vilizației...

— Spuneți-mi, tovarășe învă
țătoare, în afară de scris și ci
tit, de tabla înmulțirii șl regula 
de trei simplă, ce anume ii mai 
invățați pe copii ?

Din cancelaria in care 
terminarea orei se aud _

invit să lucreze șt 
iubească pământul 

_______ __ __ se'bucure de via
ță, adică niște lucruri tot atit 
de simple...

— Dar tocmai pentru că sînt 
atit de simple nu pot fi „pre
date“, imi închipui, fără o a- 
numită vocație...

— Îmi permiteți să vă contra
zic. Poate că alte învățătoare 
sint înzestrate, de la naștere, cu 
darul de a-i captiva pe copii. 
In ceea ce mă privește, nu cred 
că am un asemenea dar. Dacă 
totuși reușesc, și cred că reu
șesc, să fac carte cu ei este 
pentru că am studiat și continui 
să studiez pedagogia, incercind

— li mai 
si cinte, să 
acesta și să

ALEX. ȘTEFANESCU
(Continuare in pag. a 111-a)

• •

Dina Cocea

Emlnescu și Caragiale sînt cu- noscuți în istoria literaturii românești de la sfîrșitul sec. XIX nu numai prin poezie, dramaturgie și proză, ci și prin importanta contribuție adusă la opera de cercetare a creației actoricești. Subliniind însemnătatea unui teatru național, scriitorii amintiți relevau în publicistica vremii rolul exercitat de actori în afirmarea teatrului românesc, Eminescu precizind totodată că „materia“ prin care actorul își exercită influenta o constituie in primul rind dramaturgia națională.

revoluției tehnlco-științifice sint datorate atenției deosebite pe care întregul colectiv, fiecare tî- năr a acordat-o pregătirii producției, mai bunei organizări a muncii și a proceselor tehnologice. „Ne-am preocupat continuu — ne-a spus tovarășul A- lexandru Petrică, secretarul comitetului U.T.C. din întreprindere — pentru condiții tot mai în fiecare secție tru folosirea în maximum de timpului detinăr,Ca urmare, în luna ianuarie am înregistrat o depășire la produc-

crearea unor bune de muncă și atelier, pen- întregime și cu randament alucru al fiecărui a mașinilor și utilajelor.

tivitatea muncii de 329 lei pe muncitor iar in luna februarie această depășire se ridică la 1 206 lei pe muncitor. Dealtfel, în anul acesta mai bine de 71 la sută din totalul producției se va obține pe seama creșterii productivității muncii. Totodată, așa cum prevede angajamentul asumat în recenta ședință a oamenilor muncii,' în acest an, se vor realiza aparataje electrice de tracțiune, piese și utilaje peste plan în valoare de peste 48 milioane lei, din care uteciștii s-au angajat să obțină prin inițiative și acțiuni proprii peste 10 milioane lei. Date fiind rezultatele bune înregistrate în lunile ianuarie și februarie de colectivul întreprinderii „Electroaparataj“, condițiile buhe de lucru create în toate secțiile șl a- telierele, se estimează că sarcinile de plan pe primul trimes-
Grupaj realizat de :

N. MILITARU
I.. MORARU

N. COȘOVEANU
(Continuare In pap. a Ill-a) I

Imn tînâr
Semințele au luat foc în pămînt 
Și ninge cu dragoste-n ele 
Țara e demnă de imnuri oricind 
Timp tricolor pe spirală de stele 
E începutul nostru în lut 
Ulcior cu gură de Ană și zare 
Slavă, lumină și scut 
Fulger de la Carpați 
Și pînă la Marea cea Mare 
Rămînem alături de vulturi și soare 
Osii de cer prin univers 
Rădăcini ale luminii iscate-n amnare 
Odată cu zarea surpîndu-se-n vers

Semințele au luat foc în pămînt 
Țara e demnă de imnuri oricînd !

GHEORGHE DARAGIU

’------- «--------------------- -------- ..............................

OMUL A$A CUM 
ÎL RECOMANDĂ

MUNCA LUI
Nu știu dacă mi s-a făcut o favoare, dar vizita mea la Institutul de proiectări și cercetări navale din Galați (ICE- PRONAV) a început cu încăperea pe care o voi numi „camera navelor“. Un fel de „port“ în miniatură, în „rada“ căruia acostează, reduse la dimensiuni liliputane, o mare parte a navelor, imaginate și desenate în institut, ale căror variante reale, executate în toate șantierele navale din țară, cutreieră acum fluviile, mările și oceanele. Mi-am plimbat mina pe silueta celui mai mare mineralier românesc, „Tomis“, și mi-am imaginat sondorii ureînd și coborînd pe scările, platformei de foraj maritim „Gloria“, platformă a cărei machetă o am, de asemenea, în față. Guliver, în țara aceasta ■ a vapoarelor pitice, se numește Nicolae Carașca și este un bărbat tinăr, cart nu 6e plimbă

:■

Profiluri în
„camera navelor“

tprintre ele ca vizitator, ci este chiar părintele lor.— Cum ați ajuns, tovarășe Carașca, deținătorul medaliei de aur și al titlului de campion al constructorilor de navomode- le ?— Iubesc vapoarele și, dacă întîmplarea a făcut să nu fiu un veritabil constructor de nave, atunci m-am străduit s-o corectez. Am venit aici, în a- cest atelier de prototipuri și modele, ca să le construiesc în miniatură. Eu, tîmplar experimentat, nu-mi închipuiam că voi avea nevoie de ani și ani de muncă,’ pentru a putea să lucrez atit de bine cum îmi dădea ghes inima și marea mea dragoste de vapoare. Priviți-le, nu sînt deloc „jucării“, deși dimensiunile și culorile lor ți-ar da dreptul să le socotești așa !Micile nave, construite cu rigla de calcul, compasul și

toate celelalte ustensile iectării, sînt prevăzute amănuntele vaselor reale (de la elice, pînă la antenă, ventilatoare etc), bineînțeles reduse la scară. Se dă o atenție atit de mare execuției, pentru că rolul lor este foarte important : în experimentări ele vorbesc cel mai bine despre calitățile și defectele concepției, iar la tîrguri internaționale reprezintă nava însăși, pentru a fi contractată de solicitanți.Anii de muncă și de studiu (matematică, fizică, desen tehnic) străbătuți de Nicolae Carașca — „un simplu tîmplar“, cum îi place să sublinieze — pînă să poată rosti : „pasiunea mea este construcția modelelor de nave și aici, în atelierul acesta, eu mă simt acum un a- devărat constructor“, aveau să fie un prolog al discuției despre pasiune, despre atingerea

ale pro- cu toate parametrilor săi de exigentă, cu trei tineri specialiști ai institutului. Iar „camera navelor“ — micul muzeu, important nu numai retrospecPv, ci mai ales ca proiecție în viitor a preocupărilor de azi ale constructorilor de nave maritime și fluviale — avea să devină prin claritatea mesajului său : nimic de valoare (nici chiar o machetă !) nune tiv se poate realiza fără pasiu- și competență, un laitmo- al întregului reportaj.
★înainte de a dori să deseneze, cu gîndul și apoi cu creionul, nave, să le urmărească materializarea în șantier, să le salute plecarea spre întinderile albastre ale apelor, acești tineri auMONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare in pag. a Il-a)

Astăzi, in societatea noastră socialistă, dramaturgia românească atit cea clasică, cit și cea contemporană reprezintă pentru actori posibilitatea de a da măsura talentului lor, de a contribui la afirmarea plenară a unui teatru ce poartă amprenta societății noastre in evoluția și dezvoltarea sa istorică.Pentru tinerii actori, dramaturgia românească reprezintă o piatră de încercare, întrucît ea proiectează virtuțile civice, morale și patriotice ale poporului nostru, reflectă în limbaj specific spiritualitatea societății, psihologia poporului, o variată gamă tipologică de eroi stăpîniți de ideea binelui, a frumosului, a dreptății, a echității și a omeniei. Forînd universul spiritual al poporului român, tînărul actor iși înnobilează ființa cu trăsăturile morale ale comunității căreia îi aparține.Dramaturgia națională de ieri și de azi oferă actorilor un vast teren de investigație, de perfecționare a mijloacelor de expresie scenică, de afirmare a talentului, de dezvoltare a personalității artistice, grăitoare.Danton de eroul gigant _____________Mircea Albulescu și care a pus pecetea maturității artistice pe acest talentat actor ; Năpasta de Caragiale și Capul de Mihnea Gheorghiu au prilejuit lui Cos- tel Constantin realizarea în Dra- gomir și Mihai Viteazul două creații marcante în cariera acestui înzestrat actor ; veșnicul tinăr V. Alecsandri i-a oferit Leopoldinei Bălănuță posibilitatea de a dezvălui o nouă fată a talentului ei : cîntînd și dansind cu o inepuizabilă vervă satirică, a fost o adevărată surpriză pentru toți cei care au văzut-o în Răspîntia cea mare de Victor Ion Popa și în Irina din Matca Iui Marin Sorescu. Tot cu Irina din Matca și-au încercat forțele și două tinere actrițe : Anca Alexandru-Crețu de la Teatrul Maria Filotti din Brăila și Ca- trinel Paraschivescu de la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, care, fiecare, au contribuit cu personalitatea lor proprie la reliefarea personajului.Dramaturgia contemporană a oferit numeroase roluri actorilor din Capitală și din țară, roluri care s-au înscris în palmaresul fiecăruia ca prestigioase creații: Gilda Marinescu în A opta zi de dimineață a lui Radu Dumitru, Comei Dumitraș, Dorina Lazăr și Ana Ciclovan în Pasărea

Exemplele sîntCamil Petrescu, interpretat de

(Continuare in pag. a Il-a)
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STIINTA SI IMPERATIVELE DEZVOLTĂRII
1 f 9

Realizările deosebite ale activității de cercetare științifică, dezvol
tare tehnologică ți introducere a progresului tehnic obținute in pe
rioada 1971-1975 asigură premise certe pentru dezvoltarea viguroasă 
a economiei naționale, pentru afirmarea largă a cuceririlor științei 
șl tehnicii in toate ramurile și sectoarele industriei românești, in 
întreaga viață socială. Comunicatul cu privire la irrdeplinirea Pla
nului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii 
Socialiste România in perioada 1971-1975, cuprinzătorul bilanț pri
lejuit de Congresul consiliilor populare încadrează organic intre 
înfăptuirile de seamă ale poporului cuceririle științei românești, rea
lizările din domeniul tehnologiei. In această perioadâ au fost asi
milate numeroase tipuri de mașini, utilaje și instalații noi de înaltă 
tehnicitate și complexitate, au fost aplicate in producție 156 teh-

nologîi noi din care circa 70 la sută de concepție proprie. In 
același timp au fost încheiate 628 obiective și teme importante de 
cercetare, din care 539 au fost puse în aplicare. Pentru a evidenția 
contribuția cercetării și activității de dezvoltare tehnologică la so
luționarea problemelor ce decurg din orientările majore ale crește
rii economico-sociale, am adresat unor directori din importante in
stitute de cercetare următoarele întrebări :

1. CARE SINT PRINCIPALELE REALIZĂRI ALE ACTIVITĂȚII DE CER
CETARE Șl DEZVOLTARE TEHNOLOGICA DIN DOMENIUL DUM
NEAVOASTRĂ î

2. CE EFECTE ECONOMICE REZULTA PRIN APLICAREA ACESTOR 
REZULTATE ?

Pocăința... pocăiților

Ing. STELIAN TOADER, 
director științific al Institutu
lui de cercetări și proiectări 

automatizări

1. în cincinalul trecut, colectivul I.P.A. a desfășurat o intensă activitate de cercetare și proiectare pentru conceperea șl construirea aparatelor și instalațiilor de automatizare și introducerea automatizării în toate domeniile economiei nationale, în această perioadă s-au elaborat 7 tipuri de echipamente pentru comanda numerică a mașinilor unelte din fabricația internă, și sînt in curs de realizare, primele echipamente de conturare pentru mașinile unelte. Folosirea acestor echipamente de automatizare complexă simplifică mult partea mecanică a noilor mașini unelte și mărește precizia lor de prelucrare. între realizările importante ale cincinalului trecut trebuie să enumerăm, de asemenea, elaborarea instalației de automatizare și a sistemelor de comutație statică pentru grupurile energetice de 330 MW și a echipamentelor de automatizare necesare pentru conducerea proceselor tehnologice cu ajutorul calculatoarelor,

precum și a echipamentelor de mică șl medie viteză necesare sistemului informatic național, în același timp, s-a elaborat un sistem modular pentru acționările electrice reglabile, care se fabrică acum la întreprinderea „Electrotehnica“ din Capitală.2. Mijloacele de automatizare se vor dezvolta în actualul cincinal intr-un ritm mediu anual de 20 la sută. în acest context, institutului nostru îi revine sarcina de a asigura aplicarea rezultatelor de pină acum ale cercetării în toate domeniile, de a diversifica și tipiza aparatura și instalațiile de automatizare conform necesităților economiei. Pentru grăbirea aplicării în producție a rezultatelor cercetării, institutul va dezvolta mult sectorul propriu de microproducție. Institutul va asigura, de asemenea, elemente și echipamente de automatizare, pentru toate unitățile noi ce urmează să intre în funcțiune în acest cincinal. în acest fel, se vor reduce importurile cu sute de milioane de lei valută. în urma acestei acțiuni de realizare prin eforturi proprii a elementelor și echipamentelor de automatizare necesare economiei, în 1980, peste 90 la sută din producția de mijloace de automatizare va fi de concepție proprie.

Dr. ing. ION ȘTEFĂNESCU, 
director al Institutului de 
cercetări in construcții și 

economia construcțiilor 
ÎNCERC1. Cele mai importante realizări ale' cercetărilor noastre din cincinalul trecut vizează industrializarea construcțiilor și mecanizarea complexă a muncii pe șantiere. Pe baza cercetărilor și proiectelor noastre s-a realizat un transfer masiv al producției de construcții in industrie. Prin perfecționarea tehnologiei de realizare a betonului necomprimat, de pildă, am reușit să dezvoltăm mult prefă bricarea construcțiilor. De la elementele mici și simple pină la cele spațiale, complicate, aproape toate se realizează acum, din ce în ce mai mult, pe cale industrială. Aceste cercetări sînt extrem de complexe, implicind asimilarea sau perfecționarea unor utilaje de fabricare și de punere în operă, asigurarea mijloacelor de transport și punerea la punct a unor noi tehnologii de fabricație. Tot ca urmare a cercetărilor noastre, șantierele beneficiază de stații de preparare a betonului cu un mare grad de automatizare Și de cofraje, eșafodaje și schele perfecționate cu durată mare de serviciu pentru executarea betonului monolit. Cercetările noastre propun, de ase-

menea, tehnologii noi pentru realizarea fundațiilor în terenuri dificile, evitate pină nu de mult de proiectanți și utilizarea pe scară largă a materialelor plastice în construcții. în cincinalul trecut, cercetătorii noștri au fost prezenți pe marile platforme industriale de la Tîrgoviște, Galați, Pitești, Govora și pe numeroase alte șantiere pentru a contribui, alături de constructori și proiectanți, la aplicarea rezultatelor muncii de cercetare.2. O mare parte din rezultatele activității noastre din cincinalul trecut, mă refer în special la perioada 1974—1975, se vor aplica pe scară largă în cincinalul actual, contribuind la creșterea substanțială a productivității muncii pe șantiere. Introducerea tehnologiilor noi și asimilarea în fabricație a noilor materiale, utilaje, mecanisme etc. vor contribui la realizarea sarcinilor din acest cincinal a tuturor unităților beneficiare, din întreaga țară. Toată această activitate de introducere a progresului tehnic >în construcții se desfășoară conform unui studiu de prognoză, elaborat de ÎNCERC, anul trecut. Măsurile adoptate pe baza acestui studiu asigură dezvoltarea rapidă a activității de cercetare și valorificare eficientă a rezultatelor eiGrupaj realizat de IUSTIN MORARU

SERVICIUL POLONEZ de 
geodezie și cartografie face 
pregătiri științifice, meto
dice, tehnice și organizato
rice pentru folosirea pe scară 
largă a aerofotografiilor fă
cute de la bordul sateliților 
artificiali ai Pământului. A- 
ceste fotografii permit apre
cierea proporțiilor șt urmări
le secetei, inundațiilor și a 
altor calamități. De aseme
nea, în decurs de cîteva ore 
se pot obține informații de
taliate necesare pentru prog
noza recoltei sau pentru de
terminarea gradului de ma
turitate a culturilor cereali
ere.

UN GRUP DE OAMENI 
DE ȘTIINȚĂ americani a 
propus recent un program de 
foraj la mare adîncime 
(10 km). Scopul lor este de 
a studia mecanismele, natu
ra și evoluția scoarței teres
tre continentale. Programul 
prevede, între altele, fora
rea în zone de activitate 
geotermică și eventual chiar 
in nucleul Pămîntului. Si
tuată la o adîncime varia
bilă, această zonă de rocă 
topită își are limita supe
rioară la o adîncime cuprin
să între 3 și 6 km în 15 
puncte ale S.U.A. Interesul 
nu rezidă numai in sursa de 
căldură care ar putea fi a- 
tinsă astfel, ci și în depozi
tele de minereuri pe care 
le-ar conține.

Nazarinenii sau „urmașii Iul Hristos Nazarineanul“ reprezintă încă una din cele peste 200 secte religioase desprinse pe parcursul ultimelor trei secole din trunchiul noii biserici creștine denumite, după Reformă, protestantism. Principiul protestant că oricine poate explica „Scriptura“ a dat naștere, în contexte sociale „adecvate“, la o multitudine de interpretări, nu pe atît de variate însă pe cît de numeroase sînt sectele numite „neoprotestante“. De fapt, deosebirile doctrinale între unele dintre aceste secte sint' infime, iar în bilanțul teologiei secolului nostru, respectiv pentru „economia" marilor curente de gindire religioasă a acestui veac, aproape că nu contează. Totuși...Nazarinenii, sau cum li se mai spune la noi „pocăiții“, reprezintă o sectă apărută în Elveția la începutul secolului al XIX-lea. Propovăduiesc „neîm- potrivirea la rău“ adică pasivitatea față de viața socială și înlocuirea oricărei activități constructive a omului cu fanatismul religios. „Slujirea către dumnezeu“ este dată ca principala cale de înlăturare a răului și de realizare a binelui în lume. „Slujirea domnului“ consistă pentru nazarineni în imperativul pocăinței continue, stabilit doctrinal printr-o interpretare acut mistică a cuvintelor lui Petru : „Pocăiți-vă... și veți lua darul Sf. Duh“. Din a- ceastă „poruncă“ nazarinenii deduc că : nimeni nu poate crede

dr. H. Culeaîn Isus dacă nu s-a recunoscut mai întîi ca un păcătos ; predi- carea pocăinței trebuie să premeargă predicării credinței . și „renașterii“ ; cei care n-au „renăscut“ sînt supuși puterii satanei ; numai cei „renăscuți“ primesc botezul în mod valabil și fac parte din „Biserica lui Crist“. Așadar, doctrina nazari- neană situează in epicentrul ei conceptul de păcat, ideea de „om păcătos“ ca condiție prealabilă pentru credință și „renaștere“.Originile doctrinei „urmașilor lui Hristos Nazarineanul“ se află în două curente de „idei" dezvoltate în secolul trecut in Elveția de către S.H. Fröhlich, de o parte, și I.I. Wirtz (1778— 1858) de altă parte. Acesta din urmă, de meserie țesător, apoi militar, apoi „fără profesie“, a- junge în jurul vîrstei de 50 de ani — și după ce își consumase o viață „plină de păcate“ — să se considere îritr-un acces de dezolare și căință „inspirat de Mîntuitor“ și transformat în profet menit să corijeze... Evangheliile. înființează la 1830 o comunitate pe care o numește „Comuna Nazarineană" așezată pe cîteva idei doctrinale firave, referitoare la superioritatea celibatului și pocăinței, precum și pe unele descrieri vii referitoare la chinurile „Iadului“ hărăzite celor ce nu urmează „noua
ÎN „CAMERA NAVELOR“

Recenta expediție a membrilor A.C.B.. la punctul de observație 
astronomic de pe Virfu.1 Omul.

Tineri, pasionați de lumea stelelor, participind la una din intere
santele nopți de observație astronomică.

r Ciți dintre cei ce 
frec pe Bd. Ana Ipă- 
tescu și-au ridicat 
privirea in dreptul 
nr. 21 ca să vadă-un 
imens ypcht „an
corat“ de -veste cinci 
decenii W plin cen
trul Capitalei ? Plă
cuta fixată pe grila
jul de fier forjat ce 
stabilește ■perimetrul 
„danei“ indică Ob
servatorul astrono-
mic popular. Ami
ralul, Vasile Ursea- 
nu. cunoscut refor
mator al marinei co
merciale, primul co
mandant al bricului
„Mircea", pasionat 
astronom l-a constru-
it astfel ca „f&cind observații cu luineta pe bolta cerească să am impresia că- plutesc pe mare“. AntzZ 1915. De atunci la lu
neta principală s-au 
perindat astronomi 
ie renume mondial : 
Victor Anestin, Con
stantin Pirvulescu, 
descoperitorul de co
mete Victor Daima- 
ca, Nicolae Donici 
etc. Din iulie 1968 
funcționează aici As- 
trocliibul Central
București, reuniune a 
astronomilor profe
sioniști și amatori 
care, la data înfiin
țării, număra 50 de 
membri. Astăzi, As- 

• troclubul are peste
180 de membri activi, 
400 de participant) 
la acțiunile culturale 
cu caracter deschis și 
aproape 500 de mem
bri din tară și străi
nătate. 70 la sută din 
numărul acestora sini 
tineri : elevi. stu- 
denți. muncitori, in
gineri. profesori pe 
care-i leagă o pa

siune comună : cer
cetarea lumii stele
lor, a legilor ce gu
vernează mișcarea 
lor.

„Pentru cei ce că
lătoresc. spunea An- 
toine de Saint Exu- 
pery, stelele sint că
lăuze. Pentru alții 
ele nu sint altceva 
decit niște luminițe 
Pentru unii, care sînt 
savanți, stelele sint 
probleme“. Pentru ti-

telescop. Trebuie să 
știi totul despre ele, 
să le cunoști parti
cularitățile. Iată de 
ce, in funcție de pa
siunea sa, fiecare tî- 
năr activează într
una din cele șase co
misii științifice. Cei 
din comisia planete 
studiază acum petele 
roșii de pe Jupiter 
Pentru studii au la 
dispoziție instrumen
tele de investigație

noștințe de matema
tică la nivelul stu
denților ultimilor ani 
ai Facultății de ma
tematică. Este, spre 
exemplu, cazul ele
vului Varujan Pam- 
buccian, pasionat de 
teoria relativității, al 
elevei Virginia Ga- 
ne (Liceul „N. Băl- 
cescu") care a țintit 
cîteva prelegeri pu
blice despre „Istoria 
astronomiei la egip-

„STEAUA
CUTEZANȚEI"
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nerii de la Astro- 
club bolta cerească 
este fereastra ce se 
deschide spre nemăr
ginire. Pentru ei, ste
lele sînt meteori, co
mete, constelații, pla
nete, galaxii, tn nop
țile de observații as
tronomice, sub com
petenta îndrumare a 
președintelui, Ion 
Corvin Sîngeorzan, 
astronom, membru în 
Comitetul Național 
Român de Astrono
mie al Academiei 
R.S.R., tinerii de la 
Astroclub învață să 
le cunoască pe nume 
Și stelele iși pierd 
indiferenta lor gla
cială. Ca s-ajungi 
aici nu este suficient 
să le privești prin

aparținând Observa
torului astronomic 
popular. Membrii 
comisiei de astro- 
climat cercetează as
pecte legate de pro
blema poluării at
mosferei in Bucu
rești. Cei din comi
sia tehnico-instru- 
mentală își constru
iesc — în ateliere 
speciale — oglinzi 
Nu peste mult timp 
vor realiza și corpul 
mecanic al unui tele
scop pe care-l vor 
dona unei școli pen
tru cercul de astro
nomie afiliat A.C.B.

Am întilnit aici ti
neri care-ți vorbesc 
cu competenta spe
cialistului. Unii, deși 
elevi, dispun de cu-

teni", al tinărului A- 
drian Medeș. primul 
din București care o 
văzut pe cer Steaua 
Nouă din constela
ția „Lebăda" apăru
tă în august, anul 
trecut. Pasiune. Ele
ment definitoriu pen
tru cei ce doresc să 
devină membri activi 
ai A.C.B. O foarte 
bună pregătire. Ele
ment. de asemenea, 
definitoriu. Pentru 
îmbinarea lor func
ționează în cadrul 
A.C.B. cursul special 
intensiv de astrono
mie teoretică. Anual, 
cu prilejul adunării 
generale, in ziua e- 
chinoxului de pri
măvară, tinerii care 
au trecut examenul

devin membri activi 
și sint integrați în- 
tr-una din comisiile 
științifice, cu toate 
drepturile și... înda
toririle. Punctul lor 
de vedere are greu
tate. Deosebit de in
teresante sînt ciclu
rile de manifestări 
intitulate „Ipoteze 
mari și mici", care 
au loc in fiecare joi. 
Aici, in acest climat 
științific, tinerii iși 
expun propriile lor 
ipoteze astronomice 
sau științifice. Une
ori întilnirile sint... 
furtunoase. Așa cum 
a fost ședința în care 
George Morcov, stu
dent la Horticultu
ra, și-a prezentat teo
ria cosmogonică, de
numită de el „Genor 
centrala“.

...I-am cunoscut in
tr-o zi de joi. Era 
după „serata astra
lă" in care au fost 
sărbătoriți cei mai 
tineri studenți. Fie
care înseamnă mal 
mult decit un nu
me. înseamnă o cău
tare. George Dumi- 
trescu, elev la Liceul 
„N. Bălcescu", serios 
și grav, puțin emo
ționat. cuvinta des
pre „Dinamica Gala
xiei". Și in timp ce 
aparatul proiecta pe 
ecran „Colonii de 
lumi pierdute" mă 
gîndeam la acești ti
neri care tot privind 
in nopțile senine bol
ta cerească au simțit 
cum telescopul le-a 
apropiat pentru tot
deauna o stea 9 
.Steaua cutezanței".

DOMNIȚA 
VĂDUVĂ

(Urmare din pag. I)vrut să fie folositori. Au simțit în ființa lor destulă putere, destulă îndrăzneală pentru a dărui lumii ceva. Și au ales vapoarele...— Pasiunea pentru cele mai mari și. totodată, cele mai economice mijloace de transport din lume, pentru rolul lor uriaș în aprovizionarea tuturor sectoarelor sociale, de la alimentație pină la industrie, pentru odihna și liniștea pe care le întrunesc ca mijloace de agrement, ne-au dăruit entuziasm, elan pentru întreaga noastră carieră. Dar sîntem conștienți, nimic nu se poate construi numai cu elan ! Entuziasmul e foarte necesar și ne vom strădui să-1 păstram prezent în sufletul nostru, însă trebuie să-l înălțăm mereu, cu grijă, pe un postament de solide cunoștințe tehnice, științifice — preciza tinărul cercetător Roman Pîrvu- lescu.Au venit la Facultatea de construcții navale din Galați, convinși de acest adevăr. Învățau, munceau în șantier, efectuau experiențe de laborator, cu scopul precis de a ști cit mai muit despre nave, despre toate problemele ridicate de construcția lor...— Doream mai ales să cunoaștem ultimele cuceriri în a- cest domeniu, unul dintre cel mai vechi al îndeletnicirilor u- mane — mărturisește Jean Po- povici. De pildă. în primii ani de facultate problema navelor pe pernă de aer era încă în fază de pionierat mondial. Mi-am dat seama că era un filon care va fi foarte exploatat în perioada următoare și că eram dator să fac față. M-am adîncit, cu ajutorul profesorilor mei, în studierea acestui domeniu. Mi-am axat lucrarea de diplomă pe o asemenea temă și am continuat să mă ocup de ea și după absolvire, desigur, la un alt nivel. Cunoașterea noului și Impunerea sa este una din datoriile primordiale ale cer-

noscînd aceste exigențe, proaspeții absolvenți au venit la ICEPRONAV hotăriți să aducă cu ei și să aplice cunoștințele însușite în facultate...— Am avut sentimentul tonic că putem „șterge praful“ ! spune inginerul Leonard Fințescu. Eu sînt electronist și aici mă o- cup de introducerea tot mai largă a automatizărilor la nave. E un domeniu extraordinar de generos — poți ridica eficiența de exploatare, poți mări siguranța navigației, poți ușura de sute de ori munca omului... Domeniul eleotronicii este unul dintre cele mai dinamice. Am venit din facultate cu niște lucruri noi. Am fost primit bine și încurajat de colectiv, problema este însă să nu las șl eu „praful“ să se aștearnă peste cele învățate de mine, de generația mea, să nu mă cramponez și eu de propriile mele cunoștințe „bune“ și mai ales „sigure“, „verificate“. Să nu „îmbătrî- nesc“ în concepții, In îndrăzneală, înainte chiar de a-mi albi părul !împotriva „îmbătrînirii“ profesionale premature există o singură soluție — studiul, menținerea la curent cu tot ceea ce e nou în domeniu, lărgirea orizontului de cunoștințe. Tinerii de la ICEPRONAV studiază. Studiază și aplică cele nou însușite, în munca lor de zi cu zi, sau în lucrări pe care le numesc „de avangardă“ — adică studii asupra unei probleme aflate încă în faZă de pionierat. Dar cea mai bună dovadă a grijii „de a nu lăsa praful să se aștearnă“ o constituie recenta sesiune de comunicări în domeniul construcțiilor navale, organizată sub egida U.T.C., în cadrul căreia 17 tineri au prezentat rezultatele originale, promițătoare ale unor cercetări proprii. Susținută de eforturi asidue, de un contact permanent cu noul în construcția de nave, cu noul în lumea vastă a științei, pasiunea ă depășit faza de atracție și curiozitate pentru un domeniu, și a Început să rodeas-

științific. De aceea, elanul trebuie să ne servească drept combustibil pe drumul lung și deloc ușor către competență.— Nici muncitorului, nici o- mului de știință nu-i mai este suficientă azi doar competența profesională, intervine cercetătorul Jean Popovici. Ea trebuie fundamentată pe o solidă pregătire ideologică, politică. Paralel cu munca și studiul nostru în domeniul științei, urmăm și Universitatea serală de partid. Pentru a ne desfășura munca la nivelul cerut de pasiunea noastră, este necesar să cunoaștem temeinic nevoile societății. drumul trasat științei In vastul program de edificare a socialismului multilateral dezvoltat.
★în „camera navelor“ — un simbol al întregului institut, tinerii își reglează romantica lor profesie, de constructori ai celor mai mari mijloace de locomoție din lume, după o ecuație majoră : muncă=pasiune+com- petență. Este de fapt ecuația cincinalului pe care îl parcurgem cînd pasiunea, cu tot elanul și dăruirea generate de ea, nu poate fi suficientă pentru îndeplinirea importantelor sarcini pe care ni le-am asumat ; cînd forța și îndrăzneala pe care ea ni Ie Insuflă trebuie a- limentate, neîncetat, cu cunoștințe temeinice, cu descoperiri noi, cu valoroase experimente practice.

doctrină“. Pe de altă parte, S. H. Fröhlich, care și-a petrecut tinerețea gustînd din toate „plăcerile vieții“, este și el cuprins la un moment dat de un pietlsm exagerat, cade „în transe“, răstimp în care cîrpește „ad-hoc“ din cîteva idei eretice un așa- numit „sistem fröhlichian“. Face apoi prozeliți — printre care și pe H. Enczey Lajos — calfă de fierar din Ungaria, aflat temporar în Elveția — și înființează noua sectă a pocăiților numită „Sfinta Comună“.Din Elveția și Alsacia ideile lui Fröhlich pătrund în Ungaria, iar de aici, prin 1865, trec, odată cu adventismul și baptismul, și în țările românești. Aici, nazarinenii nu apar însă dintr-un început în forma lor „pură“, „curată“, fiind adeseori amestecați și confundați cu sabatiș- . tii, adventiștii, adepții / lui Wirtz, baptiștii. Deși foarte a- proape de baptism, doctrina și practica nazarinenilor prezintă totuși unele elemente specifice: nu admit „premergători“ sau „bătrini ai adunărilor“ cu rol de predicatori și conducători ; resping casele de rugăciune a- nume stabilite ; neagă „serviciul divin“ în formă bisericească, stabilesc pocăința într-o formulă acut mistică. Faptele reale sînt împărțite în „păcate“ și „greșeli“ : odată începută pocăința, noile păcate nu se mai iartă. Unui pocăit nu-i mai este îngăduit să păcătuiască. De a- ceea trebuie să evite orice contact cu lumea laică, refuzind u- neori și efectuarea serviciului militar, dedicindu-se total „slujirii lui dumnezeu“. Față de alte secte „urmașii lui Hristos Nazarineanul" duc la extrem intoleranța cu privire la bucuriile pămîntești, considerate „instrumentele lui Satan“.Doctrina nazarineană. ca șl a- tîtea alte doctrine religioase se situează cu premeditare și obstinație în afara contemporaneității, a gîndirii și spiritualității prin care omul probează că poate fi (și este) astăzi mai mult decit era ieri, că există deci progres, „creștere“ individuală și colectivă.„Urmașii lui Hristos Nazarineanul“ întorc spatele științei, gindirii libere, activității constructive a omului, bucuriilor materiale și ideale ale vieții, in- chistîndu-se în perimetrul ideatic și ritoiogic al „Harpei Sio- nului“, al repetării unor cuvinte, gesturi și practici prin care orice gînd viu este treptat, treptat anihilat in favoarea unei stări ,.de reculegere“ a sufletului „întru Domnul“ care frizează mai curind „paralizia spiritului“.Din asemenea considerente doctrinale „urmașii lui Hristos Nazarineanul“ trag concluzii dintre cele mai retrograde : ei neagă cultura, pe care o consideră superfluuă deoarece izbăvirea păcatelor se obține doar prin botez și pocăință. Cunoștințele „pămîntești“ nefiindu-i necesare nazarineanului, acesta refuză adeseori să-și trimită copiii la școală, iar pe sine se ține în afara oricărei „ispite culturale“. Unii nazarineni refuză să se integreze în relațiile de muncă și conviețuire ale colectivității locale etc. Ei refuză de asemenea unele obligații sociale și cetățenești de bază, fapt pentru care secta pocăiților a fost și este ținută în afara legii în multe țări.
Dramaturgia națională - 
vast teren de afirmare 

pentru tinerii actoricetătorului.In anii pe care îl trăim, știința poate face pași uriași în cîteva secunde. Cunoștințele se perimează de la un an la altul, concepțiile se schimbă și nu poți construi ceva cu adevărat eficient, de o calitate superioară, in sfîrșit, competitiv, dacă nu e in același timp și nou, dacă nu este rezultatul ultimelor cuceriri al inteligenței omenești. Cu

că, întregindu-și sensurile, in cîmpul fertil al muncii...— Amatorismul în știință conduce la greșeli, precizează Roman Pirvulescu, iar noi, ca șl specialiștii din alte domenii, de la muncitor la cercetător, sîntem direct răspunzători de bunurile și fondurile Încredințate de societate. Nu ne este permis să le risipim pe idei entuziaste, dar nefundamentate

ÎNTREPRINDEREA DE REPARAT MATERIAL AERONAUTIC cu sediul în București. B-duI Ficusului nr. 44, sector 1 Băneasa : ÎNCADREAZĂ• strungari• frezori• lăcătuși ajustori• tinichigii structuriști• timplari toate posturile categ. 2—5• muncitori necalificați (pentru curs de calificare la locul de muncă) în meseriile strungari, frezori, lăcătuși ajustori, tinichigii structuriști de aviație ;• ingineri și tehnicieni proiectanți• economist (preț cost preturi)• economist (contabil)• economist (aprovizionare)O laboranti determinări fizico-chimice.Condiții conform prevederilor legii nr. 12/1971.Informații și prezentare zilnică la sediul întreprinderii si telefon 79 32 60 interior 118.
ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORTURI AUTO ILFOV 
cu sediul în București, Piața Gării Filaret nr. 1, sectorul 5, 
ÎNCADREAZĂ:

© contabili șefi pentru autobazele din orașul Oltenița 
și din comuna Dudu ;

• șef birou financiar, analize economice, pentru contro
lul întreprinderii ;

• revizor contabil pentru grupa C.F.I. din centrala în
treprinderii.

Încadrarea se face conform prevederilor Legii 12/1971. 
Relații suplimentare pot fi obținute la sediul întreprin

derii, sau la telefon 23 14 33.

NOI AVANTAJE PENTRU PRODUCĂTORII CARE 
CONTRACTEAZĂ PRODUSE AGROALIMENTARE PRIN 

UNITĂȚILE COOPERAȚIEI DE CONSUM

• Avansurile bănești ce se acordă la încheierea con
tractelor pentru porcine, ovine, păsări, iepuri de casă, 
miere, legume și fructe se majorează de la 45 la sută la 
60 la sută din valoarea produselor contractate.

• Se majorează cantitatea de 143 kg porumb ce se 
acordă producătorilor care contractează cu unitățile coo
perației de consum livrarea de porci de peste 110 kg astfel:

— 200 kg porumb la prețul cu amănuntul producăto
rilor care contractează un porc și primesc purcei de la 
C.A.P. sau alte unități ;

— 250 kg porumb la prețul cu amănuntul pentru fie
care porc contractat producătorilor care contractează doi 
sau mai mulți porci și primesc țiurcei de la C.A.P. sau 
alte unități ;

— Contractanții care își asigură purceii din gospodăria 
personală sau direct primesc 250 kg porumb la prețul cu 
amănuntul pentru un porc contractat;

— Producătorii care contractează doi sau mai mulți 
porci, asigurîndu-și purceii direct, primesc cîte 300 kg 
porumb pentru fiecare porc livrat.

un radioreceptor S

M

Magazinele de specialitate ale co
merțului de stat vă recomandă ra
dioreceptoarele portabile: CORA, 
ZEFIR, PESCĂRUȘ, ALFA, COSMOS, 
ALBATROS, JUPITER, GLORIA, PRE
DEAL. Prețul radioreceptoarelor por
tabile este între 345-1 220 lei.

AUDIJIE PERFECTĂ - SELECTIVI
TATE - ESTETICE -COMODE

(Urmare din pag. I)Shakespeare de D.R. Popescu. Dionisie Vitcu in Chițimia de Ion Băieșu, Constantin Drăgă- nescu in Dlogene cîinele ds Dumitru Solomon, Mihai Mihail in Cazul profesorului Enăchesctt de Eugenia Busuloceanu. Dan Condurache în Nu sîntem Îngeri de Paul loachim. Este evidentă preocuparea actorilor pentru valorificarea dramaturgiei noastre naționale și este de asemenea îmbucurător faptul că unele teatre încredințează tinerilor actori partituri importante, atit din dramaturgia noastră clasică, cit și contemporană. Teatrul dramatic din Constanta a realizat un real succes cu Viforul de Delavrancea, distribuindu-1 în rolul principal pe tînărul Mircea Crețu, iar Teatrul Giuleștl a montat Patima roșie de Mihail Sorbul. în regia tînărului student din ultimul an I.A.T.C. „I.L. Caragiale“ — secția regie — Cristian Hadgi-Culea și cu un colectiv format In majoritate din tineri actori ca : Olga Bu- cătaru, Geo Costiniu. AnaCicIo- van și Gelu Nițu. Pe de altă parte, trebuie subliniată ca un factor pozitiv activitatea de cercetare și descoperire a unor texte valoroase a dramaturgiei noastre de către tineri inter- preți, texte care nu au văzut încă lumina rampei. în acest sens, actorul și animatorul Mihai Velcescu, împreună cu Marina Maican și Vasile Pupeza, au oferit în „sala mică a A.T.M.“ spectacolul Labirintul pe texte de Vasile Pîrvan, reliefînd prin interpretare sensurile umaniste și poetice ale textului aparținînd istoricului român. Tot prin

A.Ț.M., de curind, a fost valorificată într-o lectură-spectacol piesa lui Vasile Nicorovici Dansul urîțllor, text publicat în revista „Teatrul“ in anul 1974, dar nevalorificat Încă pe nici o scenă din țară. în interpretarea tinerilor artiști • Olga Bucătaru, Andra Teodorescu, Răzvan Ște- fănescu. Radu Ițcuș și a celorlalți actori, textul s-a dovedit a fi valoros prin teatralitate și tematica pe care o dezbate. Preocuparea tinerilor interpret! față de literatura noastră dramatică o întilnim și în concepțiile și modalitățile noi de interpretare. Recitalul „Eminescu“ al actriței Adriana Popovici a oferit o inedită interpretare din „Scrisorile", „Luceafărul“ și „Glosa“ marelui poet, o virtuoasă lecție de artă a rostirii versului și de modernă viziune în reconstituirea prin spectacol a lui Eminescu.Este evident faptul că teatrele și instituțiile de spectacol din întreaga țară sint interesate de promovarea dramaturgiei românești și de valorificarea tinerilor actori. Reușitele existente în acest domeniu reprezintă o premisă a unor posibilități de îmbunătățire a activităților teatrale. Congresul educației politice și al culturii va marca un important moment de analiză a muncii desfășurate sub raportul conținutului politico-ideologic. Eforturile teatrelor se cuvin a fi conjugate, astfel ca valorile certe ale dramaturgiei și ale spectacolului să pătrundă în conștiință publicului actual. în domeniul acestei munci de creație teatrală și pedagogie, tineretul se cuvine a fi încurajat, stimulat in funcție de măsura talentelor.
JOI, 4 MARTIE

PROGRAMUL 1
16.00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 

limbă germană. 17,00 Telex. 17,05 
Din țările socialiste. 17,15 Enciclo
pedie pentru tineret. 17,40 Muzica. 
Emisiune de actualitate muzicală. 
18,00 Cabinet juridic. 18,20 Arta 
plastică. Imagini pentru un por
tret al femeii contemporane. 18,45 
Universitatea TV. 19.20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 interpretul preferat: Irina Loghln —

interpretă a cîntecului muntenesc.
20.15 Mal aveți o întrebare? Omul 
5' 4itmurile vieții contemporane. 
20,55 Cadran economic mondial.
21.15 Revista ltterar-artistfcă TV. 
In pregătirea Congresului educa
ției politice șl al culturii. Rolul 
activ al creației artistice tn mode
larea trăsăturilor morale supe
rioare ale omului nou, constructor 
al socialismului. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL 2
20,00 Concert simfonic. Ciclul 

„Speranțe ale baghetei“. Orches
tra simfonică a Radioteleviziunii. 
In pauză: Telex; Reportaj TV: 
„A sosit poșta". Reporter A. 
Bunolu.
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în pregătirea Congresului AGKXIhl Adunarea de constituire a Asociației
educației^ politice^ șâ qj culturii

RĂSPUNDEREA — 
GREUTATEA SPECIFICĂ 

A UNUI COLECTIV
tnțelegînd in mod responsabil 

importanta domeniului in care 
activează, acela al prestării de 
servicii către populație, tinerii 
din organizația U.T.C. nr. 3 a 
cooperativei „Încălțămintea“ din 
Ploiești au obținut, de-a lungul 
anilor, rezultate valoroase in 
sporirea și diversificarea produc
ției, in ridicarea permanentă a 
calității muncii și valorificarea 
sistematică a fanteziei creatoare. 
In cadrul adunării generale care 
a luat in dezbatere realizările 
și perspectivele activității poli- 
tico-ideologice și cultural-edu- 
cative desfășurate în organiza
ție, ideea dominantă a constitu
it-o tocmai raportul necesar 
care există între obținerea unor 
asemenea rezultate și cultivarea 
in riadul uteciștilor, al tuturor 
tinerilor, a sentimentului răs
punderii față de conținutul și 
implicațiile muncii lor. Informa
rea prezentată de Ion Glia, se
cretarul organizației, ca și inter
vențiile celor care au luat cu
vintul, au oferit o imagine com
plexă, realistă a ansamblului de 
acțiuni intreprlnse pentru edu
carea tinerilor în acest spirit și 
au scos in evidență. totodată, 
necesitatea intensificării efortu
rilor in direcția formării acelui 
profil moral al omului nou pe 
care îl prefigurează Codul nor
melor și principiilor vieții și 
muncii comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste.

Nu este de ajuns — au arătat 
vorbitorii — să-ți îndeplinești 
cu conștiinciozitate obligațiile și 
să te comporți astfel incit să nu 
atragi atenția asupra ta și să 
nu fii sancționat. Tinerii cu o 
atitudine exemplară față de 
muncă și viată, ca Daniela Ion, 
Stanca Ion, Vasile Pufulete și 
mulți alții, demonstrează con
cret. prin activitatea lor zil
nică, faptul că adevăratul ute- 
cist are o multitudine de preo
cupări, simțindu-se răspunzător 
de tot ceea ce se petrece in ju
rul său și participînd direct, cu 
competență și dăruire, la tot 
ceea ce animă colectivul. în a- 
ceastă ordine de idei, nivelul 
scăzut al calității produselor re
alizate de Vasile Stroe, Gheor
ghe Tudor și Nicolae Manea sau 
abaterile de la disciplină, de 
care se fac vinovați Vasile Ni- 
țoiu și Constantin Ion, nu tre
buie considerate situații care H 
privesc doar pe cei în cauză și 
nici aspecte legate exclusiv de 
producție, ci probleme ale tu
turor, cu implicații mult mai 
largi, morale. Ele impun îmbu-

Faza pe țară 
a concursului profesional 

„Buna servire“Timp de trei zile, între 28 februarie și 1 martie, municipiul Suceava a fost gazda ospitalieră a finalei celei de-a șasea ediții a concursului profesional „Buna servire“ organizat de C.C. al U.T.C. în colaborare cu Ministerul Comerțului Interior. Ministerul Turismului, Centrocoop și Uniunea sindicatelor din comerț șl cooperație. Urmărindu-se realizarea exmplară a sarcinilor profesionale, servirea în condiții tot mai bune a cumpărătorilor precum și perfecționarea pregătirii profesionale, la faza de masă au fost antrenați peste 70 000 tineri lucrători din comerț. La faza finală pe țară au participat peste 130 de tineri vînzători de produse alimentare, textile, încălțăminte, metalo- chimice și electrocasnice. cîști- gători ai concursurilor organizate în fiecare județ. în prima zi a întrecerii, s-a desfășurat proba scrisă după care. în cea de-a doua zi, concurentii au susținut proba practică în raioanele modernului magazin „Bucovina“ din municipiul Suceavă. • în timpul celor trei zile de
MANIFESTĂRI ALE MUZEELOR BUCUREȘTENEContinuînd consecvent acțiunea de popularizare a valorilor naționale, Muzeul de artă al Republicii Socialiste România, prezintă. astăzi, în cadrul lectoratului pentru elevii Școlii generale nr. 142, tema : „Pictura românească contemporană“ « Ateneul tineretului găzduiește o expoziție dedicată femeii — „Dragostea și căsătoria Ia români“ — organizată de Muzeul, de artă populară al Republicii Socialiste România e Ciclul de prelegeri „File din epopeea națională", inițiat de Muzeul literaturii române, include, astăzi, o lecție specială „Slavici“ pentru elevii Liceului sanitar și un festival de poezie și muzică inspirat din opera lui Blaga, pentru studenții Institutului de construcții. Muzeul asigură fiecărui grup de vizitatori expuneri pe o temă adecvată, însoțite de vocea unor scriitori reputați, precum Sado- veanu. Rebreanu, Arghezi, Vi- anu, Călinescu, Perpessicius • Tot astăzi, la Casa centrală a armatei, Muzeul de istorie a municipiului București patronează o acțiune privind „Monumentele bucureștene dispărute“. 

nătățirea muncii educative, pen
tru insuflarea unui viu senti
ment al responsabilității, pentru 
asimilarea conștientă a discipli
nei.

Analizîndu-se cu aceeași exi
gență modul in care s-a desfă
șurat pînă in prezent activitatea

Dezbateri 
în organizațiile 

ar v X .

politico-ideologică și cultural- 
educativă in cadrul organizației, 
s-a ajuns la concluzia că există 
încă posibilități nevalorificate. 
Astfel, munca cu cartea nu se 
ridică deocamdată la nivelul pre
tins de etapa in care ne aflăm 
— cincinalul revoluției tehnico- 
științifice —, iar participarea la 
conferințele organizate de Clubul 
Cooperației, conferințe cu largă 
audiență în anii trecuți, a în
ceput să lase de dorit. Totodată, 
s-a făcut propunerea ca la faza 
județeană a concursului „Mese
ria — brățară de aur" fiecare 
participant să prezinte un model 
nou, astfel incit cunoașterea te
meinică a meseriei să se imbine 
cu spiritul înnoitor. Dealtfel, 
toate celelalte propuneri, care in 
mare parte au fost incluse in 
programul de măsuri pentru îm
bunătățirea activității in acest 
domeniu, au plecat de la analiza 
situației existente. In locul ge
neralităților. tinerii au preferat 
adoptarea unor soluții concrete, 
legate direct de specificul vieții 
și muncii în colectivul lor.

O atenție deosebită s-a acor
dat, in cursul dezbaterii, și ati
tudinii pe care o au tinerii in 
familie, in societate, in afara 
programului de lucru din uni
tate. Plecind de la ideea că via
ta unui tinăr nu poate fi com
partimentată, că adevăratul pro
fil moral comunist presupune o 
maximă consecventă, participan
ta la discuții au subliniat că 
sentimentul răspunderii trebuie 
să ghideze și actul important al 
întemeierii unei familii, crește
rea și educarea copiilor, convie
țuirea în același bloc de locu
ințe sau în același cartier. Deși 
puțini la număr, tinerii care își 
mai risipesc timpul prin frec
ventarea exagerată a restauran
telor sau care fac parte din 

concurs au mai fost organizate, de către Comitetul județean Suceava al U.T.C. dezbateri, schimburi de experiență intre participanții la concurs, delegații diferitelor unități comerciale, secretari ai unor organizații U.T.C. din comerț, excursii și expuneri pe probleme ale muncii în comerț. Cîștigătorii actualei ediții, desemnați după susținerea probei teoretice sînt : vin- zători produse alimentare: FLO- RIAN PÎRVĂNUȘ — jud. Dolj ; vînzători textile-încălțăminte : ELENA SANDU — jud. Suceava ; vînzători metalo-chimice DOINA CADAR — jud. Arad ; vînzători electrocasnice : ALEXANDRU PETRUT — jud. Bihor.
SAVA BEJINARU

(Urmare din pag. I)

să-mi compensez lipsa „talen
tului“ prin muncă.

Intr-o școală generală din 
Vadu-Săpat, județul Prahova, și 
nu intr-un institut de cercetări, 
după douăzeci de ani de muncă 
și nu la cîteva ore după cobo- 
rîrea din tren, o învățătoare 
vorbește despre caracterul științific al activității sale. Merita, 
fie și numai pentru atit, s-o cu
noaștem. mai îndeaproape.

In 1955, tind venea ca in
structoare de pionieri la Vadu- 
Săpat, Agapia Boieroiu nu avea 
decît optsprezece ani. In peisa
jul aspru, dominat de malurile 
abrupte ale Budureascăi ți în 
mijlocul unor oameni, cel puțin 
aparent, tot atit de aspri, ea nu 
aducea, drept arme, decît citeva 
cărți și convingerea că. _ prin 
muncă, un om care urmărește 
binele celorlalți oameni poate 
obține totul. Colegii au primit-o, 
de la început, cu prietenie, dar 
sătenii o priveau neîncrezători : 
cine o mai fi și fetișcana asta ? 
De ajutat, nici gind că ne-ar 
putea ajuta, dar poate ea mă
car să ne înțeleagă ?

„Fetișcana" s-a hotărit să răs
pundă acestor întrebări nerosti
te prin fapte. In sat și în sufle
tele oamenilor se produceau a- 
tunci mari mutații, erau anii co
lectivizării, iar ea a știut de la 
început să se afle în miezul 
fierbinte al acestor evenimente. 
„In afară de munca cu pionie
rii, care pe vremea aceea era 
chiar o muncă de... pionierat — 
își amintește Agapia Boieroiu — 
trebuia să lucrez cu oamenii din 
sat. Atunci i-am cunoscut eu cu 
adevărat și atunci m-au cunos
cut și ei, căpătind încredere în 
mine“.

Seara tîrziu, după ședințele

secte religioase trebuie si con
stituie obiectul preocupării per
manente a colectivului.

Așa cum a fost concepută și 
pregătită, adunarea generală a 
constituit nu numai un prilej de 
confruntare a opiniilor și de gă
sire a unor soluții concrete, ci și o temă de meditație care va 
persista, fără îndoială, multă 
vreme in conștiința participan- 
ților. Ei au încheiat dezbaterea 
hotăriți să-și intensifice efortu
rile în direcția formării unui om 
nou, cu conștiință înaintată, pe 
măsura acestui timp.

ALEX. ȘTEFANESCU

LUCRĂRILE AGRICOLE DE SEZON EFECTUATE 
LA TIMP Șl DE BUNĂ CALITATE!

Măsuri operative 
pentru încheierea 

urgentă a arăturilorPe lingă activitățile ce se desfășoară în legumicultură. în vii și livezi, pe ogoare, mecanizatorii au trecut la executarea arăturilor de primăvară, precum și la cele neefectuate în toamnă. Din ultimele date centralizate la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare reiese că arăturile pentru însămînțările de primăvară s-au efectuat pe suprafața de aproape 40 000 de hectare în cooperativele agricole de producție și pe 2 500 de hectare în unitățile agricole de stat. Cu cele mai bune rezultate se înscriu lucrătorii ogoarelor din județele Olt, Dolj. Teleorman, Ialomița.în județul Constanța, unde au mai rămas de arat 4 500 de hectare în unitățile agricole de stat și cooperatiste, suprafețe pe care in toamnă nu s-a putut efectua lucrarea amintită datorită neeliberării la vreme a terenului, organele agricole județene au stabilit măsuri operative care să ducă Ia încheierea grabnică a acestei lucrări. Astfel, prin concentrarea, alături de forțele existente, a unui număr mare de tractoare, mai cu seamă în întreprinderile agricole de stat, arăturile se vor încheia într-o zi bună de lucru. Concomitent cu arăturile se face și pregătirea patului germinativ pentru însămînțările din prima urgență. Așa de exemplu la stațiunile de mecanizarea agriculturii din Albești și „23 August“ mecanizatorii între care a- mintim pe tinerii Ionel Preda, Gheorghe Moraru, Mihai Soio- mon, Ion Lumineanu, Tudor Panait, Nicolae Turcu. după ce au încheiat transportul și administratul îngrășămintelor organice, au trecut la pregătirea terenului în vederea însămînțărilor de primăvară. în acest scop, la nivel de județ au fost executate arături pe suprafața de 3 500 de hectare.
O. MARIAN

Pe prim plan — 
fertilizărileîn cadrul inițiativei „Fiecare tinăr al statului — participant activ și responsabil la dezvoltarea și consolidarea economică * unităților agricole“ au fost organizate ample acțiuni în vederea bunei desfășurări a campaniei de primăvară. în acest scop, în cadrul cooperativelor agricole de producție din județul Argeș au 

ținute adeseori la lumina lăm
pii cu petrol, Agapia Boieroiu 
se întorcea acasă și se adincea 
in lectura cărților aduse în va
liză, cărora li se adăugau cele 
cumpărate de tind venise in 
sat. Incepîndu-și, după ctțiva 
ani, munca de învățătoare, avea 
toate motivele să se simtă bine 
pregătită : își cunoștea nu numai 
profesiunea, dar și elevii, pe 
care îi intilnise, încă de pe cind 

„Aici am eu 
imaginea concretă 

a țării“
abia învățau să meargă în pi
cioare, in casele vizitate ca ac
tivistă.

Sătenii o mal apreciau și pen
tru pasiunea cu care se ocupa 
de „activitatea cultural-artisti- 
că". Departe de a se limita la 
organizarea unor formații de e- 
levi, învățătoarea ii antrena șt 
pe ceilalți tineri din sat la pre
gătirea și prezentarea unor pro
grame artistice care, cu anii, au 
devenit tradiționale.

Să spunem că în timp ce în
vățătoarea își desăvîrșea pregă
tirea profesională creștea și sa
tul, insușindu-și tot mai mult 
din spiritul civilizației moderne? 
Nu, pentru că s-ar înțelege că 
aceste două drumuri spre mai

RECEPȚIECu prilejul Zilei naționale a Marocului, ambasadorul acestei țări la București, Maâti Jorio, a oferit, miercuri seara, o recepție.Au participat Ion Pățan, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Eugen Jebeleanu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, membri ai conducerii unor ministere e- conomice, reprezentanți ai unor instituții centrale, ai vieții politice și culturale, ofițeri superiori, ziariști.Erau prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic. ,
COLABORAREMiercuri a fost semnată în Capitală o înțelegere de colaborare între Uniunea Scriitorilor din țara noastră și Comitetul Uniunilor de Scriitori din R. S. Cehoslovacă, pe anii 1976—1977. 
TÎRGZilele trecute a fost Inaugurată a 14-a ediție a TîrgUlui internațional de la Tripoli. Pre- 

fost constituite echipe de tineri care participă la fertilizarea terenurilor. Pînă acum au fost fertilizate 2 400 hectare din cele 2 800 ha planificate. Dacă vorbim, și trebuie să vorbim, despre evidențiați se cuvine să-1 amintim pe tinerii din comunele Mozăceni, Negrași, Izvoru, Birla, Boteni, Călinești și Leor- deni. în bilanțul județului s-a înscris astfel la loc de cinste transportarea pînă Ia această oră pe cimp a peste 70 000 tone de îngrășăminte naturale.Elevii sint și ei prezenți In acțiunile de pregătire a recoltelor viitoare. într-un număr mare de școli generale din județ s-au amenajat răsadnițe pe circa 1 000 mp pentru producerea materialului săditor necesar gospodăriilor populației, acțiune în care s-au evidențiat elevii din Mozăceni, Leordeni, Călinești, Izvoru. Consiliul tineret sătesc în colaborare cu Trustul pentru mecanizarea agriculturii a inițiat și declanșat concursul „Organizație U.T.C. fruntașă în campania agricolă de primăvară“ la care participă circa 600 de mecanizatori. Concurs-întrecere care și-a înscris printre obiective : realizarea volumului de lucrări planificate, reducerea consumului de carburanți și lu- brifianți, calitatea lucrărilor e- xecutate, respectarea disciplinei etc.
, ION VOICU

bine n-aveau legătură unul cu 
celălalt. De fapt. în tot ceea ce 
realiza satul se afla ceva și din 
strădania învățătoarei, așa cum 
in conștiința ei se reflectau ce
rințele și izbînzile celor din jur. 
„Viața mea e legată pentru tot
deauna de aceste locuri și de a- 
cești oameni — mărturisește A- 
gapia Boieroiu — aici am eu 
imaginea, concretă a țării“.

Mulți dintre elevii Agapiei

Boieroiu au ajuns muncitori și 
ingineri, medici și economiști și, 
plecind prin alte locuri, n-au 
făcut-o niciodată de ris. Cind se 
întorc în satul in care s-au năs
cut și o întîlnesc, ii spun doar 
atit : „Mulțumesc, tovarășa în
vățătoare !“, iar ea înțelege des
pre ce e vorba. Alții i-au deve
nit colegi. Petre Iliescu, Sofia 
Stâne seu. Neaga Dumitru, Stela 
Iacob se numără printre cei 
care, 'cu ani in urmă, au învă
țat de la ea „să lucreze și să 
cînte, să iubească pămintul a- 
cesta și să se bucure de viață“ 
și care, acum, i s-au alăturat 
pentru a-i învăța, la rîndul lor, 
pe alții. Stela Iacob, profesoara 
de limba română, ii seamănă in 

zentă cu o expoziție generală d-e mărfuri pe 1 000 mp, țara noastră prezintă, prin intermediul a 22 de întreprinderi de comerț exterior, o gamă variată de produse : mașini-unelte, mijloace de transport și ridicat, produse electronice, electrotehnice, chimice, instrumente medicale, rulmenți și altele.Vizitînd pavilionul României, ministrul libian al economiei, Abu Bakr Aly El Shefif, a dat o înaltă apreciere calității mărfurilor românești, exprimîn- du-și dorința de a lărgi și diversifica în continuare relațiile economice dintre cele două țări.în această lună, produsele noastre urmează a fi expuse la încă două manifestări economice internaționale — tîrgurile de Ia Cairo și Leipzig — unde România a devenit o participantă tradițională. Ponderea exponatelor este deținută de cele mai recente realizări apar- ținind ramurilor și subramuri- lor bazate pe tehnica de virf.
SOSIREMiercuri după-amiază a sosit în Capitală Drammane Quattara, secretar executiv al Organizației Unității Africane pe lingă Organizația Națiunilor Unite, care, la invitația conducerii Ministerului Afacerilor Externe, face o vizită în țara noastră.

Toate stațiile 
de pompare, 

revizuite și reparateCele trei sisteme de irigații din județul Galați cuprind peste 28 000 de hectare. Pînă la 15 martie toate lucrările de amenajare vor fi terminate. Stațiile de pompare au fost revizuite și reparate, astfel că în orice clipă pot funcționa cu toată capacitatea. S-au terminat lucră- 

multe privințe. De la interesul 
viu și permanent față de secre
tele pedagogiei, și pînă la spec
tacolele cu artiști amatori pre
zentate pe scena căminului cul
tural și iile, fotele și maramele 
cusute în cercurile de lucru ma
nual ale elevilor — totul dove
dește, prin însuflețire și compe
tență, că tînăra profesoară este 
o bună discipoli a învățătoarei 
sale de altădată și... de acum. 
Și de acum pentru că Agapia 
Boieroiu n-a încetat să transmi
tă colegilor săi nu numai expe
riența celor douăzeci de ani de 
cind muncește ca educator, ci și 
noutățile cele mai valoroase în 
materie de știința educației. Nu 
e locul aici să prezint aspectele 
strict personale ale activității 
sale, dar măcar una dintre me
todele pedagogice moderne pe 
care le-a aplicat și la a căror 
generalizare a contribuit meri
tă, ca exemplu, amintită. Este 
vorba de cunoașterea îndeaproa
pe a elevilor încă înainte ca ei 
să devină elevi și anume din 
anii de grădiniță. La rîndul lor, 
copiii au, în modul acesta, oca
zia să-și cunoască viitorii das
căli, astfel incit procesul de în
vățământ se desfășoară fără acea 
„sincopă" pe care o constituie, 
de obicei, lunile de integrare.

Gheorghe Georgescu, directo
rul coordonator al școlii din Fin- 
tînele — comuna de care apar
ține satul Vadu-Săpat — are in 
manuscris schița unei monogra
fii a așezării. Nu știu dacă în 
această monografie va figura 
sau nu și învățătoarea Agapia 
Boieroiu. Ceea ce știu însă cu 
siguranță este că ea figurează 
deja in conștiința oamenilor de 
aici, oameni pe care i-a învățat, 
și de la care a învățat să tră
iască mereu mai frumos și mai 
bine.

Miercuri după-amiază a avut loc în Capitală adunarea de constituire a Asociației de prietenie româno-siriene. organizată sub egida Frontului Unității Socialiste și a Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea. *La adunare au luat parte tovarășii Emil Drăgănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- ministru al guvernului, Eugen Jebeleanu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Dodu Bă. lan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Maria Groza, membru al Biroului Consiliului Național al Femeilor, Radu Enache, secretar al C.C. al U.T.C., Titus Popescu, vicepreședinte al U.N.C.A.P., reprezentanți ai unor organizații de masă, personalități ale vieții noastre artistice și culturale, oameni ai muncii din instituții și întreprinderi bucureștene.Au fost, de asemenea, prezenți Walid Al-Moualem, ambasadorul Republicii Arabe Siriene la București, membri ai ambasadei, precum și studenti sirieni care urmează cursurile unor instituții de învățămînt superior în țara noastră.

rile șl la amenajarea canalelor și conductelor. întregul personal a urmat un curs de reciclare. în paralel, s-a urmărit amplasarea culturilor pe schițele sistemului irigat, s-a întocmit planul de udări, iar utilajele au fost reparate în procent de peste 95 la sută.Tinerii gălățeni sînt prezenți și la celelalte lucrări de sezon. Unii participă la tăieri la pomi, efectuarea celui de-al doilea stropit, la arat și săpat în jurul pomilor. S-au făcut tăieri pe 469 ha, stropiri pe 835 ha, arat și săpat pe 544 ha. Dintre comunele cu cele mai bune rezultate menționez: Băneasa, Suceveni, Ivești, Vlădești, Corod, Rediu, Berești. De la începutul anului și pînă în prezent au fost împrăștiate 189 725 tone îngrășăminte organice, fruntașe fiind comunele Bălăbănești, Co- rodinești, Pechea, Cornești.
ALEXANDRU TELICOV

Pentru rodul cît mai 
bogat al viilorîn toate unitățile agricole din județul Brăila, deținătoare de

în graficul muncii
(Urmare din pag. I) tru vor fi realizate cu aproximativ 6 zile mai devreme.

★Colectivul marii întreprinderi de utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală își onorează, lună de lună, cu rezultate remarcabile angajamentele asumate la începutul acestui an prin chemarea la întrecere adresată tuturor întreprinderilor constructoare de mașini din țară. Con- știenți de faptul că de munca lor depinde finalizarea la termen a unor importante obiective de investiții din industria chimică muncitorii, inginerii și tehnicienii acestei întreprinderi, unindu-și eforturile pentru asimilarea rapidă în fabricație a unor produse de înaltă complexitate, pentru folosirea intensivă a mașinilor din dotare și pentru punerea în valoare a rezervelor de creștere a productivității muncii au reușit să realizeze, in primele două luni, o producție suplimentară în valoare de peste 2,2 milioane lei. în această perioadă au fost livrate șantierelor peste plan 102 tone de utilaje tehnologice pentru industria chimică și prelucrarea țițeiului, ceea ce reprezintă aproape jumătate din angajamentul anual. Aceste rezultate puteau fi și mai mari dacă întreprinderile „Progresul“-Bră- ila, ,,23 August“ și întreprinderea de mașini grele din Capitală livrau fără întîrziere și în cantități suficiente piesele forjate contractate cu „Grivița roșie“.O investigație atentă la nivelul secțiilor și atelierelor întreprinderii a scos în evidență noi rezerve de creștere a producției prin folosirea Integrală a timpului de lucru, perfecționarea organizării fluxurilor de fabricație și introducerea unor tehnologii noi. în acest fel, la secția cazangerie, de pildă, se

de prietenie româno-sirieneîn deschiderea adunării a luat cuvintul Ioan Botar, secretar al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, care a subliniat importanța creării Asociației de prietenie româno-siriene, în contextul relațiilor tradiționale de prietenie existente între popoarele român și sirian.A fost constituit apoi Comitetul de conducere al Asociației de prietenie româno-siriene, al cărui președinte este tovarășul Emil Drăgănescu. în funcția de vicepreședinți ai asociației au fost desemnați Dumitru Gheor- ghișan, prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 1 din Capitală, prof. univ. Florian Balaure, prorector al Academiei „Ștefan Gheorghiu“, Nicolae Dragoș, scriitor, redactor-șef al revistei „Luceafărul“.Mulțumind călduros pentru o- noarea de a fi fost desemnat în conducerea asociației, tovarășul Emil Drăgănescu a arătat că Asociația de prietenie româno- siriană va milita pentru adînci- rea și dezvoltarea relațiilor de prietenie, stimă și prețuire dintre popoarele român și sirian, relații care au rădăcini străvechi. După ce a evocat aceste legături, vorbitorul a subliniat că între cele două țări se dezvoltă în zilele noastre relații de prie- 

mari suprafețe de vii și livezi, tinerii efectuează ample lucrări de tratare și fertilizare a solului cu îngrășăminte chimice și organice. Uteciștii din comunele însurăței, Cireșu, Movila Miresei au transportat cu atelaje și remorci — intr-o singură săp- tămînă — aproape 800 de tone gunoi de grajd și 10 tone îngrășăminte organice pe o suprafață de 400 ha vie. Merită evidențiate eforturile tinerilor din Vul- tureni (Cireșu) care, organizați în 4 echipe, au trecut la curățirea livezii și aplicarea de tratamente corespunzătoare pe 1,5 ha plantate cu meri, pruni și caiși. Ample lucrări de sezon se fac și în cadrul I.A.S. Du- dești unde în decursul actualului cincinal, în mod eșalonat, urmează să se planteze cu viță de vie pentru struguri de masă 550 ha de nisipuri. Pe circa 60 ha din viitoarea podgorie tinerii au participat, alături de lucrătorii din I.A.S., la fertilizarea solului, administrînd 50 de tone îngrășăminte organice la hectar.
STAN MUNTEANU

știe de pe acum că pînă la sfîr- șitul anului se vor realiza cu cel puțin 50 tone de utilaje mai mult decît prevedea angajamentul inițial. Trebuie specificat faptul că această depășire se realizează în condițiile creșterii cu peste 50 la sută a complexității utilajelor față de anul trecut. în primele rînduri ale a- cestei bătălii pentru producție mai multă, pentru fabricarea u- nor utilaje de înaltă calitate se situează tineri ca Marin Grădi- naru, Marin Stanciu, Eugen Bîtă, Gheorghe Anghel sau Constantin Sabin, despre care maistrul Ion Constantin ne spune că au ajuns să fie mai buni decît cei de la care au învățat meserie. Alături de alți muncitori foarte buni de la secția ca- zangerie ei contribuie activ la a- plicarea în producție a unor procedee tehnologice noi, de mare productivitate cum sint : sudarea cu bandă electrod pe suprafețe elipsoidale și sudarea automată a recipienților cu pereți groși din materiale termo- izolante.
★Ritmicitatea în muncă, perseverența în acțiune constituie trăsături dominante ce caracterizează colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri de la întreprinderea „Timpuri noi“. De la prezența la muncă pînă la folosirea efectivă a celor 480 minute, de la asigurarea cu materii prime pînă la dotarea fiecărei mașini cu sculele necesare — un veritabil flux organizatoric însoțește fluxul de producție. Dovadă sînt rezultatele care în bilanțul primelor două luni acumulează o depășire la producția marfă de peste 4 milioane lei. Printre întreprinderile către care au fost expediate peste prevederile contractuale numeroase motoare, la cererea expresă a beneficiarilor, se numără „Progresul“ din Brăila și „23 August“ din Capitală. Can

tenie și strînsă colaborare în toate domeniile, un rol deosebit în promovarea lor avîndu-1 convorbirile româno-siriene la cel- mai înalt nivel, prilejuite de vizitele în Siria ale președintelui Nicolae Ceaușescu și de vizita în România a președintelui Siriei, Hafez El-Assad. Vorbitorul s-a referit, de asemenea, la conlucrarea celor două state pentru promovarea păcii, destinderii și cooperării în întreaga lume. în acest cadru, el a subliniat solidaritatea manifestată de România față de lupta popoarelor a- rabe împotriva imperialismului, pentru progres și dezvoltare, poziția adoptată de statul nostru în vederea realizării unei păci drepte și durabile în Orientul Mijlociu.A luat apoi cuvintul Walid Al Moualem, ambasadorul Republicii Arabe Siriene, care a arătat, între altele, că relațiile istorice dintre popoarele român și sirian, lupta lor comună împotriva colonialismului și dominației străine oferă o bază solidă dezvoltării prieteniei, colaborării și conlucrării siriano-române. în acest context, vorbitorul a relevat marea importanță a întîlnirilor și convorbirilor dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Hafez El-Assad, care au jalonat viitorul raporturilor de conlucrare dintre cele două țări în domeniile economic, tehnico- științific și cultural.în continuare, ambasadorul a elogiat activitatea desfășurată de România socialistă, de președintele Nicolae Ceaușescu pe plan internațional pentru instaurarea unei noi ordini economice mondiale, pentru adîncirea înțelegerii între popoare, pentru pace in întreaga lume.In incheiere. vorbitorul a subliniat rolul care revine asociației în aprofundarea relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre popoarele român și sirian.Participanții au adresat o telegramă Asociației de prietenie siriano-române, constituită la Damasc, in care îi transmit cele mai bune urări de succes în activitatea sa consacrată întăririi, relațiilor de colaborare și prie- . tenie dintre popoarele noastre, in folosul lor reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
• Miercuri, în Sala sporturilor de Ia Floreasca s-a disputat returul meciului masculin de baschet dintre echjpele bucureștene Steaua și Dinatno din cadrul Campionatului național. La sfîrșitul timpului regulamentar de joc, scorul a fost egal : 73—73. în prelungiri, Steaua a obținut victoria cu scorul de 92—84.
o Competiția internațională de hochei pe gheață pentru „Cupa federației" a continuat miercuri în Capitală. Echipa de tineret a Cehoslovaciei a învins cu scorul de 12—3 (1—1, 3—0, 8—2) formația Legia Varșovia.• Cea de-a 10-a ediție a competiției internaționale de scrimă pentru tineret „Turneul Prietenia“ se va desfășura între 4 și 10 martie în sălile Complexului sportiv Floreasca din Capitală și vâ reuni sportivi și sportive din Bulgaria. Cehoslovacia, Cuba, R. D. Germană, Polonia. Ungaria, U.R.S.S., România și, probabil, R. P. D. Coreeană.• în primul tur al turneului internațional de tenis de la North Little Kock (Arkansas), jucătorul român Uie Năstase l-a ■ întrecut în trei seturi, cu 4—6. . 6—4, 6—3, pe americanul Bill Scanlon.• Cea de-a 16-a ediție a „Cupei Dunării“ la haltere se va desfășura între 5 și 7 martie în „Sala sporturilor“ din orașul Galați. La competiție participă halterofili din șapte țări : Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, R. F. Germania. Iugoslavia, Ungaria și România.Vineri, în prima zi de concurs,. sînt programate întrecerile de la categoriile muscă și cocoș.

tități suplimentare — eu 19 la sută peste sarcina de plan — au fost livrate în același timp, la export.’ Onorarea la timp a contractelor, ca și obținerea unor însemnate sporuri de producții în măsură să satisfacă orice cerere suplimentară își află izvorul în ritmicitatea muncii, în eșalonarea judicioasă a activității pe decade, pe zile. în deplină concordanță cu măsurile luate de întreprindere, organizația U.T.C. și-a subordonat acestui scop numeroase din acțiunile sale. Mai mult ca în alți ani, turnătoria e solicitată intens. Pentru menținerea fluxului continuu în toate secțiile care își asigură de aici piesele necesare prelucrării, uteciștii au luat inițiativa descongestionării locurilor înguste, în acest scop, la nivelul întreprinderii există un grafic cu repartizarea pe zile și pe schimburi a organizațiilor U.T.C. din secții care, prin rotație, în afara orelor de program participă Ia strîngerea și depozitarea formelor de turnare, a nisipurilor, Ia îndepărtarea deșeurilor. Sortatul, încărcatul și transportul materiilor prime de. la depozit la locul de muncă se realizează de asembnea în cea mai mare parte de către tineri prin acțiuni pa--- triotice. Săptămînile record, care- pînă anul trecut se inițiau de , regulă la sfîrșit de lună, se des-., fășoară în prezent pe parcursul întregii luni. Ele sînt completate de zile record, schimburi de o- noare, întreținînd un permanent, și fertil spirit de întrecere.Datele consemnate la această oră de compartimentul pentru urmărirea producției arată și pentru primele zile ale lunii martie același ritm, constant, ascendent, prefigurînd îndeplinirea planului trimestrial la toți indicatorii.



CONGRESUL AL XXV-LEA AL P.O.U.SMiercuri după-amiază au luat sfirșit dezbaterile asupra rapoartelor prezentate în cadrul ordinii de zi a Congresului al XXV-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.în prezidiul congresului se a- flau membrii Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S. în prezidiu a luat loc, de asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general “ Român, ai altor tare.în ședințele de miercuri, prezidate de . Grigori Romanov, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., au luat cuvîntul pe marginea raportului „Direcțiile principale ale dezvoltării economiei naționale a U.R.S.S. pe anii 1976— 1980“ Nikolai Goldin, ministrul construcțiilor de întreprinderi ale industriei grele al U.R.S.S., Alexei Șibaev, prim-secretar al Comitetului regional Saratov al P.C.U.S.. Leonid Kazakov, șef de brigadă pe șantierul de con-

al Partidului Comunist alături de conducători delegații de peste ho-
strucție al magistralei Baikal- Amur, Mihail Prokofiev, ministrul învățămintulul al U.R.S.S., Andrei Modogoev, prini-secretar al Comitetului regional Buriat al P.C.U.S., Nikolai Tarasov, ministrul industriei ușoare al U.R.S.S., Mahomed-Salam Uma- hanov, prim-secretar al Comitetului regional Daghestan al P.C.U.S., Pavel Fedirko, prim- secretar al Comitetului de ținut Krasnoïarsk al P.C.U.S., Anatoli Kostousov, ministrul industriei constructoare de mașini unelte și instrumente al U.R.S.S., Elena Șpakova, directorul fabricii de ciocolată „Rossia“ din orașul Kuibîșev, Mihail Trunov, prim-secretar al Comitetului regional Belgorod al P.C.U.S.Vorbitorii au înfățișat activitatea ce se desfășoară în regiunile, ținuturile și domeniile în

Ample acțiuni greviste

care lucrează pentru îndeplinirea programelor de dezvoltare social-economică a acestora, au evidențiat mutațiile petrecute în viața oamenilor, precum și posibilitățile de punere în valoare a unor noi rezerve în vederea realizării sarcinilor stabilite prin noul plan cincinal.în încheierea dezbaterii acestui punct a luat cuvîntul Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. Piotr Mașerov, prim-secretar al C.C. al P.C. din Bielorusia, a prezentat, în numele comisiei desemnate de congres, proiectul hotă- rîrii de aprobate a documentului „Direcțiile principale ale dezvoltării economiei naționale a U.R.S.S. pe anii 1976—1980“. Delegații au aprobat în unanimitate hotărîrea propusă.în cursul zilei de 3 martie au adus saluturi congresului Wil- liam Kashtan, secretar general al Partidului Comunist din Canada, Jesus Faria, secretar general al Partidului Comunist din Venezuela, Jorge del Prado, secretar general al C.C. al Partidului Comunist Peruan.Congresul al XXV-leaP.C.U.S. își reia lucrările la 4 martie, cu ultimul punct de pe ordinea de zi : alegerea organelor centrale de conducere ale partidului.
al

în SpaniaAcțiunile greviste continuă cu intensitate în Spania, unde au devenit, în ultimul timp, un fenomen caracteristic zbuciumatului climat social din țară, în contextul sporirii numărului celor care se pronunță pentru înfăptuirea de reforme democratice, pentru îmbunătățirea condițiilor lor de muncă și de viață. Potrivit agențiilor de presă, în întreaga Spanie se aflau, marți, în grevă aproximativ 75 000 de muncitori. La Bilbao, peste 9 000 de muncitori de la uzinele siderurgice au anunțat întreruperea lucrului, cerînd îmbunătățirea condițiilor lor de viață și reprimirea la lucru a colegilor concediați anterior, în urma unor acțiuni greviste similare. Alți 10 000 de muncitori din domeniul construcțiilor navale se află în grevă la Ferrol, în nord-vestul Spaniei. La Ma- cei a- ai de

semenea împrăștiată de forțele polițienești, a fost organizată în centrul Madridului de funcționarii instituțiilor bancare.Acțiunile de protest îmbracă, în prezent, în Spania, cele mai diverse forme.La Pamplona, de pildă, aproximativ 150 de muncitori au ocupat o biserică și s-au închis în interiorul ei, cerînd reprimirea la lucru a colegilor concediați. La Barcelona a avut loc o acțiune similară.

Chemare a C.C. 
al Frontului Patriei 

din Vietnam

Sosirea unei delegații Tineretul angolez

române la Paris
participant activ

în acțiunile de

. „Scînteia tineretului“
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CONGRESUL PARTIDULUI 
SOCIALIST ITALIAN

drid au declarat grevă proximativ 6 000 de brutari orașului. Muncitorii greviști la societatea ,,Lever Iberica“ au organizat o demonstrație la Madrid, la care au participat reprezentanți ai intelectualității madrilene (avocații Xavier Munoz și Miguel Gonzales Zamora, actrița Lalo Gaos) ce au fost, ulterior, arestați.O altă demonstrație, de a-

La Geneva a fost creat un 
Comitet al refugiaților politici și 
foștilor prizonieri politici spa
nioli cu scopul de a stringe zeci 
de mii de semnături pe un apel 
prin care cere acordarea unei 
largi amnistii în Spania. Comi
tetul își propune să trimită la 
Madrid o delegație, din care să 
facă parte și 
țiene, pentru 
mersuri pe 
spaniole.

Inițiatorii acestui 
declarat că acțiunea 
ră de sprijinul mai multor or
ganizații și partide politice, în
tre care partidele comuniste din 
Spania și Italia, Partidul Elve
țian al Muncii. Partidul Socialist 
Muncitoresc Spaniol și Partidul 
Socialist Italian.

personalități elve- 
a întreprinde de- 
lingă autoritățile

comitet au 
lor se bucu-

• COMITETUL Central al Frontului Patriei din Vietnam a dat publicității un document privind sarcinile frontului în cadrul alegerilor generale care vor avea loc la 25 aprilie. Se subliniază că. în colaborare cu organizațiile de masă, comitetele Frontului Patriei, la diverse niveluri, trebuie să stimuleze participarea populației la întrecerea socialistă în cinstea alegerilor. De asemenea. aceste comitete trebuie să țină adunări pentru desemnarea candidatilor prezentarea lor pentru a fi cunoscuți de alegători.Comitetul Central al Frontului Patriei întreprinde consultări cu organizațiile membre și reprezentanții diferitelor pături ale populației pentru a desemna candidați! pentru organele centrale a- lese.

Si
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• LA 3 MARTIE, în întreaga Bulgarie a fost sărbătorită Ziua eliberării țării de sub dominația otomană. Cu acest prilej, la Sofia au avut loc, în fața „Monumentului eliberatorilor“ din Piața Adunarea Populară, tradiționala retragere cu torțe și focuri de artificii. La „Apelul solemn“ al eroilor căzuți în războiul din 1877—1878 — moment emoționant din timpul desfășurării impresionantei ceremonii — au fost a- mintite și numele dorobanților români — căpitan Valter Mără- cineanu și Năstase Ion.
FESTIVITĂȚI IN MAROC

americani care au servit drept intermediari în facilitarea promovării unor afaceri în străinătate. Un purtător de cuvînt al Pentagonului a indicat că această anchetă a fost solicitată după ce o fostă oficialitate a companiei Lockheed. Ernest Hauser, a dezvăluit că ofițeri ai aviației americane aflați la posturi în străinătate au primit sume de bani pentru a facilita vînzarea avioanelor firmei. Intrucît a- ceste fapte s-au petrecut în urmă cu zece ani, s-a apelat la Ministerul Justiției pentru anchetare, a precizat purtătorul de cuvînt.

în ambele state, președintele Gerald Ford a dobîndit victorii cu 62 la sută și, respectiv, cu 85 la sută din voturi, față de 34 la sută și, respectiv, 15 la sută cit a obținut oponentul său Ronald Reagan, fostul guvernator al Californiei. Aceasta este cea de-a treia victorie consecutivă a președintelui, din tot atîtea alegeri preliminare, consolidîn- du-se astfel poziția sa de principal pretendent la învestitura Partidului Republican.
Maroc an• ÎN ÎNTREGUL vut loc festivități prilejuite împlinirea a 20 de ani de cucerirea independenței — sărbătoare națională a țării. Cu a- cest prilej, regele Hassan al II-Iea a rostit o cuvîntare radiotelevizată. în marile localități au avut loc diferite manifestări cultural-sportive, prilejuite de sărbătoarea națională marocană.

a- de la

e COMISARUL Organizației Națiunilor Unite pentru Namibia, Sean Mac Bride, a declarat Ia Lusaka, într-o conferință de presă, că unele țări occidentale încurajează Africa de Sud in continuarea ocupării ilegale a Namibiei, furnizând în același timp arme regimului rasist de la Pretoria. El a subliniat, totodată, că Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (SWAPO) este reprezentantul autentic al poporului namibian.

• La Muzeul național din Varșovia a fost organizată o seară consacrată marelui sculptor român Brâncuși cu prilejul centenarului nașterii sale.Despre viața și opera lui Constantin Brîncuși a vorbit cunoscutul critic de artă polonez Hanna Kotkowska- Bareja. Au fost prezentate, de asemenea, filme despre viața marelui fiu al plaiurilor gor- jene.La mănifestare a fost prezent ambasadorul României în Polonia, Aurel Duca.
ALEGERILE PRIMARE DIN S.U.A.

• MINISTERUL Apărării al S.U.A. a cerut Ministerului Justiției să deschidă o anchetă în problema mituirii unor ofițeri

• Marți s-au consumat, în statele Massachusetts și Vermont, încă două runde ale alegerilor primare — competiție electorală în care se confruntă paralel pretendenții republicani și democrat! la mandatele de candidați In alegerile prezidențiale.
lexicon»! „scinteli tineretului“
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înfăptuirea dezarmării - 
un imperativ major

„CONSIDERĂM CA CEA MAI IMPERIOASĂ ÎNDA
TORIRE CE STĂ IN FATA GENERAȚIILOR DE AZI 
ESTE ACEEA DE A-ȘI CANALIZA TOATE ENERGIILE 
PENTRU REALIZAREA DEZARMĂRII, PENTRU EX
CLUDEREA RĂZBOIULUI DIN VIAȚA SOCIETĂȚII, 
PENTRU ÎNLĂTURAREA FORȚEI Șl AMENINȚĂRII CU 
FORȚA IN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE".

NICOLAE CEAUȘESCUOmenirea poate trăi liniștită în vecinătatea arsenalelor care se multiplică ? O asemenea liniște nu poate fi decît o capcană a iluziilor periculoase. Destinderea și cursa înarmărilor sînt două noțiuni incompatibile. Evenimentele, fie cele consumate pe scenele principale ale planetei, fie cele petrecute în zonele considerate marginale, au demonstrat cu maximum de claritate că acumularea de armament conduce inevitabil la tensiune. Proliferarea armamentului însoțită de o tendință accelerată spre diversificare și perfecționare (impulsionată de progresele în domeniul nuclear, electronic, al tehnicii laserului) se transformă într-o sursă permanentă de factori negativi în ceea ce privește evoluția mondială. Pacea și securitatea popoarelor nu se pot întemeia pe „echilibrul morții“ — pe înmulțirea armelor de exterminare în masă, pe sofisticarea lor, pe creșterea efectivelor militare și a bazelor amplasate în diferite puncte ale globului. Depozitele supraaglomerate cu arme nimicitoare nu au virtutea de a dărui mai multă tihnă umanității. Componentele cursei înarmărilor sînt diverse, în funcție de situații particulare, dar datele problemei au un caracter general : procesul destinderii este condiționat în mod obligatoriu de dezangajarea militară și dezarmare^ Există o interdependență organică între aspectele politice și cele militare ale acestui proces. „Perioadele de tensiune internațională — se arată într-un raport al O.N.U. — coincid in general cu o accelerare a cursei înarmărilor, iar această accelerare, la rîndul ei, exacerbează tensiunea internațională“.S-a amintit, deseori, că în ultimii 5 500 de ani pe Terra s-au

• GUVERNUL federal al Ni
geriei a înființat un tribunal mi
litar special care îi va judeca 
pe militarii sau civilii implicați 
în
de stat, în urma căreia si-a pier
dut viața fostul șef al statului, 
Murtala Mohammed.

recenta încercare de lovitură

Miting
Reluind relatări ale 

reprezentanților pre
sei străine din Co
reea de Sud, agenția 
A.C.T.C. informează 
că la Seul a avut loc 
un miting de protest 
împotriva politicii 
dictatoriale a regi
mului sud-coreean, 
la care au luat parte 
peste 700 de repre
zentanți ai cercurilor 
politice, științifice și 
religioase, precum și 
ai diferitelor catego
rii ale populației. In

Miercuri seara a sosit la Paris tovarășul Gheorghe Rădu- lescu, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală româno-franceză de cooperare economică, științifică și tehnică, conducătorul delegației țării noastre la lucrările celei de-a Vil-a sesiuni a Comisiei.La aeroportul Orly, tovarășul Gheorghe Rădulescu a fost în- timpinat de Raymond Barre, ministrul comerțului exterior, președintele părții franceze în Comisie, ambasadorul Franței la București, Raoul Delaye, de funcționari superiori din Mi-

nisterul Comerțului Exterior, de membri ai Comisiei mixte guvernamentale.Au fost prezenți ambasadorul României la Paris, ~ Flitan, membri ai și ai Reprezentanței române din capitala
★La plecarea din București, tovarășul Gheorghe Rădulescu a fost salutat de Neculai Agachi, ministrul industriei metalurgice, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale.Au fost de față Jean Brouste, însărcinat cu afaceri ad-interim al Franței la. București, membri ai ambasadei.

refacere a economiei

Lucrările Comitetului

Constantin Ambasadei economice Franței.

pentru Carta O.N.U. și creșterea
rolului Națiunilor UniteLa New York continuă lucrările Comitetului pentru Carta O.N.U. și creșterea rolului organizației, organism din care fac parte 47 de state, între care și România. Paralel cu dezbaterile generale, la care au participat pînă in prezent 10 delegații, inclusiv cea a României, se desfășoară schimburi de vederi în legătură cu procedurile și metodele de lucru ale Comitetului.Intervenind în cadrul unei ședințe de convorbiri oficiale, reprezentantul, român Dumitru Ceaușu a subliniat necesitatea ca, în afara dezbaterilor cu caracter general, comitetul să procedeze la o examinare atentă a tutur.or propunerilor concrete prezentate de guverne privind Carta și creșterea rolului organizației în cîmpul vast al vieții politice internaționale, astfel Incit comitetul să fie în măsură să-și îndeplinească mandatul ce i-a fost încredințat pe bază de consens de către Adunarea Generală la cea de-a XXX-a sesiune a sa. In context, vorbitorul a subliniat necesitatea unei abordări constructive, într-o atmosferă de lucru, pe baza documentelor prezentate comitetului, pentru ca acesta să poată contribui la realizarea obiectivului de însemnătate fundamentală al sporirii rolului O.N.U. în lume.In aceeași ordine de idei, vorbitorul s-a referit la utilitatea înființării unui grup de lucru, deschis participării tuturor statelor membre ale Comitetului, care să analizeze cu atenție și pe baza unor metode democratice de lucru propunerile și sugestiile tuturor guvernelor, pentru a se putea raporta Adunării

Generale asupra rezultatelor concrete ale deliberărilor. El a arătat, de asemenea, că raportul comitetului trebuie să reflecte propunerile tuturor statelor membre, pentru ca. pe baza lui, Adunarea Generală să aibă posibilitatea să adopte hotărîri și măsuri practice corespunzătoare, în cadrul celei de-a XXX-a sesiuni, din toamna a- cestui an.

Apelul Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei și al guvernului R. P. Angola privind desfășurarea cu toate forțele a activității de refacere a economiei naționale a trezit un larg ecou. Numeroase știri sosite în aceste zile din Luanda anunță succese importante în reconstruirea obiectivelor industriale, a căilor de comunicație, refacerea și darea în folosință a instituțiilor de învăță- mînt și sanitare. Mii membri ai organizației tineret a M.P.L.A. au plecat în zonele rurale pentru a ajuta Ia strîngerea recoltei. Combatanții forțelor armate ale republicii și-au asumat, de asemenea, un rol major in soluționarea problemelor economice stringente ale o- rașelor și satelor angoleze. Printr-o hotărîre a M.P.L.A., în diferite localități ale țării se desfășoară în paralel o amplă activitate politică.

de de

• LA 3 MARTIE 1976, la Ministerul de Externe kuweitian s-a procedat la schimbul instrumentelor de ratificare a a- cordului comercial dintre România și Kuweit — acord semnat la București, la 30 iulie 1974.

de protest
cadrul mitingului a 
fost denunțat regi
mul de cruntă asuy 
prire a populației 
sud-coreene și s-a 
dat citire unui docu
ment intitulat „De
clarația in favoarea 
democrației, pentru 
salvarea națională". 
Documentul cere res
pectarea drepturilor 
și libertăților demo
cratice în Coreea de 
Sud, demască esența 
antipopulară a regi
mului sud-coreean și

la Seul
relevă izolarea aces
tuia atît pe plan in
tern, cit și interna
țional. Declarația 
cere abolirea legilor 
care slujesc drept 
instrument juridic 
pentru reprimarea 
protestelor populare, 
eliberarea celor în
temnițați pentru con
vingerile lor demo
cratice, restabilirea 
libertății cuvintului, 
de întrunire ți a 
presei.
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»UN NOU FOTO-TELESCOP CU BAZE „X“. Astronomii brl- 
tanlfi au pus la punct un nou tip de ioto-telescop cu raze 
„X , apreciat de specialiști ca un pas decisiv in tentativa de 
a se Întocmi o hartă a cerului. După cum s-a anunțat marți 
la Londra, acest ioto-telescop va fi lansat luna viitoare din 
Australia de către o rachetă Skylark, urmînd să fotografieze 
razele „X“ emise de stele cu o claritate de 40 de ori mal 
mare decît aparatele convenționale. Noul aparat va fotografia 
in cinci minute ceea ce un telescop obișnuit realiza în cinci 
zile » PRIMA BANCĂ... FEMININA. Aceasta este cel puțin 
titulatura unul stabiliment de credit Inaugurat recent la New 
York. Emblema adoptată de această bancă este... Gioconda. 
Conducerea și clientela sînt reprezentate de persoane aparți- 
nmd exclusiv sexului frumos. Există deja două mii de de
puneri, succes explicat prin faptul că în sfera creditului în 
S.U.A. femeilor le este mult mai dificil decît bărbaților să ob
țină credite de la bănci, în general cerîndu-se ca soțul sau 
un părinte cu reputație financiară sigură să garanteze pentru 
ele » cea mai înalta distincție științifica vest- 
GERMANA ACORDATĂ UNOR BIOLOGI FRANCEZI. Pro
fesorii francezi Georges Barski șl Borls Ephrussi vor fi în acest 
an laureațil premiului Paul Ehrlich, ce le va fi remis la 14 
martie de președintele R.F.G. Decernat o dată la doi ani, pre
miul se acordă pentru lucrări și descoperiri de Importanță 
fundamentală în biologia celulară și genetică. Lucrările pro
fesorilor Barski și Ephrussi se completează in acest domeniu 
» CIMPUL MAGNETIC ȘI COMPOZIȚIA SlNGELUI. Un cîmp 
magnetic puternic poate schimba compoziția singelui — iată 
concluzia la care au ajuns cercetătorii sovietici în urma unor 
experiențe efectuate pe animale. In cadrul cercetărilor de la
borator s-a relevat o creștere a numărului de globule albe 
și roșii, fenomen ce pune în evidență reacția de apărare a 
organismului, ca urmare a unei influențe dăunătoare externe. 
Cercetări anterioare au stabilit sensibilitatea diferitelor orga
nisme — începind cu cele unicelulare și termlnind cu orga
nismele complexe — față de influența magnetismului. Deși oa
menii nu sesizează influența cîmpului. magnetie, ei se ' plîng 
de dureri de cap și de dureri ale inimii, spun specialiștii 
sovietici, arătînd că în prezent se desfășoară cercetări pen
tru stabilirea nivelului-llmită al intensității cîmpului magne
tic în activitatea de producție » ARHEOLOGIE CHINEZA ÎN 
„PREMIERĂ MONDIALA“ LA TOKIO. începind de la sfirșitul 
lunii martie, R.P. Chineză va prezenta la Tokio o expoziție 
arheologică cu piese dintre cele mai rare, expuse pentru prima 
oară în străinătate » MOARTEA ȘEFULUI DE TRIB INDIAN 
RED FOX. La Corpus Christi, în Texas, a încetat din viață, 
în vîrstă de 105 ani, Red Fox, șeful indian al tribului Sioux. 
Personaj pitoresc, el afirma că ar fi asistat, pe vremea cînd 
era doar un copil, la bătălia de la Little Big Horn, în care 
Sitting Bull șl oamenii săi au învins în 1876 o brigadă de 
soldați americani condusă de1 generalul Custer. Tot după spu
sele sale, Red Fox ar fi fost, de asemenea, martor la masa
crarea indienilor de la Wounded Knee de către trupele fe
derale, în anul 1890. Red Fox, care îl cunoscuse pe Buffalo 
Blll, este și autorul unor memorii controversate asupra vieții 
acestuia » O SERIE DE ENIGMATICE FORMAȚIUNI de fosfat 
de calciu, de formă cilindrică, descoperite cu prilejul unor 
foraje geologice pe litoralul polonez al Mării Baltice, s-au 
dovedit a fi mici schelete ale unor viețuitoare marine din 
perioada cambrlanulul inferior, care au populat apele din 
zonă cu aproximativ 800 de milioane de ani in urmă. For
mațiuni osoase de acest gen șl de o asemenea vechime au 
fost găsite in trecut doar pe teritoriul Siberiei șl descoperirea 
de pe litoralul polonez poate fi considerată o premieră pe 
plan european, deoarece o serie de schelete similare găsite 
anterior într-o zonă montană din Polonia datează dlntr-o pe
rioadă mult mal recentă.
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La Palatul Congreselor din Roma s-au deschis miercuri lucrările celui de-al 40-lea Congres al Partidului Socialist Italian, la care participă peste 850 de delegați, precum și un mare număr de invitați. Iau parte, de asemenea, delegații ale tuturor partidelor politice democrate italiene. In tribuna oaspeților sînt prezenți delegați și reprezentanți ai unor partide socialiste, muncitorești și comuniste de peste hotare.Partidul Comunist Român este reprezentat de tovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care a transmis mesajul Comitetului Central al P.C.R. adresat Congresului P.S.I.După cuvîntul de deschidere, rostit de militantul socialist Francesco Albertini, vicepre

ședinte al Senatului, Congresul a fost salutat de primarul Romei, Clelio Darida. de președintele regiunii Lazio, Roberto Palleschi, și de Arrigo Boldrini, vicepreședinte al Camerei Depu- taților și președinte al Asociației Naționale a Partizanilor Italieni.In ședința de după-amiază, Francesco de Martino, secretar general al P.S.I., a prezentat un amplu raport.Desfășurindu-și lucrările intr-un moment important pentru evoluția situației de pe scena politică italiană, Congresul P.S.I. este urmărit cu interes de celelalte partide, de toate forțele politice democratice din țară. Congresul va prilejui o dezbatere deschisă, al cărei scop este stabilirea în mod unitar a liniei partidului.
Mesajul de salut al C.C. 

al P. C. R.Dragi tovarăși,în numele Partidului Comunist Român și al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm dumneavoastră, participanți Ia cel de-al 40-lea Congres al Partidului Socialist Italian, tuturor socialiștilor și oamenilor muncii italieni un călduros salut, împreună cu mesajul de prietenie din partea comuniștilor și a poporului român.Partidul nostru, oamenii muncii din România urmăresc cu interes și simpatie activitatea desfășurată de partidul dumneavoastră, alături de alte forțe muncitorești, democratice, patriotice și antifasciste, pentru înfăptuirea unor transformări structurale, politice și sociale în viața societății, pentru afirmarea idealurilor de pace, securitate și colaborare internațională. Salutăm conlucrarea dintre Partidul Socialist Italian și Partidul Comunist Italian, care are o mare importanță pentru apărarea și promovarea intereselor oamenilor muncii, pentru dezvoltarea democratică a tării și înfăptuirea aspirațiilor vitale ale poporului italian.Pe continentul european și in lume au loc și continuă să se producă în etapa actuală profunde mutații în raportul de forțe social-politice, se afirmă cu tot mai multă vigoare voința popoarelor de a pune capăt vechilor rinduieli bazate pe asuprire și exploatare și de a deschide calea unei politici noi, de înțelegere și colaborare între națiuni, pe baza principiilor independenței și suveranității, egalității în drepturi, respectului și avantajului reciproc, dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele, fără nici un amestec din afară.In aceste condiții s-au conturat noi tendințe pozitive, spre destindere și înțelegere în viata internațională, ilustrate și de încheierea cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Totodată, nu putem trece cu vederea faptul că acest proces se află abia Ia început, că în lume continuă să existe grave surse de tensiune și conflict, că, pe fondul fenomenelor de criză generalizată a sistemului capitalist, s-au adîn- cit contradicțiile politice, economice, naționale și sociale, că persistă fenomenul de subdezvoltare, decalajele economice, se intensifică cursa înarmărilor, care generează pericole serioase la adresa păcii și securității popoarelor. Considerăm că depășirea acestei situații reclamă participarea și contribuția activă și directă a tuturor statelor, a tuturor guvernelor și, în același timp, mobilizarea largă și întări

rea pe baze noi a unității și solidarității — pe plan național și internațional — a tuturor forțelor sociale și politice progresiste, a opiniei publice de pretutindeni în lupta pentru lichidarea politicii imperialiste de dominație, asuprire și exploatare, pentru făurirea unei noi ordini economice și politice internaționale care să asigure soluționarea marilor probleme de importanță vitală pentru viitorul civilizației umane, în conformitate cu interesele și aspirațiile legitime ale maselor muncitoare, ale tuturor popoarelor.In prezent, intregul nostru popor este angajat activ în marea operă constructivă pentru înfăptuirea hotărîrilor adoptate de Congresul al XI-Iea al Partidului Comunist Român din noiembrie 1974, pentru traducerea în viață a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Acționind pe baza hotărîrilor Congresului — la lucrările căruia am avut satisfacția să salutăm o delegație a partidului dumneavoastră — Partidul Comunist Român dezvoltă și diversifică raporturile de colaborare, solidaritate și prietenie cu partidele comuniste și muncitorești din întreaga lume, intensifică relațiile de colaborare cu partidele socialiste și social-de- mocrate. cu mișcările de eliberare națională, cu partide de guvernămînt din țările In curs de dezvoltare, cu alte partide, organizații și forțe revoluționare, progresiste, democratice, antiimperialiste.In acest spirit evidențiem eu satisfacție faptul că, in urma convorbirilor și întîlnirilor dintre conducerile partidelor noastre, raporturile de prietenie și conlucrare rodnică, bazate pe stimă și respect reciproc, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Italian cunosc un curs ascendent. Sintem încredințați că dezvoltarea continuă a colaborării dintre partidele noastre reprezintă un important aport la lărgirea tradiționalelor relații politice, economice, tehnico-științifice și culturale dintre România și Italia, la întărirea prieteniei dintre cele două popoare, in folosul cauzei păcii, destinderii și colaborării in Europa și in intreaga lume.Vă urăm, stimați tovarăși, succes deplin in desfășurarea lucrărilor Congresului dumneavoastră și în îndeplinirea hotărîrilor sale, în lupta pe care o duceți in slujba intereselor fundamentale ale oamenilor muncii din Italia, pentru reînnoirea democratică a societății, pentru triumful cauzei păcii și socialismului.------------------------------------------ 2 ------------------------------------------ desfășurat peste 14 500 de războaie. Nu este, insă, necesar să pornim prin secole în căutarea argumentelor. „Mondo economico“ atrăgea atenția că doar în anii care au urmat celui de al doilea război mondial au izbucnit cel puțin 60 de conflicte armate, catalogate „locale“ și care s-au soldat cu 10 000 000 morți (cifră pe care unii comentatori o apreciază ca fiind, în realitate, cu mult mai mare). Este oare un produs al hazardului faptul că in aceeași perioadă cheltuielile militare s-au mărit de la 50 miliarde dolari (1945) la peste 300 miliarde dolari actualmente ? Practic, aceasta înseamnă o creștere de ȘASE ORI a volumului global al înarmării pe plan mondial, iar omenirea nu a dobîndit un plus de siguranță în privința viitorului său. Dimpotrivă, implicațiile cursei înarmărilor se resimt pe plan politic, economic și social. Este o povară pe care popoarele o poartă cu dificultate și care îngreunează căutarea unor soluții eficiente marilor probleme cu care contemporaneitatea este confruntată. S-a ajuns la o fantastică „capacitate de supraucidere“ : forța distructivă a armamentului nuclear acumulat este, în prezent, de 3 milioane de ori MAI MARE decit în 1945. Estimările actuale indică un potențial atomic de 60 000 megatone (60 miliarde tone TNT), ceea ce reprezintă... 15 tone TNT pentru fiecare din locuitorii zbuciumatului nostru pămînt. Dar, reamintim, este vorba doar de capacitatea nucleară. Or, armamentul „clasic“ a cunoscut o creștere la fel de îngrijorătoare și în proporții fără precedent.Paradoxal, acest salt cantitativ și calitativ al înarmărilor s-a produs în aceeași perioadă în care, la scară internațională, s-au angajat discuții privind dezarmarea. Sint discuții care continuă de mulți ani sub felurite auspicii, în comitete și subcomitete mai largi sau mai restrinse. S-au consumat sute și mii de ore de dezbateri, s-au întocmit stive de stenograme ce îmbogățesc arhivele, s-au prezentat proiecte, dar dezarmarea rămîne încă un obiectiv pe care popoarele nu au izbutit să-1 atingă. Desigur, s-au înregistrat cîțiva pași înainte prin adoptarea unor măsuri cu caracter preventiv. Dezarmarea nu poate fi cantonată doar în această zonă cu o semnificație limitată. Esențială este oprirea cursei înarmărilor, acțiunea care să ducă la distrugerea graduală a armamentului ce periclitează pacea popoarelor. La ultima sesiune a Adunării Generale a O.N.U., din cele 25 de rezoluții privind dezarmarea, 18 au abordat, în diferite l'orme, dosarul nuclear. Rezoluțiile acestea dau expresie neliniștii puternic resimțite de către opinia publică. Rezoluții sint adoptate, discuțiile continuă la Geneva și în alte foruri cu caracter internațional și, totuși, nici o bombă atomică, absolut nici o bomba atomică, nu a fost distrusă. Dotările nucleare nu numai că nu s-au redus, dar au tendința de a se amplifica cu arme mai noi și mai costisitoare. Phil Stanford semnala in „New York Times“ apariția submarinului nuclear „Trident“ înzestrat cu rachete avînd o rază de acțiune de 7 200 km, cu posibilitatea ulterioară de a ajunge la 9 200 km. Un singur exemplar din acest submarin va costa — la prețurile actuale — 1 800 000 000 dolari. Care este menirea sa ? Phil Stanford este clar : „Submarinele nucleare nu

------------------------------  3 ------------------------------- au decit o rațiune de a exista atît în timp de pace, cît șl în timp de război : de a se ascunde zi și noapte așteptînd ordinul de a lansa o rachetă purtătoare de bombe atomice“. In mod justificat, un cunoscut specialist în problemele dezarmării, W. Epstein, fost director al Diviziei Dezarmării a O.N.U., afirma : „Lumea nu poate trăi in securitate stind pe muchia de cuțit a echilibrului terorii nucleare“.Cursa înarmărilor afeotează toate statele. Desigur, marile puteri sînt cele care alocă resursele cele mai importante. „U.S. News and World Report" constata că „noile cheltuieli militare ale S.U.A. se vor ridica la circa 98 miliarde dolari pentru anul curent dacă se ține seama de ajutorul militar pentru alte țări, de construcțiile militare și de alte cheltuieli“. Potrivit publicației „Revue de l’OTAN" (nr. 1, februarie 1976) cheltuielile militare pe cap de locuitor în țările N.A.T.O. se prezintă astfel (în 1974) : S.U.A. — 405 dolari, R.F.G. — 230 dolari, Franța — 190 dolari, Norvegia — 179 dolari, Olanda — 176 dolari, Anglia — 175 dolari, Belgia — 151 dolari, Danemarca — 144 dolari, Canada — 130 dolari etc. (să nu uităm că pe planeta noastră sînt țări cu multe milioane de locuitori în care venitul per capita nu atinge... 100 dolari !). Țările N.A.T.O. — potrivit aceleeași statistici — cheltuiau în 1949 mai puțin de 18 miliarde dolari, iar estimările pe ultimul an (bilanțul final nu fusese, probabil, încă încheiat în momentul editării revistei) s-au cifrat Ia 150 miliarde dolari ! Din nefericire, contagiunea înarmărilor are efecte și asupra unor țări în curs de dezvoltare. Importurile de arme între 1964—1973 ale acestora au reprezentat peste 38 miliarde dolari (sursa : World Military Expenditures and Arms Trade). Cifra se referă numai la importurile de arme, fără să reflecte totalitatea sumelor destinate bugetului militar.Comerțul cu arme a devenit extrem de rentabil. In 1974, S.U.A. au vîndut arme unui număr de 130 de țări, tranzacțiile totalizînd 8,3 miliarde dolari. In mod firesc, „Mondo economico“ semnala : „Trebuie spus că exportul pe scară mare de material de război nu este o operațiune comercială de tip clasic ; o vînzare de arme comportă angajamente mai complexe, cum este trimiterea de instructori, tehnicieni și experți, fără a mai vorbi de acorduri bilaterale și de alianțe militare, consecință logică, in numeroase cazuri, a livrărilor de armament“.Competiția mondială a înarmărilor înghite, anual, sume ce echivalează cu întreg venitul național al statelor subdezvoltate. Miliardele irosite pentru armamente frînează progresul economie și social, alimentează inflația și dezechilibrele în balanțele de plăți, determină un consum nerațional al resurselor umane și materiale, creează bariere artificiale în calea schimburilor între state, sporesc pericolul declanșării unui război distrugător. Tovarășul Nicolae Ceaușescu. arăta recent că „România consideră că cea mai înaltă răspundere și îndatorire a guvernelor, a statelor, a oamenilor politici față de propriile lor popoare, față de cauza civilizației și progresului este oprirea cursei înarmărilor“. Tocmai pornind de Ia această realitate, România a propus, în cadrul unei concepții unitare, un complex de măsuri în vederea dezarmării. In actualul moment al evoluției mondiale este indispensabil să se treacă de la discuții înecate în generalități la examinarea unor măsuri concrete, practice, eficiente. Problemele

------------------------------------------ 4 ------------------------------------------  dezarmării nu pot și nu trebuie să constituie „o rezervație", un domeniu destinat cîtorva privilegiați. Problemele trebuie abordate frontal, discutate deschis, în fața opiniei publice. Timpul presează. S-a subliniat, în concordanță cu realitățile, că orice întîrziere în declanșarea unui autentic proces de dezarmare va complica serios sarcina eliminării din viața umanității a amenințării unui cataclism nuclear. Abordările bipolare in negocierile privind dezarmarea, aria îngustă de preocupări, modalitățile de lucru in Comitetul pentru dezarmare nu corespund exigentelor prezentului. Actualul sistem de dezbateri și negocieri trebuie restructurat și democratizat, pentru a se permite ieșirea din imobilism și ineficientă, pentru a se obține participarea in condiții de reală și deplină egalitate a tuturor statelor la soluționarea pozitivă a dosarului dezarmării.Propunerile românești conținute in documentul difuzat la sesiunea Adunării Generale a O.N.U. (noiembrie 1975) pornesc de la premisa că problemele dezarmării privesc nu un grup restrins de state și guverne, ci interesează in mod vital toate statele și popoarele lumii, mari sau mici, indiferent de forța militară pe care o au și de tipurile de arme pe care Ie dețin. Documentul elaborat de România afirmă : „Se impune ca la negocierile de dezarmare, la dezbaterea și adoptarea măsurilor în acest domeniu să participe toate statele, să se respecte dreptul fiecărui stat de a-și apăra, în cadrul oricărei astfel de negocieri, interesele legitime de securitate și dezvoltare".Este posibilă parcurgerea drumului spre dezarmare ? Fără îndoială, răspunsul nu poate fi decît pozitiv. Prin eforturile comune ale statelor se pot adopta și transpune in practică măsuri cu caracter parțial, de dezangajare militară și dezarmare, și care să ducă in final Ia dezarmarea generală și completă. Din șirul măsurilor propuse de România semnalăm : înghețarea și reducerea bugetelor militare ; interzicerea, reducerea treptată și, in perspectivă, lichidarea armamentului nuclear ; crearea de zone de pace și colaborare, lipsite de arme nucleare ; măsuri de dezarmare și dezangajare militară, parțiale și la nivel regional ; încheierea Tratatului de dezarmare generală și completă ; sporirea rolului O.N.U. și al Adunării Generale in domeniul dezarmării ; interzicerea propagandei de război ; mobilizarea tuturor forțelor societății pentru înfăptuirea dezarmării. România militează cu consecvență pentru a se pune capăt, concomitent, existenței blocurilor militare — anacronism incompatibil cu noul curs spre destindere și colaborare. Programul acesta poartă amprenta lucidității. El ține seama de interesele reale ale tuturor popoarelor, de aspirațiile lor legitime. Eliminarea obstacolelor eare blochează încă drumul către dezarmare reprezintă sarcina cea mai urgentă pentru că, repetăm, destinderea nu se poate realiza in mod autentic fără o dezarmare efectivă. Destinderea și dezarmarea se interconditionează reciproc.O lume a păcii, o lume eliberată de coșmarul conflagrațiilor distrugătoare este de neconceput fără înfăptuirea dezarmării generale și complete. Este un deziderat realist, un imperativ major al contemporaneității.
M. RAMURA
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