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SOCIETĂțll SOCIALISTE
Cum este cunoscut, progresul economic, social, politic, juridic, uman înregistrat de omenire pînă în prezent a fost însoțit, în general, de progresul în democrație.Societatea socialistă reprezintă și din acest punct de vedere, ne de o parte, un pisc la care a ajuns democratizarea relațiilor, instituțiilor, sistemului socio-po- litic — în temeiul unui nou tip de proprietate, a unor relații de producție lipsite de exploatarea omului de către om, a unei repartiții sociale echitabile — și, pe de altă parte, un punct de plecare spre o democrație și mai profundă și mai diversificată în formă și în conținut, în modalitățile de exercitare și împlinire.Ca societate a muncii libere, creatoare în care oamenii, poporul sînt stăpini a tot ceea ce se înfăptuiește, societatea socialistă se prezintă ca un veritabil laborator social in care răspunderea socială a indivizilor, responsabilitățile lor crescînde, priceperea, competența, dăruirea concură la crearea individului personalitate. Omul își măsoară gradul lui de libertate în gradul de responsabilitate, de încredere care i se acordă.Coloana democrației are trepte nesfirșite. Societatea cialistă nu pretinde individul pe ultima

Prof. univ. dr.
MARIN VOICULESCU

noastră so- a fi urcat treaptă. Ar

fi un nonsens. Oricum, în scurta sa istorie — lucru atestat de fapte — ea poate constata o certitudine : cetățeanul său, ctitor al valorilor materiale și spirituale, a reușit să nu mai fie un obiect asupra căruia acționează societatea, instrăinindu-1 de ea, de semenii săi, de produsul muncii sale, ci o personalitate care participă efectiv și plenar la durarea și consolidarea noii orinduiri, ca un beneficiar colectiv al efortului colectiv depus de toți cetățenii țării.Partidul, statul nostru au înscris grijă față de extinderea și perfecționarea democrației socialiste, lărgirea posibilităților de afirmare a personalității umane, între preocupările lor centrale. O analiză fără precedent, prin profunzimea și originalitatea sa se întreprinde îndeosebi în lucrările celui de al XI-lea Congres al partidului comuniștilor români.Pornind de la principiul mar- xist-leninist că dezvoltarea democrației necesitate succes a

greșul, precizează în Raportul prezentat cu acel prilej de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, consideră că este necesar să se asigure participarea activă și efectivă a tuturor celor ce muncesc la adoptarea hotărîrilor și înfăptuirea lor. la conducerea activității economico-sociale — în dubla calitate de producători și’ proprietari ai mijloacelor de producție, la conducerea generală a societății.Socialismului nu numai că este străină orice „mutilare“ democrației. orice îngrădireposibilităților instituționale și or-
(Continuare in vag. a lll-a)
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socialiste constituie o obiectivă a făuririi cu noii orinduiri, Con-
CULTURA

Șl POLITICĂ
Opinii de DAN ZAMFIRESCU

Alegerea momentului actual din dezvoltarea culturii noastre pentru convocarea primului Congres al educației politice Ș< culturii este fără îndoială incă unul din semnele acelei profunde intuiții a imperativelor majore, ce se desprind din insuși miezul realității și servesc la catalizarea tendințelor sale fun- . 6a mentale, intuiție ce caracterizează cele mai importante deci- 4ii ale partidului.Ne găsim într-un moment cînd extraordinara încărcătură de sensuri a prezentului proiectează asupra întregului trecut și asupra întregului tezaur moștenit de la înaintași o lumină care ne permite să citim pe filele istoriei și culturii noastre lucruri încifrate sau invizibile pentru cei cu numai o generație sau două in urma noastră. Ne găsim, mai ales, în momentul în care noul ciclu al culturii naționale, inaugurat acum peste trei decenii, atinge un grad de limpezire, da împlinire și de demonstrare a virtuților sale, care poate fi asemănat cu momentul desprinderii schelelor din jurul unui edificiu. Ale cărui dimensiuni, a cărui linie arhitectonică și a cărui vibrație unitară, implicată în alcătuirea sa multiformă, se cer privite ,dintr-un unghi în stare să reveleze întregul spre a-1 putea contempla și duce mai departe etapele construcției.Fără a uita nimic, păstrînd vie toată experiența, bună și mai puțin bună, reamintindu-ne secvenței« acestui frământat și minunat „eon“ spiritual al națiunii noastre ca pe ale unui film-epopee, avem dreptul și ne putem permite, în acest ceas, răsplata unei contemplări analitice menite să întărească în inimile și cugetele noastre certitudinea viitorului și destinului major al culturii românești.Fiindcă ceea ce este limpede pentru un număr tot mai mare de conștiințe și trebuie să devină limpede, demonstrat, pentru conștiința obștească, in perspectiva și cu prilejul acestui Congres este faptul că mutațiile intervenite în „matricea stilistică“ a culturii românești ca urmare a istoriei ultimelor trei decenii, și mai ales a deceniului cu profil de epocă la capătul căruia ne aflăm, predestinează in prezent și cultură versală pe care poporul împlinește deja pe planul politic. făcîndu-se unul din cei mai caracteristici purtători de cuvînt ai aspirațiilor și speranțelor o- mului contemporan. Al omului dornic să se elibereze din structurile istorice de coșmar, cu scadențe apocaliptice, și să se angajeze pe făgașul unei noi istorii. rinduite după legile înțelepciunii și omeniei. Și credem că tocmai in această sincronie de destin intre cultură și politică stă tilcul alăturării celor

două cuvinte în sintagma ce dă titlul viitorului Congres.Dacă privim, dealtfel. în trecutul culturii noastre, vom constata că neîncetat momentele sale majore, de plenară realizare de sine, au fost strîns legate, au însoțit, au încununat și. de multe ori, au premers, prefir gurîndu-le în inimi mai înainte de a le traduce în faptă istorică. evenimentele istorice cruciale, datele fundamentale ale istoriei politice.Educația politică prin cultură— iată o deviză care a fost a tuturor celor ce au zidit monumentele nepieritoare mărturisind geniul creator al poporului , nostru. Și asta fiindcă „politică“ a însemnat, în toate acele momente, și cu atit mai mult ' în momentul de față, afirmarea, deplină a ființei acestui popor în care „planta umană“ (cum zicea Alfieri) își înfige rădăcinile spre a înflori și a rodi sub soare, îmbogățind spectacolul lumii cu o prezență purtătoare de trăsături distincte, de valori în stare să facă și bucuria și bogăția, altora.Pentru că „politică“, de la Vlad Tepeș și Ștefan cel Mare— întîii voievozi din gura cărora .avem mărturia conștiinței rolului european și, am zice, gene- • ral-uman, pe care înțelegeau că-1 joacă națiunea noastră in lume — și pînă la Eminescu. și de la Eminescu și Nicolae Iorga ori Sadoveanu pînă la cel ce focalizează astăzi toate energiile și speranțele poporului nostru, înseamnă, pe aceste locuri, o încordare continuă, fără răgaz, fără clipe de ațipeală și fără lene în cugete, spre a ne făuri Istoria, civilizația materială și
(Continuare în vag, a It-a)

Mofluz
viitor această la o misiune uni- pe măsura istoriei nostru o

Asupra necesității participării elevilor la campania agricolă, a- supra răspunderii ce ne revine tuturor pentru stringerea recoltei de pe cîmp, au insistat toți cei împreună cu care am realizat această anchetă — elevi, cadre didactice, activiști de partid și U.T.C. — din cele trei județe : Teleorman, Dîmbovița fi Ilfov.Or, tocmai acest fapt, tocmai această prezență necesară a e- levilor pe ogoare, pe care o consemnăm de cițiva ani, și pe care o vom întilni și în anii viitori, impune necesitatea corelării, pentru elevii din mediul rural, a calendarului școlar cu calendarul agricol.Nu ni se pare firesc, și toți cei cu care am stat de vorbă au subliniat acest lucru, ca în

Operativitate și exigență
în pregătirea activităților

din silviculturăunul din județele mari întinderi de tinut esteSuceava — cu cele mai păduri. „Țara de sus“ — a cărui origine legendară de neînțeles fără umbra de răcoare a pădurii. Moldova însăși cu eroii și istoria sa. în a- ceeași nedezmințită osmoză cu pădurea. între cele două războaie mondiale, mai exact in 1930. intensitatea exploatării forestiere a atins un xim, depășind cu creșterea pădurilor, de măsuri pentrurea și dezvoltarea fondului forestier are o valoare deosebită, prin însemnătatea prevederilor pe care Ie conține. în interviul nostru am pornit tocmai de ia transpunerea Programului de măsuri în realitatea concretă, specifică a județului Suceava.

nivel ma-60 Ia sutăProgramul consérva-

Interviu cu dr. ing
PETRE BREGA,

inginer șef al Inspectoratului 
silvic Suceava

Tinerii deputati 
și realizările lorAm adresat • cîtor- va deputați tineri din județul Galați întrebarea: „CU CE REZULTATE ÎN- TlMPINAȚI APROPIATUL CONGRES?“C. Caranfil, sudor, Șantierul naval Galați : Ca deputat în consiliul popular județean, circumscripția 35 din Galați, situată într-un cartier nou in care se construiește intens, cele mai multe acțiuni pe care le-am inițiat au în vedere a- menajarea spațiilor verzi, plantarea pomi fructiferi ornamentali. Am ținut amplasarea torva unități. în ceasta circumscripție care să asigure servirea populației.

deȘi ob- ci- a-

Valerica Dumitraș- cu. secretară a Comitetului județean Galați al U.T.C. : Ca deputată îmi desfășor activitatea în comuna Scinte- iești. Am mobilizat forțe importante pentru a asigura a- limențarea comunei cu apă. am intervenit pentru buna funcționare a ‘ dispensarului medical, în curînd va începe construcția unui bloc cu 12 apartamente, cîte o casă a cialistului în teiești și în Fintinele.

dărire și înfrumusețare. Vom incepe reamenajarea și pa- vațea unor străzi. Prezența deputatului este, un act civic.Nicolae Vlaicu, secretar al Comitetului județean Galați al U.T.C.: în bilanțul pe care mi-1 fac consemnez: pavarea a două străzi, amenajarea unor trotuare, cutarea unui de colectare a menajere,țiat acțiuni de înfrumusețare în respectivă a cipiului, am tat două sere deflori în care ne pregătim materialul săditor necesar pentru ParcuT libertății. Acțiuni la care tinerii au fost în primele rinduri.ION CHIRIC

exe- canal apei Am ini-spe- Scin- satulAntoneta Gălățea- nu. proiectantă la S.N. Galați: In circumscripția Ioană nr. nie ră mai se acțiuni buna
jude-30 zil- desfășoa- pentru gospo-

zona muni- înfiin-

randâment scăzut de pe cel puțin 1 000 ha vor fi înlocuite cu rășinoase, preliminînd și aici un spor anual de 7 000 mc. De asemenea, vpm extinde în cultură- speciile autohtone, valoroase și de mare productivitate (brad, molid, stejar), mai rezistente la factorii dăunători naturali și cu un spor de producție de cel puțin 15—20 la sută. Vom urmări, în mod deosebit, sporirea procentului regenerărilor naturale la cel puțin 70 sută din suprafața arborilor amestec. la de
— Un debut promițător se a- nunță încă din acest prim an al cincinalului. încă din această primăvară. V-am ruga să vă referiți în continuare la acest aspect. Ia stadiul pregătirilor in vederea apropiatei campanii de împăduriri.

situate în rîuri. A- asemenea, limitrofepunctelor și In total, tra-s-a pă- de
propriu-zisă va fi dein martie-aprilie — în mare altitudine se va și în prima jumătate pregătirile se aflăla14în

proprii (în total 180 ha). Din cele 16 milioane de puieți, ponderea o dețin rășinoasele, cu a- ceastă specie urmînd să împădurim 93 la sută din suprafața pe acest an. Pregătim. în continuare. cele 80 de cabane necesare cazării muncitorilor, uneltele de muncă, materialele chimice pentru tratarea puieților. Pentru cele 50 ha ce vor fi plantate în pădurile comunale am asigurat materialul săditor și asistenta tehnică corespunzătoare. Aceeași preocupare, pentru plantațiile în aliniamente, de-a lungul a 40 km de șosele și canale de irigații. O atenție maximă acordăm creării în a- cest an a unei suprafețe de 400 ha culturi speciale pentru producerea lemnului de celuloză. Acest fapt se va realiza în zona cclinară — ocoalele silvice Suceava. Fălticeni, Solea. Rișca, Ilolhasca — în locul arborete- lor cu productivitate scăzută.— Este cunoscută preocuparea tineretului din județul dv. în ceea ce privește acțiunile în fond silvic. Ce ne puteți spune în legătură cu această colaborare, ce ajutor așteptați, in continuare, din partea tineretului sucevean ?

REZOLUȚIA»

Congresului al Vl-lea
al cooperației

de consuni
din Republica
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— în spiritul prevederilor Programului, la nivelul județului nostru, ocupat într-un procent de 53 la sută din suprafața de fond forestier, sînt preconizate măsuri concrete atit pentru păstrarea pădurilor existente în zona de munte, protecția celor seculare (Slătîoara, Ciumalău, Călimani. Zamostea). cit, și pentru extinderea plantațiilor în zona colinelor joase, unde ponderea lor este doar de 3—10 Ia sută. Avem, astfel., în ■vedere 'împădurirea suprafețelor înaintat , degradate, a terenurilor neproductive; luncile principalelor tenție acordăm, de îngrijirii arboretelor localităților,seelor turistice, prevăzut creșterea ponderii durilor cu rol de protecție13 la sută, cît este acum, lala sută în 1990 și 17 la sută 2010. Acțiuni energice ne-am propus și pentru amplificarea potențialului productiv al fondului forestier. Față de situația din trecut, cînd cotele de tăieri au fost mai mari decît posibilitățile normale. începînd cu acest cincinal cantitățile de masă lemnoasă date în exploatare sînt reduse. în unele cazuri vom recolta chiar sub limita creșterii normale a pădurilor, în vederea redresării structurii și volumului fondului forestier. Cota tăierilor anuale va fi. astfel, inferioară cu 3 000 mc față de cea actuală. în privința modului de recoltare, am limitat suprafețele la cel mult 5 ha în funcție specială de de molid — și la 10lalte. Pentru creșterea productivității pădurilor vom folosi numai material săditor genetic ameliorat, ceea ce la suprafața care se va împăduri în acest cincinal va însemna un spor de 15 000 mc anual. în acțiunea de refacere, pină in 1980, păduri cu

— în acest an vom împăduri '3 100 ha și, precum se știe, cel mai mare volum de lucrări îl vom executa în primăvară. Deși facțiunea etanșată zona de continuaa lunii mai în plină desfășurare, unele chiar încheiate. Am întocmit, astfel, toate documentațiile tehnice necesare celor 23 de ocoale silvice. cu grijă deosebită pentru o- coalele cărora le revin suprafețe (200—300Breaza, Cîrlibaba, Broșteni. Materialul l-am asigurat din
mari ha) ca : Moldovița, săditor ni pepinierele

în județul Ialomița

parchetelor pădurile cu protecție și ha în cele-

— Intr-adevăr, ne bucurăm de o colaborare eficientă cu tineretul, cu organizațiile sale U.T.C. Numai anul trecut, tinerii au împădurit, peste "300 ha. Cu siguranță, cifra nu va-'fi-mai mică anul acesta. Practic, noi putem oferi cîmp nelimitat inițiativei uteciste. (Dincolo de lucrările de împăduriri, tinerii ne pot ajuta — așa cum au mai făcut-o, dealtfel — Ia activități de întreținere în pepiniere, de recoltare a plantelor medicinale, a fructelor și semințelor de pădure, la alte acțiuni specifice silviculturii.
I. ANDREIȚA

DE HECTAREPRIMELE 50

împădurite in acest anîn cadrul măsurilor de conservare și dezvoltare a fondului forestier, pe raza ocoalelor silvice ale județului Ialomița au fost împădurite în acest an primele 50 de hectare și s-au executat unele semănături cu stejar. In prezent este asigurat materialul săditor pentru plantarea celor 500 de hectare prevăzute a se împăduri in 1976.Silvicultorilor ialomițeni le revin in acest cincinal sarcini importante. între altele

realiza cu sprijinul populației împăduriri pe o suprafață de 3 000 hectare pentru înlocuirea arboretului slab productiv, de plantare pe malurile Ialomiței și ale altor rîuri, precum și a terenurilor cu nisipuri 'instabile. Vor fi extinse. îndeosebi, culturile de stejar brumăriu, de plop, și mai ales de plop irigat, la care s-a obținut un spor anual de 30 metri cubi la hectar.(Agerpres)
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Noul centru al 
municipiului lăți

Foto 1 AGERPRES

IN FIECARE ORGANIZAȚIE U.T.C,
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Din experiența organizațiilor U.T.C. de la întreprinderea de cazane 
mici și arzătoare și întreprinderea „Clujana“ din Cluj-Napoca

Corelarea calendarului 
școlar cu cel agricol,

O cerință a pregătirii pentruj —programa. școlară, pentru perioada 15 . septembrie — 1 octombrie, la clasa a V-a, de pildă, să fie prevăzute 10 ore de limbă română, 8 de matematică, 4 de istorie, 4 de geografie, 4 de botanică și 10 de limbi străine, ore pe care elevii nu le fac deoarece se află în cimp, pe o- goare, ajutînd la stringerea recoltei. In cele două elevii clasei a Vl-a gramate : 8 ore de ore de matematică,limbi străine, 4 de istorie, 4 de geografie, 4 de fizică etc., iar cei de nă, de de

săptâmini aveau pro- română, 8 10 ore de8 ore8 ore de româ- limbi străine, 4 de geografie. 4 fizică, 4 de chi-
din clasa a VII-a : matematică,10 ore denaturale, 4istorie, 4 de

mie. 2 de cunoștințe social-po- litice. In sfirșit, elevii anilor I și II de liceu, de la Școala generală nr. 5, filială a Liceului nr. 1, mecanic din Tirgoviș- te — aveau in programul acestor două săptămini : 8 ore de matematică, 6 de română, 8 de limbi străine, 6 de fizică, 6 la materia de specialitate (tehnologia materialelor de construcții), 6 de desen tehnic, 4 ore de chimie și 12 ore pregătire teh- nico-productivă. care înseamnă cu totul altceva decît culesul porumbului sau săpatul a 3 000 de gropi pentru plantat pomi. La Liceul industrial de petrol Videle, elevii aveau programate orele de instruire practică în atelierul școlar, in cadrul

muncă și viațăschelei petroliere. Erau ore destinate acomodării cu locul de muncă, a cunoașterii elementare a utilajelor din atelier, însușirii normelor generale de protecție a muncii și normelor specifice atelierului respectiv, parcurgerii capitolului introductiv din instruirea practică.Evident, nu am epuizat enumerarea a tot ceea ce este prevăzut în calendarul școlar pentru aceste două săptămini și nici nu am menționat toate categoriile de școli ai căror elevi au lucrat pe ogoare. Dar este limpede că în această acțiune
AL. DOBRE

(Continuare in pag. a U-a)

100 tone fontă
1 /«AI*« AUGllGHlki

Chemările la întrecere socialistă lansate de curînd de către 
colective de oameni ai muncii din toate sectoarele de activitate 
au stîrnit un puternic ecou, au determinat o amplă angajare de 
forțe în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de pian pe 1976, a 
angajamentelor asumate în fiecare unitate economică. Recep
tive la marile exigențe pe care le impune producția in acest an, 
organizațiile U.T.C. din industrie, din agricultură, din institute de 
cercetări și proiectări, din școli și facultăți antrenate in între
cerea „Tineretul — factor activ în realizarea cincinalului revolu
ției tehnico-științifice” iși stabilesc acțiuni și inițiative proprii, spe
cifice tinerilor, prin care iși propun să-și aducă contribuția lor 
valoroasă la eforturile și succesele întregului colectiv. în ce con
stau aceste acțiuni și inițiative, ce vizează ele in planul produc
ției și al educației muncitorești, în ce stadiu se află organiza
rea și desfășurarea lor, cu ce bilanț se încheie prima lună din 
primul an al noului cincinal ? lată întrebările de la care por
nește ancheta noastră în organizațiile U.T.C. de la întreprin
derea de cazane mici și arzătoare și întreprinderea de încălță
minte „Clujana" din Cluj-Napoca.

IN ASIMILAREA NOILOR 
PRODUSE - FIECARE TINAR 
ANGAJAT CU RĂSPUNDERI

CONCRETE

In acest an colectivul întreprinderii „Victoria“-Călan a realizat peste prevederile de plan 90 tone fontă, 120 tone utilaj de turnare pentru oțelă- rii, 20 tone elemente pentru corpuri de Încălzit și alte sortimente in valoare totală de 350 mii lei. întregul spor de producție a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii. Un alt obiectiv al întrecerii îl reprezintă reducerea continuă a cheltuielilor materiale. gospodărirea judicioasă a .materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei electrice. La secția furnale s-au economisit peste 5 000 kg cocs metalurgic cu care se pot elabora suplimentar aproape 100 tone fontă.
ALEX. BALGRADEAN

Sapa de foraj 
nr. 1500000

— Pentru colectivul nostru, inclusiv pentru cei peste 1000 de tineri — ne declară tovarășul Ion Pascu, secretarul comitetului U.T.C. de la întreprinderea

de cazane mici și arzătoare anul acesta va fi marcat străduințele de a asimila producție o largă gamă de produse noi. de mare complexitate și deosebit de pretențioase care vor reduce considerabil impor-
ROMULUS LAL

(Continuare in pag. a U-a)

de în

Colectivul întreprinderii „1 Mai“ din Ploiești a consemnat zilele acestea un eveniment deosebit — realizarea sapei de foraj cu nr. 1 500 000. De-a lungul anilor, rod al colaborării cu specialiștii Institutului de proiectări și cercetări utilaj petrolier din București, aici au fost incluse in producție circa 100 tipuri de sape cu role pentru foraj, corespunzătoare tuturor straturilor geologice, multe dintre ele capabile să foreze pînă la 10 000 de metri. Gradul inalt de tehnicitate a acestor produse le face apreciate atit la noi, cit și în peste 30 de țări ale lumii unde se exportă.
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▼ASILE ORGOIU, Gorj : Vă înțelegem preocuparea ca fiica să fie cît mai bine pregătită pentru viitoarea profesie și ni se pare meritoriu faptul că v-ați ocupat de buna ei orientare profesională, că ați discutat de multă vreme și cu fiica și cu tovarășa dirigintă. Horticultura este o facultate potrivită pentru o fată, mai cu seamă dacă o pasionează. Condițiile de admitere la agronomie sint aceleași ca anul trecut ; vâ veți clarifica mai bine peste două săptămini. cind va apare broșura „Admiterea în invățămin- tul superior — 1976“. Anul trecut au fost organizate în județe centre de învățare a conducerii tractorului. Trebuie resați pe plan local centre funcționează an, în vacanta de Cel mai indicat este să cereți informații de la inspectoratul școlar.

modificări mari in desfășurarea concursului de admitere. In situația in care au apărut unele modificări privind disciplinele și modul de desfășurare la cî- teva specializări, am dat informațiile de rigoare, cu indicația să se aștepte broșura ..Admiterea in învățămintul superior-

VALERICA STANCIU, Bizi- ghești, Vrancea : Nu știm dacă de la Chimie-politehnică te interesează învățămintul de sub- ingineri. Noi îți indicăm probele de concurs de la acest tiip de invățămint. rămînînd ca pentru invățămintul de ingineri să te orientezi după vechea programă. nefiind, pină la a- ceastă oră. modificări. — La specializările : Tehnologia chimică anorganică, materialelor de

seral, fără frecvență) cu excepția specialităților la care cursul se desfășoară in etape, etapa I incepind în de 4 iulie. con- două ziuaLe- înțe- des-
Tehnologia construcții,

VIATA BATE LA USA
> 9să vă inte- dacă aceste și în acest primăvară.

MIHAlLA VALER, Roman, Județul Neamț, COLECTIVUL ANULUI IV, Liceul „Al. Sahia“, București, TUȚU VIEZURE, Tg. Jiu : Intrucît întrebările au un conținut asemănător, vă dăm un răspuns comun tuturor. E vorba de opțiunea voastră pentru învățămintul agronomic. Se pare, din ce scrieți, că ați intrat în panică. Nu știm de unde ați tras concluzia că se aduc

1976“. care cuprinde în amănunt toate clarificările dorite. Da facultățile unde concursul de admitere va cuprinde unele noutăți. s-au făcut comunicările necesare, iar la cursurile de pregătire organizate de acestea candidații sînt informați în a- cest sens. La facultățile cu profil agronomic nu sînt noutăți, după cîte sîntem noi înștiințați. Veți constata acest lucru și din broșură, incit firesc este să vă vedeți mai departe de pregătire și să nu vă luați după fel de fel de vorbe. Pentru institutele de trei ani, specialitatea de științe naturale și agricole disciplinele sint aceleași.

Tehnologia chimică organică, Tehnologia carbochimică și procese pirogene. Tehnologia prelucrării petrolului și petrochimie, Tehnologia maselor plastice. (învățămintul de subingi- neri) se dau următoarele probe : Algebră (scris) : Chimie anorganică și organică la alegere cu una din disciplinele de specialitate (scris). Am făcut precizarea în ce caz pregătirea pentru proba de analiză trebuie să se facă după programa de la uman, adică pînă la Integrale, exclusiv, dar asta nu este valabil pentru politehnică. Datele concursului de admitere rămîn aceleași, adică : 10 iulie pentru toate formele de învătămint (zi.

MARIANA MARINEL, leasca, Olt : Cred că ne-ai Ies greșit. Noi n-am vorbit pre o broșură privitoare la trecerea in treapta a doua de liceu. Am precizat numai că, la data la care vom fi în posesia informațiilor precise cu privire la condițiile de trecere in treapta a doua de liceu vă vom informa. la rindu-ne. in detaliu. Ne ceri cinci adrese de licee care au clase speciale de matematică și fizică sau. cum le zici tu. cinci licee de matematică ori de fizică. Potrivit organizării. actuale. există profil real, unde matematică. și fizică aprofundată. Clasele în aceste condiții, dispar, existind in situația în care în anul doi liceal se realiza bifurcarea în clase reale și umaniste, în județul Olt sint, numeroase licee cu profil real, pentru care poți opta. Adresează-te Radio- televiziunii române în privința participării, tale la concursul „Floarea din grădină“.

licee cu pregătirea este mai speciale, ele

MIRCEA CHIRIAC, Borcea, Ialomița : Nu există asemenea posibilitate. Ca să urmezi învă- tămîntul superior, deci și învățămintul de subingineri. trebuie să susții Nu poți da diferențe pe baza diplomei de la postliceal, pe care o ai. LUCREȚIA LUSTIG
concurs de admitere.

ACȚIUNI 
ALE MUZEELOR 
BUCUREȘTENE 

DE ARTĂ
Desfășurind o activitate 

permanentă de educare pa
triotică. de cultivare a gustu- 
lui publicului larg, muzeele 
bucureștene de artă au în
scris in programele lor pe 
luna februarie numeroase 
manifestări ce vin în intîm- 
pinarea acestor înalte co
mandamente. Din bogatul an
samblu de acțiuni am des- 
orins citeva.

Muzeul de Artă al Repu
blicii Socialiste România va 
găzdui o expoziție omagia
lă dedicată centenarului naș
terii marelui sculptor Con
stantin Brâncuși, va organi
za cu același prilej confe
rințe și expoziții documen
tare în întreprinderi și că
mine culturale. Totodată, 
specialiști ai muzeului vor 
aborda, în cadrul lectoratu
lui pentru elevii din școli și 
licee bucureștene, teme refe
ritoare la baroc și renaștere, 
la clasicii plasticii noastre, 
la pictura românească inter
belică și cea actuală, vor 
conferenția la Institutul Po
litehnic despre estetica in
dustrială și la întreprinde
rea „Vulcan“ despre capo
dopere ale artei plastice ro
mânești contemporane.

Copii și oameni mari

Corelarea calendarului

(Urmare din pag. I)au fost implicate toate școlile din mediul rural și, în mod excepțional, chiar și din unele o- rașe. Elevii din mediul rural au lucrat exemplar, contribuit direct roadelor de pe păcate, datorită necorelării calendarului școlar cu cel agricol. tot ei, cei ce au desfășurat o activitate socială utilă, cei ce au contribuit direct și, deosebit de eficient la strîngerea la timp și coltei, vor continuare simila, din prevăzuteră, pentru a ajunge din urmă pe colegii lor din orașe, care in acele două săptămini, au urmat normal cursurile potrivit calendarului școlar, același pentru toți. Desigur, vor recupera aceste rămineri în urmă, ajunge ca, intr-un timp, scurt sau mai lung, să se afle la aceeași lecție cu toții. Dar va . fi o nivelare cantitativă, pentru că orice s-ar spune, una e să faci două lecții într-o oră și alta e să le faci în ritmul normal. Intr-un fel asimilezi materia, cunoștințele în primul caz, în altfel în cel de al doilea. Așa stînd lucrurile, se pune in mod firesc întrebarea : în ce măsură sint create șanse egale accesului tuturor elevilor Ia treptele următoare ale scolii 7 După cum, tot din această perspectivă se nune întrebarea dacă este echitabil ca țot cei ce depun eforturi într-o muncă de rare beneficiază întreaga societate, tot ei să fie cei care să nu aibă condiții optime bunei lor pregătiri.Iată de ce, subliniind nece-

au la culesul cimp. Din
fără pierderi a re- trebui să facă în eforturi pentru a a- mers, cunoștințele in programa școla-

sitatea ca în continuare, atîta vreme cit nevoile agriculturii o vor cere, elevii școlilor din mediul rural să participe la efectuarea unor lucrări urgente în agricultură, considerăm necesar ca Ministerul Educației și Invă- țămîntului să intervină energic și operativ, în spiritul normelor eticii și echității promovate cu consecvență de societatea noastră socialistă — pentru reglementarea acestei participări, pentru corelarea științific-fun- damentată a calendarului școlilor din mediul rural cu cel gricol.

W i"*'
SfW

Foto: AGERPRESCasa de cultură din Baia Mare

Ninge, ninge bogat. Castanul din fața ferestrei devine întîi un candelabru enorm, cu brațele albe și tremurătoare, apoi un uriaș înfofolit în blănuri, apoi un deal de zăpadă ținut sus, deasupra pămîntului, de o mînă puternică. Sînt niște copii acolo, in nori, niște copii care n-au văzut niciodată cum arată un oraș. Lasă zăpada să învăluie turle, balcoane, coroane de copaci și apoi, într-o noapte, o ridică încet, ca pe un imens mulaj și găsesc in ea contururile orașului.Copilării, copilării de iarnă frumoasă... Dar de ginduri copilărești avem nevoie oricind — și noi, muritorii de rind, și ei, nemuritorii de rind, între care și amicul nostru Kojak care a găsit în sfîrșit sălașul banditului și s-a oprit la intrare cu revolverul in mînă, înconjurat de polițiști înarmați. Unul dintre polițiști zgirie încet lemnul ușii. „Trebuie să fie pisica!“ spune banditul și deschide. E rîndul lui Kojak să se „copilărească“, salutîndu-1 cu un nespus de dulce „Miau, baby“.Despre copilărie ne spune lucruri importante și fragmentul din filmul Hugo și Iosefina, pe care ni-1 oferă emisiunea Vîr- stele peliculei. Există o familie, ne povestește eroul principal al filmului. Numele acestei familii este Bombasat. Cei din familia Bombasat nu sînt triști niciodată. Ei mănîncă oale întregi de mîncare și le place grozav. Cei din familia Bombasat sint optsprezece. Pe toți îi la fel: Jenme Bombasat. care dată cind unul din pleacă, spune mai întîi veste despre mare.Există, intr-adevăr, o universală a oamenilorflet de copil, iai emisiunile pentru cei mici ne oferă aspecte din viața și activitatea acestei familii. Nu e ușor s-o facă, pentru că oamenii cu suflete curate sint pudici; nu le place să apară în fața publicului. Cu atit mai mult sint binemeritate laudele, atunci cind reușita e deplină. Iată, duminică au fost nu mai puțin de cinci emisiuni destinate copiilor: Tot înainte, Daktari, Desene animate, Micul ecran pentru cei mici și Eroi

îndrăgiți de copii, mărturisind, in primul rind prin cantitate (aproape trei ore de transmisie) cit de mare este grija pe care le-o poartă copiilor Televiziunea. Dar nu numai despre cantitate e vorba, ci și despre capacitatea dc a educa in spiritul ideilor nobile ale comunismului, de a educa fără a moraliza plicticos, fără degete sau capete clătinate dojenitor, fără recomandări doctorale și pedante, de a educa intr-un mod plăcut (uneori fermecător), cu o glumă. cu un suris, cu un cîntec. Filmele au fost bine alese, iar cele două emisiuni realizate in studiourile noastre (Tot înainte
ttOmT.V.

de FLORIN MUGUR

vor mai

Acțiuni 
de fertilizare
a terenurilor

podzolice tă-în aproape toate județele rii continuă aplicarea de amendamente calcaroase și îngrășăminte pe terenurile podzolice, importantă acțiune pentru mărirea la parametrii normali de producție a acestor suprafețe cu o fertilitate scăzută. în luna ianuarie au fost efectuate asemenea lucrări pe 10 000 hectare, cea mai mare suprafață aparți- nînd județului Olt, unde au fost organizate formațiuni speciale care își desfășoară activitatea în tot cursul anului.Unitățile agricole au prevăzut să aplice în primul an al cincinalului amendamente și îngrășăminte pe 180 000 hectare, folosind in ace't scop surse locale, ca praf de var, carbonat de calciu rezidual rezultat ca deșeu în procesele de industria astfel în sursă de agricole.

(Urmare din pag. I)turile și vor satisface. la un nivel corespunzător cerințele economiei noastre. Dacă acest plan de asimilări va fi îndeplinit așa cum se cuvine, înseamnă că, intr-adevăr. comuniștii, uteciștii, întregul colectiv al întreprinderii răspund cu înaltă conștiință patriotică chemării la întrecerea socialistă care ne-a fost dresată nouă, constructorilor mașini.— Cu ce ați început ?— A fost elaborat un plan măsuri tehnico-organizatorice mănunțit, apoi s-au format grupe de muncitori și specialiști care vor răspunde, fiecare, de rezolvarea unei probleme. Mai mult de jumătate din tinerii organizației noastre participă direct la soluționarea problemelor tehnice extrase din planul M.T.O pe uzină. Dealtfel, angajamentul organizației U.T.C. pe acest an. în întrecerea „Tineretul — factor activ în realizarea cincinalului revoluției tehnico-știin- țifice“ prevede. printre altele, execuția în afara orelor de program, a unor subansamble in valoare de un milion de lei și dispozitive în valoare de 100 000 lei. Deja am trecut, cu toate forțele, la înfăptuirea acestui angajament, fiecare tinăr parti- cipind în luna ianuarie la cel puțin o acțiune de muncă patriotică în sprijinul producției.Ca întreprindere nouă, e firesc să încadreze, în continuare, un număr important de tineri muncitori care țara. Cum U.T.C. de lectiv ? Și secretarul ne răspunde inițiativă proprie.— „In fiecare săptămini zi a noului încadrat“, iată am formulat una din inițiativele noastre în această privință. Săptămînal, un grup de cadre de conducere din uzină, stă la dispoziția tinerilor recent venițî în colectiv și le ascultă doleanțele, părerile, propunerile, aju- tîndu-i operativ în rezolvarea problemelor de muncă sau personale. Ca secretar al comitetului U.T.C., particip cu regularitate la aceste audiențe șl pot afirma că nici un tînăr nu plea-

că de la conducerea uzinei fără să i se soluționeze problemele personale de muncă și de viață.
UNITATEA DE MĂSURĂ 

A PRESTIGIULUI - CALITATEA 
PRODUSELOR

a- de
dea-

vin aici din toată se ocupă organizația integrarea lor în cola această întrebare comitetului pornind deU.T.C. la o— ocum

cheamă De fie- familie o po-familie cu su-

și Micul ecran pentru cei mici) au avut cel puțin două merite importante. Unul, comun tuturor: acela de a încerca să-i aducă pe copii, din lumea basmelor, jos, pe pămint, in lumea altor basme, a basmelor despre tehnica prezentului și a viitorului, despie profesiuni extraordinare și profesiuni obișnuite, despre plăcerea de a munci in mod creator. Cel de-al doilea merit ține de felul în care și-au realizat menirea aceste emisiuni și trebuie spus că ele au cuprins numeroase momente pline de naturalețe. Ne-a plăcut în mod deosebit să-i vedem pe elevii din cenaclul Freamăt, al Palatului pionierilor din București, citindu-și poeziile și povestirile, nici peste măsură de sfioși și nici îndrăzneți peste măsură, cu acea seriozitate plină de delicatețe pe care o prețuim, la urma urmei, nu numai la copii. A lipsit fandoseala, au lipsit mofturile, iar oamenii mari (poet.a Veroniea Porumba- cu și profesorul Claudiu Vodă) li s-au adresat copiilor pe tonul cel mai firesc. Ne-am bucurat, fără să ne mirăm prea tare, că unul dintre membrii cenaclului a scris nu numai poezii și povestiri, ci a compus și o simfonie, și l-am descoperit pe micul Mozart cu glasul in schimbare citind cînd in gamă majo-

ră. cind în gamă minoră. Ne-a făcut să suridem dorința tînă- rului poet, in virstâ de peste zece ani: „Aș vrea să mă joc / așa cum te joci în copilărie“ și am fost siguri că acum, pe zăpadă, are toate condițiile să-și realizeze idealul. Am ascultat cu satisfacție cuvintele poetei („Aici nu se formează scriitori, ci sînt îndemnați cu grijă și ajutați să se apropie de literatură viitorii cititori pasionați“) și ne-am reamintit versurile ei de dragoste pentru copii: „Din certele mele simțiri, intactă / a rămas această unică tandrețe pentru copilul / ce-și trage tot pledu-n carouri spre sine, . lăsîndu-mi ! descoperită spinarea“.Momente reușite au mai fost, dar trebuie să., spunem că redacția — care a făcut eforturi vizibile și încununate de succes pentru îmbogățirea conținutului emisiunilor pentru copii — ar trebui să acorde mai multă atenție tonului: nu rareori oamenii mari le vorbesc copiilor pe un ton fals, de „copilărire“ cu tot dinadinsul; nu rareori copiii sînt puși să recite texte învățate pe dinafară. în loc să fie lăsați să vorbească cu vorbele lor. Nu sintem naivi și nu ne imaginăm că e simplu să realizezi un ton natural, cînd ai de-a face cu copii care se fîstîcesc numai la vederea camerelor de luat vederi, iar microfonul îl apucă aproape totdeauna cu o mină care tremură. înțelegem: e complicat. Dar se poate. Și nu uneori, ci totdeauna. Se poate — și trebuie. Pentru că cei mici au urechea fină. O singură notă falsă poate strica întreaga emisiune.
MOTE DE LECTOR

Mihai Negulescu :

Aeroportul alb

Pe bună dreptate, cei 4 500 de uteciști de la întreprinderea de încălțăminte „Clujana“ consideră că anul 1975 a fost, pentru colectivul lor, cel mai bun an din cincinalul trecut. S-au înregistrat succese de prestigiu în toate compartimentele. Prin ac-
INITIATIVE
EFICIENTE

u . ! -țiuni proprii, tinerii au realizat economii de materii prime, materiale, combustibil și energie în valoare de 5 267 000 lei iar prin invențiile și inovațiile concepute de ei au înscris în beneficiul întreprinderii 752 000 lei.— Desigur, ne spune tovarășa Dorina Furtună, membru în biroul comitetului U.T.C., realizările noastre din acest an trebuie să fie superioare celor obținute anul trecut tocmai pentru că pornim de la o experiență bogată în întrecerea tineretului. Iată de ce angajamentul organizației U.T.C. prevede, printre altele, pentru 1976, economisirea a 26 000 mp. piele in secția croit. Obiectivul numărul unu în întrecerea socialistă a colectivului nostru, deci implicit al întrecerii „Tineretul — factor activ în realizarea cincinalului revoluției tehnico-știin- 11110*“ îl constituie calitatea și diversitatea producției noastre, de încălțăminte. Ridicînd la parametrii superiori calitatea produselor cu marca „Clujana“, satisfacem atit cerințele pieței noastre interne, cit și ale pieței externe, unde livrăm peste 80 la sută din producția noastră.— Cum acționați pentru menținerea și sporirea prestigiului cîștigat ?— In primul rînd, printr-o permanentă preocupare pentru

perfecționarea pregătirii profesionale a tuturor tinerilor. La noi există o mare fluctuație de modele ceea ce ne obligă să trecem cu ușurință .și rapiditate de la un model la altul. Or, a- cest lucru nu este posibil de- cit printr-o adevărată măiestrie în profesie. Spre aceasta aspirăm fiecare dintre noi. „Policalificarea — un atribut al fiecărui tînăr“, iată exigenta pe care ne-am propus-o. La banda de tălpuit. de pildă, se fac zeci de operații. Dacă tinărul care lucrează aici le știe pe toate, el obține un randament superior. Trebuie să le execute repede și bine. Cum procedăm ? Organizăm minicursuri pe locuri de muncă (grupe de 15—20 de tineri) pe care le instruiesc cei mai buni maiștri și tehnicieni. Cel mai bun exemplu ni-1 ofe- organizatia U.T.C. de la sec- croit. Aici, cele 90 de fete fost repartizate în zece gru- de lucru și instruire, condu- fiecare de un maistru sau muncitor-croitor cu mare ex- „Să lucrăm o zi
ră ția au pe se un periență.pe lună cu materiale economisite“, „Nici un minut pierdut, nici un utilaj sub capacitatea maximă" etc. sînt alte inițiative care. în spiritul rezoluției Congresului al X-lea al U.T.C., au fost îmbrățișate de noi în marea întrecere care a început. „Vitrinele calității — așa da, așa nu“, expuse în mai multe secții, au de asemenea o bună Indurire asupra răspunderii tinerilor peptru corectitudinea muncii lor. Avînd în vedere faptul că luna ianuarie se încheie cu depășiri importante la producția destinată exportului, muncim cu convingerea că vom răspunde chemării la întrecerea socialistă pe anul 1976, cu rezultate care ne vor face cinste.

Cultură și politică
(Urmare din pag. I)spirituală, conform aspirațiilor și voinței poporului nostru.E censul cind se pregătește, în tot mai multe minți, și in vasta înțelepciune \ colectivă a partidului. acea deplină conștiință de sine a culturii românești, cu tot ce a fost și a însemnat, cu tot ce este și năzuiește să fie. Și tocmai de aceea. în locul unei viziuni fragmentare, incomplete, „specializate“, avem nevoie acum de imaginea totală a ceea ce, în istorie și în prezent, a însemnat și' vrea să fie geniul creator al oamenilor a- cestor locuri.Căci o cultură' nu își dă ran- damentul său maxim dacă făuritorii săi nu- au conștiința întregului din care fac parte, dacă, asemeni strămoșilor noștri ce-și arau fișia de ogor dîn- du-si de veste unul altuia, încordați pe aceleași coarne ale plugului, creatorii nu fac un necontenit schimb de impulsuri spirituale ; dacă același flux creator nu-i cuprinde pe toți ca apele unul fluviu binecuvîntat.Tăria tuturor marilor generații creatoare din istoria culturii românești a fost pe de o parte legătura lor adîncă, indestructibilă, cu poporul și nevoile sale, pe de altă parte, solidaritatea militantă între dinșii. Din cele mai vechi timpuri, de cînd avem mărturia documentelor, creatorul de cultură nu ne apare izolat. închistat în stricte probleme de breaslă, ci ca un mădular al unui mare corp, prin care același sînge circulă pompat de inima unor vaste idealuri <x>-

A TREIA TRAGERE LOTO 2 A ANULUI !

fabricație din chimică etc. Se pune valoare o însemnată sporire a producției
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mune. Oricine studiază epoca lui Ștefan cel Mare. Neagoe și Rareș, sau veacul al XVII-lea, . sau epopeea rezistenței și renașterii naționale din veacul al XVIII-lea. sau splendidele generații pașoptistă și junimistă, sau gruparea „Vieții Românești“, sau admirabila comuniune spirituală a „marilor interbelici“, va Intîlni, mereu, același fenomen de solidaritate între oameni. între arte, între preocupări, subordonată de fiecare dată unui mare ideal, care este unul, din epocă în epocă și din orinduire in orinduire r idealul propășirii celor mulți. /Același -duh a sălășluit în toți. "__ ' I sau meșteride vopsele - țezistente la toate ploile și yțșpolele, sau luptători, sau inventatori și exploratori ai neștiutului. Și tocmai această capacitate de înfrățire și de îmbogățire reciprocă a guvernat formația spirituală a celor mai mari spirite ale culturii noastre, unii învățînd de la alții, și cu toții simtindu-se făuritorii unei singure opere : cultura română — arte, științe, literatură — una și indivizibilă.Această conștiință promovată puternic cînd adinei mutații litatea, orizonturile, tradiționale s-au petrecut, une- ,ori pe nesimțite, ca urmare a unor experiențe istorice și spirituale unice, prin care noile generații ale României socialiste au fost investite, din o alcătuire morală si spiritual de începutCîte din paginileilustre citim, rația, i le-am că ne suflet . cap înDa, este nevoie de efortul șl de curajul de a ne asuma, nu epi- gonic și nici cu un complex de inferioritate, prezentul și viito-

se cere și astăzi, în menta- „obsesiile“
leagăn, cu un orizont de lume.. _ cele maiscrise în trecut nu le păstrîndu-le toată admi- cu sentimentul că noi scrie altfel, tocmai fiind- simțim purtătorii unui ale cărui aripi nu mai în- alcătuirile trecutului ?

rul culturii române. Fără îndoială, in urma noastră sint lanțuri de munți cu piscurile în tărie. Fără îndoială, un Neagoe, un Cantemir, un Eminescu, un Iorga, un Blaga sau Călinescu ne pot apărea. în unele clipe, drept uriașii din legendă ai unor vremuri ce nu torc. Dar mai mult „matrici române, contemporană și cu pătrunde nou spirit, răsărit vulcanic din realitatea că în fata noilor generații, stau sarcini uriașe, care își cer și-și vor găsi, de bună seamă, uriașii. Trăim. în România de azi, ca și în Italia^ Renașterii odinioară. o epocă ce ..are nevoie de titani și-i va crea“. Așa cum. pe alte planuri, și i-a găsit și creat. Spre a ne dovedi, ca Tra- ian Vuia cîndva, că zborul spre, marile înălțimi este posibil !Ceea ce se impune, tocmai de aceea, cu stringență, în momentul de fată și în perspectiva viitorului Congres al educației politice și culturii, este conturarea cît mai completă și mai clară a imaginii de ansamblu a culturii române, așa cum a prins chip în ultimele trei decenii, in coordonatele noii noastre istorii. Este „inventarul“, oricît de provizoriu. al valorilor sale, științifice, artistice, literare, verificate de o suficientă scurgere de timp pentru a nu mai invoca lipsa „perspectivei“. Este încercarea de a desprinde care sînt acele trăsături definitorii ce conferă acestei secvențe din dezvoltarea neîntreruptă a culturii românești o personalitate distinctă și o demnitate ce nu pălește în comparație cu : una din etapele sale cele : glorioase din trecut.Intr -un cuvînt, trebuie luăm act și să surprindem, cuvinte, imaginea edificiului incontestabilă măreție. în ceasul „desprinderii schelelor“.

unele legendă se mai în- vom adinei acestei noi a culturii de istoria cît ne vom mai adine de acest
cu cit ne în studiul stilistice“ zămislită

prezentă, vom simți

Aeroportul alb se înscrie in 
peisajul literaturii noastre pen
tru copii ca o aparifie neobișnui
tă. Poetul Mihai Negulescu ia 
copilăria nu doar ca un pretext 
care să-i permită citeva lecții 
moralizatoare. Nu merge nici pe 
cărări ce s-au bătut mereu de 
la „Cartea cu jucării“ încoace, 
adică nu privește copilul de un
deva de sus cu înțelegerea și 
cu ironia de rigoare, cu sem
nele de exclamare pe care le 
poate produce de obicei, cu 
jocurile și ghidușiile lui.

O activitate poetică susținută 
(Nopțile albe ale orașului, Jo
cul soarelui, Ploile au venit prea 
tirziu. Ceramică regăsită, Balans 
de zodii, Pinacoteca unei lire, 
Neodihna de a fi om, Ceremo
nie in albastru), o bogată și 
fructuoasă experiență furnizată 
de munca directă cu copiii, dar 
mai ales o intuiție sigură își vă
desc din plin roadele in această 
nouă carte.Aeroportul alb este tntil de 
toate un simbol. Simbolul conti
nuității, fereastra deschisă spre 
viitor, spre generațiile care ne 

. urmează.
Gingășia versului in „Aero

portul alb" capătă nuanțe deli
cate, iar metaforele se inșiruie 
neașteptate, frumoase, asemen'ea 
păpușilor pentru „Fetița zorilor, 
rriîndruca“, ce „ar vrea, fugind, 
să afle taine — / pădurea, uev'e- 
rița, nuca..." și unde cel mai pire- 
țios dar rămine zarea „dintr-o- 
dată de ochii tăi înseninată“. Pe 
„Aeroportul alb“ al palmei unei 
fetițe aterizează, chemate de 
poet, atitea „minuni" cînd „Căr
țile de citire se travestesc în 
gări, elicopterele iernează la 
strungă“, sau cind își iau zborul . 
atitea întrebări :
„Spune încet, fata mea. 
de 
de

nici maisă în de

ce se duc păsările în azur, 
ce stele ascunse ne dansează 
pe case ?

De ce sînt mereu mai frumoase 
zilele ?“

Desenul liric al lui Mihai Ne
gulescu excelează prin tonuri 
diafane, prin imagini proaspete, 
viu colorate.

„Culorile duc lumea in spi
nare“, trenul e „de româniți“, 
„cu locomotivă de crizantemă“, 
„se inserează în ceai, luna ră- 
sare-n cerneală, iar clinchetul 
„de magnolie sună repede, che- 
mîndu-te matinal, peste drum, 
la școala multicoloră".Aeroportul alb este o carte 
plină de farmec pentru cititorii 
de toate virstele.

Oficiul Național 
de Turism „CARPAJI 

București prin Agenția de excursii cu turiști români în străinătate Și
Oficiile județene 

de turism

Tradiționala manifestare cultural-educati- vă de masă „Luna cărții la sate“, organizată de Consiliul Culturii și Educației Socialiste și de Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, a ajuns la a 16-a ediție. în acest an ea are semnificații deosebite deoarece se desfășoară în atmosfera de muncă susținută pentru înfăptuirea sarcinilor noului cincinal.Prietenii cărții de la sate sînt invitați să participe la numeroasele acțiuni ce se desfășoară la librăriile sătești, căminele culturale, școli și cluburi, întîlniri cu scriitorii și reprezentanții editurilor, expoziții de cărți, concursuri literare, simpozioane etc.Printr-o largă rețea de librării, raioane, puncte de desfacere și prin difuzorii de cărți, cooperația de consum asigură răspîndirea cărților în mediul rural. O formă modernă de servire a cititorilor de la sate este și cartea la domiciliu. Astfel, cooperația de consum are 30 de secții județene „Cartea prin poștă“, precum și o secție centrală în București, str. Sergent Nuțu Ion nr. 8—12, sector 6, care expediază la domiciliu cărțile comandate prin scrisori.

DLIPh 0 FORmULR TEHIlIlfl 
nouă si DTRnniuă«r

O variantă = o șansă - mai multe variante = 
mai multe șanse de cîștig. Nu uitați I 

Puteți cîștiga și cu 2 numere din 4 
și cu 3 numere din 12 extrase,. 
Procurați cît mai multe bilete!

organizează pentru grupuri și turiști individuali in perioada trimestrului II 1976EXCURSII VARIATE ȘI A- TRACTIVE PE ITINERA- RIILE TURISTICE DIN :• R. P. Bulgaria la Sofia, Plevna, Tîrnovo și Russe cu o durată de 1—4 zile ;• R. S. Cehoslovacă la Praga, Bratislava, Brno cu vizitarea în tranzit a orașului Budapesta cu o durată de 6—8 zile ;• R. P. Chineză și R.P.D. Coreeană cu vizitarea orașelor : Pekin, Sanghai, Nan- kin, Kanton, Hanceu, Se- nian, Phenian, Nam Pho ;• R. D. Germană la Berlin. Potsdam, Dresda, Ros- tock, Schwerin, Magdeburg, Erfurt, Jena. Meissen, Karl Marx Stadt cu vizitarea în tranzit a orașului pesta ;• R. P. Polonă la via și Cracovia cu o de 6—9 zile ;

COSTACHE ANTON

• R. P. Ungară cu o durată de 6—7 zile la Budapesta și Budapesta-Eger ;
Buda-Var.șo- durată

• U.R.S.S. 12 tipuri de excursii cu vizitarea orașelor : Moscova, Leningrad, Kiev, Chișinău, Odessa, Cernăuți, Lwow, Tbilisi, Erevan, Baku, Vilnius. Riga, Tallin, Samarkand, Buharà, Așha- bad ; Numeroase excursii

combinate R.P.U.—R.S.C. și R.D.G.—R.P.U.Informații și înscrieri individual sau prin delegații de întreprinderi, instituții sau organizații obștești etc. la Agenția de excursii cu turiști români în străinătate, din București, Calea Victoriei nr. 100. telefon 16 44 31 și la toate OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM din țară.PUBLITURISM
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REZOLUȚIA
Congresului al Vl-lea al cooperației

< S’z’TELEGRAMĂ Primire la primul ministru
al guvernului

de consum din Republica Socialistă România
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, MANEA MĂNESCU, a trimis primului ministru, ministru de război și comandant general JORGE FERNANDES gramă : al armatei peruane, general de divizie MALDONADO SOLARI, următoarea lele-Congresul al Vl-lea al cooperației de consum din Republica Socialistă România, întrunit în zilele de 30 și 31 ianuarie 1976 a dezbătut și analizat, intr-un spirit de înaltă responsabilitate, activitatea organizațiilor cooperației de consum in perioada care a trecut de la congresul precedent și a stabilit sarcinile ce le revin în următorii ani.în numele celor șapte milioane șase sute mii cooperatori, Congresul își exprimă totala a- deziune la politica internă și internațională a Partidului Comunist Român. Congresul reafirmă hotărîrea nestrămutată a tuturor cooperatorilor de a contribui cu toate forțele la îndeplinirea sarcinilor rezultate din documentele programatice ale Congresului al Xl-lea al Partidului Comunist Român.Congresul a primit cu entuziasm și viu interes Mesajul de salut , adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului. Congresul aduce cele mai sincere mulțumiri Partidului Comunist Român, conducerii sale, tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru aprecierile formulate, pentru grija, sprijinul și îndrumarea permanentă . de care s-a bucurat cooperația de consum și exprimă hotărîrea organizațiilor cooperației de consum, integrate in eforturile întregii noastre națiuni, de a-și aduce întreaga contribuție la infăptui- aXI- Ro-

(TEXT REZUMAT)

rea Programului partidului, hotăririlor Congresului al lea al Partidului Comunist mân.Congresul aprobă darea seamă a . Consiliului .Uniunii Centrale a . Cooperativelor de Consum și activitatea acestuia în anii care au trecut de la congresul precedent. în această perioadă a sporit volumul de produse agroalimentare achiziționate de la gospodăriile țărănești ; a crescut contribuția cooperativelor la aprovizionarea cu mărfuri a populației ; s-au dezvoltat și diversificat serviciile prestate populației de la sate ; a crescut participarea cooperației de consum la schimburile externe. ale țării ; ș-a dezvoltat baza t hnico-materială ; a sporit eficiența economică și s-a consolidat situația financiară a cooperativelor ; cooperația de consum s-a întărit din punct de vedere organizatoric prin sporirea numărului de membri și intensificarea activității obștești ; ș-a dezvoltat și consolidat activitatea cooperativelor de credit.Congresul subliniază, î lași- timp, fap.țul că in activitatea-utow organizații ale cooperației de Gonsunx.iE.de xi-edit,se manifestă incă neajunsuri, rezultatele acestora nefiind pe măsura posibilităților:, existente.Congresul își însușește in întregime Mesajul Nicolae general Român, .Socialiste România, și stabilește ca activitatea cooperației de consum să se desfășoare în vii- tpr în spiritul acestor orientări, în domeniul activității (Ie cori- traclări-achiziții.■1. Organizațiile cooperației de consum trebuie. să pună m-centrul activității lor intensificarea schimbului economic între oraș și' sat, astfel ca, odată cu îmbunătățirea aprovizionării cu mărfuri a locuitorilor din comune, să se asigure atragerea la fondul de stat, pe calea contractărilor și achizițiilor, a unor cantități tot mai mari de produse de la gospodăriile populației.2. Congresul cheamă organizațiile cooperației de consum să îmbunătățească substanțial mun- ca organizatorică de masă în rindul producătorilor agricoli, să le acorde sprijin pentru creșterea producției în gospodăriile personale și să asigure valorific carea unor cantități tot mai mari de produse pentru fondul de stat.3. Se vor depune eforturi susținute ca un număr tot mai mare de producători să îmbrățișeze asemenea îndeletniciri aducă-

de

in ace-

indicațiile cuprinse în adresert de tovarășul Ceaușescu, secretarul.. al Partidului Comunist președintele Republicii

toare de venituri cum sînt creșterea păsărilor, a, iepurilor de casă și stupăritul, în scopul valorificării, pe bază de contracte, a produselor obținute.4. Congresul stabilește ca, în localitățile de deal și munte, cooperativele de consum să sprijine pe producători în creșterea animalelor, prelucrarea și valorificarea fructelor și a altor resurse locale, specifice zonelor respective.5. Congresul cere să se acorde o atenție deosebită sporirii efectivelor de animale și păsări din crescătoriile proprii și organizării de noi crescătorii, astfel ca aprovizionarea cu carne a unităților de alimentație publică să fie asigurată, intr-o proporție tot mai mare, din a- ceastă sursă.6. Congresul cheamă organizațiile cooperației de consum să ia măsuri pentru desfășurarea activității de contractări — a- chiziții în toate localitățile țării unde există posibilități de valorificare a produselor agricole.7. Congresul stabilește ca organizațiile cooperației de consum să se preocupe de intensificarea activității de contractare și achiziționare a legumelor și fructelor de la gospodăriile populației. Se vor lua, de asemenea, măsuri pentru extinderea activității de preindustriali- zare a produselor achiziționate.în domeniul aprovizionării cu mărfuri a populației.1. O sarcină importantă a organizațiilor cooperației de consum este buna aprovizionare a populației cu un sortiment larg de mărfuri, de bună calitate, care să satisfacă în condiții tot mai bune cerințele variate ale consumatorilor. Organizațiile cooperației de consum trebuie să depună eforturi susținute pentru asigurarea unei rețele comerciale corespunzătoare, in fiecare localitate rurală și în o- rașele cu caracter agrar. Unitățile țrebuie să dispună permanent de un fond de marfă diversificat, să desfășoare un comerț civilizat, asigurind prin toate acestea o bună servire a populației.2. în perioada 1976—1980. volumul desfacerilor prin unitățile comerciale și de alimentație publică ale cooperației de consum va fi cu 80 miliarde Iei mai mare decît în anii 1971— 1975.3. Congresul cere organizațiilor cooperației de consum să acționeze pentru asigurarea fondului de marfă în volumul și structura solicitate de consumatori;4. Congresul subliniază necesitatea îmbunătățirii activității de alimentație publică, în care scop cere organizațiilor cooperației de consum să ia măsuri pentru creșterea ponderii vin- zărilor de produse culinare in totalul desfacerilor, din acest sector. Se va continua în ritm susținut acțiunea de reprofilare și dezvoltare a rețelei, se va perfecționa activitatea cantine- lor-restaurant, se vor intensifica producția și desfacerea de. răcoțițo^re. '5. O atenție deoșebiță se va -acorda in continuare difuzării la sate a presei și cărții pplitico- ideologice, tehnice, științifice și beletristice, astfel ca, în cursul cincinalului, desfacerile de cărți pe locuitor să se dubleze. Se vor intensifica, de asemenea, vînzările de discuri, diafilme, diapozitive, de tehnici audiovizuale și alte mijloace destinate satisfacerii nevoilor cultural-ar- tistice ale populației.6. Congresul cere organizațiilor cooperației de consum să extindă în continuare formele moderne de comerț.în domeniul producției și prestărilor de servicii1. Organizațiile cooperației de consum trebuie să depună toate eforturile pentru a dezvolta, extinde și diversifica activitățile prestatoare de servicii.2. Congresul hotărăște ca. în anii cincinalului, să se desfășoare un amplu proces de per-

fecționare și dezvoltare a rețelei unităților prestatoare de servicii, asigurîndu-se Consolidarea eco- nomico-organizatorică a unităților existente și înființarea a circa 5 000 de noi unități. Rețeaua va trebui să acopere, într-un mod echilibrat, întregul teritoriu al județelor.3. Congresul obligă organiza- să de dețiile cooperației de consum se preocupe mai stăruitor diversificarea activităților prestații în fiecare comună.4. Congresul cere organizațiilor cooperației de consum să ia măsuri hotărîte pentru îmbunătățirea calității serviciilor, a- sigurarea punctualității în executarea comenzilor.5. Congresul stabilește ca activitatea de producție industrială a cooperației de consum să fie orientată spre valorificarea mai intensă a materiilor prime locale, dezvoltarea producției materialelor de construcții. în domeniul exportului1. Volumul exportului cooperației de consum va crește de la an la an, astfel că în 1980 va fi cu <58 la sută mai mare decît în 1975.2. în vederea realizării sarcinilor de export, Congresul stabilește ca organizațiile cooperației de consum să se preocupe în mod constant de îmbunătățirea calității produselor, corespunzător exigențelor beneficiarilor externi, precum și de reducerea costului produselor.în domeniul dezvoltării bazei tehnico-materiale1. în perioada 1976—1980, se vor asigura dezvoltarea și consolidarea bazei tehnico-mate- nale a cooperației de consum, realizindu-se investiții în valoare de peste 4 miliarde Iei.2. Congresul hotărăște să se continue acțiunea de moderni- zare_ și îmbunătățire a dotăriisectoarele

Cooperația de consum trebuie să realizeze o colaborare și conlucrare tot mai strânsă — atît la nivel central, cit și pe plan local — cu Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești, pentru soluționarea mai bună a problemelor legate de prelucrarea și valori- precum' rațio- în activitatea dezvoltare a producției și aprovizionare a populației

Numirea Excelenței Voastre în funqția de prim-ministru, ministru de război și comandant general al armatei peruane îmi oferă plăcuta ocazie de a vă transmite cele mai călduroase felicitări și urări de succes deplin in înalta dumneavoastră misiune.Ne exprimăm convingerea fermă că relațiile de colaborare ce s-au statornicit intre țările noastre, dialogul rodnic la toate_ nivelurile între România și. Peru vor continua să se dezvolte în interesul celor două popoare ale noastre, al cauzei cooperării internaționale pentru făurirea unei noi ordini economice și politice în lume.

Ce au făcut duminică divizionarele A ?

unităților din toate de activitate.în vederea creșterii întregii activități1. Congresul cere țiilor cooperației
eficienteiorganiza- de consum să-și orienteze întreaga activitate spre realizarea unei. eficiente economice ridicate în toate sectoarele.2. Congresul subliniază necesitatea de a se acționa cu perseverență pentru creșterea productivității muncii, prin mai buna organizare a activității, sporirea gradului de mecanizare a operațiunilor și creșterea permanentă a pregătirii profesionale a lucrătorilor.Cu privire la activitatea cooperativelor de credit1. în anii 1976—1980, cooperativele de credit își vor spori contribuția la creșterea potențialului economic al gospodăriilor țărănești și a nivelului de trai al populației de la sate, în cursul cincinalului, se vor acorda împrumuturi în valoare de peste 11 miliarde lei, destinate dezvoltării producției a- gricole și creșterii. efectivelor de animale și păsări din cadrul gospodăriilor,, țărănești, precum și satisfacerii unor nevoi gospodărești ale. cooperatorilor.2. Cooperativele de credit vor trebui să acționeze cu mai multă fermitate pentru intensificarea atragerii la Casă de Economii și Consemnațiuni a economiilor bănești ale populației, îndeosebi în mediul rural. De asemenea, vor trebui să acorde mai multă atenție o- perațiunilor de asigurări facultative de bunuri, de persoane.In domeniul muncii organizatorice, de cadre, al activității politice și cultural-educative de masă1. Congresul însărcinează Consiliul Centrocoop să acționeze cu fermitate pentru îmbunătățirea formelor și metodelor de organizare și conducere a activității cooperației de consum, pentru întărirea spiritului de răspundere al cadrelor.

ficarea unor resurse, ’ și pentru folosirea mai naia a forțelor de de . .. ___ _cu bunuri de consum și servicii.2. Congresul cere organizațiilor cooperației de consum să acționeze cu mai multă fermitate pentru îmbunătățirea muncii de selecționare și promovare a cadrelor. Este necesar, de asemenea, să se promoveze cu mai mult curaj femeile în funcții de conducere.3. Congresul obligă conducerile de uniuni și cooperative să se ocupe mai stăruitor de acoperirea necesarului de lucrători calificați pentru toate sectoarele de activitate, urmînd ca în perioada 1976—1980 să se califice 20 000 lucrători.4. Congresul cere tuturor organizațiilor cooperației de consum să se preocupe în permanență de perfecționarea pregătirii politice și profesionale a lucrătorilor, să cultive interesul acestora pentru însușirea și aplicarea metodelor înaintate, pentru organizarea științifică a activității și obținerea unui randament maxim la fiecare loc de muncă.5. Congresul cheamă organizațiile cooperației de consum să vegheze la respectarea legilor statului, să manifeste o grijă deosebită pentru dezvoltarea și apărarea avutului obștesc, pentru întronarea unui puternic spirit de ordine și disciplină în îndeplinirea sarcinilor încredințate, acționînd. pentru însușirea și a- plicarea de către lucrători principiilor eticii și socialiste.în domeniul relațiilor ționalcCongresul reafirmă tea tuturor membrilor și lucrătorilor.? ției de externă nostru, colaborării și prieteniei cu toate țările ..socialiste, cu toate țările lumii, indiferent de orânduirea lor socială.în spiritul politicii externe a partidului și statului nostru, cooperația de consum va acționa și în Viitor, cu perseverență, pentru de colaborare nico-științiflcă organizațiile peste hotare, militînd consecvent pentru o mai bună cunoaștere reciprocă, întărirea prieteniei între popoare, pentru făurirea unei noi ordini e- conomice și politice mondiale.Congresul adresează tuturor mețnbrilor ai lucrătorilor organizațiilor cooperației de consum — români, maghiari, germani și de alte naționalități de TO ' întreg ‘ ' cuprinsul patriei rtbastfe Ăbcialiste7 —3 chemarea înflăcărată 3&t.- strâns uniți in jurul Partidului Comunist Român, în frunte cu secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să muncească cu pasiune și energie pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor ce le sînt încredințate.Congresul cheamă pe toți cel ce activează în cooperația de consum, ca, în spiritul istoricelor hotărâri ale Congresului al' Xl-lea al partidului și al sarcinilor cuprinse în Mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, să-și consacre întreaga putere de muncă înfăptuirii politicii partidului de ridicare a satului românesc pe noi trepte de bunăstare, cultură și civilizație, adueîndu-și astfel contribuția la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

aechitățiiinterna-fidelita-organizațiilor coopera- consum față de politica a partidului și statului de întărire continuă a

lărgirea relațiilor economică, și culturală cooperatiste teh- cu de

Ministrul afacerilor externe al României va face o vizită 
oficială in Regatul Țărilor de Jos

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. tovarășul Manea Mănescu, a primit, luni după-amiază, delegația Ministerului Tineretului Culturii Populare și Sporitului din Republica Populară Benin, condusă de Francois Kouyami, ministru, care se află într-o vizită în țara noastră.Cu acest prilej conducătorul delegației a rugat pe primul ministru să transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, un salut cordial, urări de sănătate și fericire din partea președintelui Republicii Populare Benin, Ma- thieu Kerekou, și a poporului din această țară.Mulțumind, primul ministru a

rugat pe oaspete să transmită din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut , cordial, urări de sănătate președintelui Mathieu Kerekou, prosperitate poporului din Republica Populară Benin.în timpul convorbirii au fost abordate probleme privind posibilitățile de dezvoltare a relațiilor de colaborare economică dintre cele două țări, precum și aspecte ale extinderii schimburilor în domeniul culturii, sportului și activităților pentru tineret.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au luat parte tovarășii Ion Tra- ian Ștefănescu, ministru pentru problemele tineretului, și Radu Enache, secretar al C.C. al U.T.C. (Agerpres)La invitația ministrului afacerilor externe olandez, Max van der Stoel, ministrul afacerilor externe al Republicii So-
cialiste România, George Macovescu, va efectua o vizită oficială în Regatul Țărilor de Jos, între 11 și 14 februarie 1976.

PLECARELuni a plecat la Moscova tovarășul Mihai Marinescu, vi- ceprim-ministru al guvernului, președintele Comitetului de Stat al Planificării, pentru a participa la lucrările celei de-a Xl-a ședințe a Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul activității de planificare.La plecare, pe aeroportul O- topeni, au fost prezenți tovarășii Ion Cosma, ministrul turismului, și Mihai Busuioceanu, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării.Au fost de față V. I. Droz- denko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, alți membri ai ambasadei.

CRONICA
U. T. CA părăsit Capitala, în- dreptîndu-se spre Sofia, tovarășul Ion Săraru, activist al Consiliului U.A.S.C.R., care va participa la cea de-a Il-a reuniune pe probleme ale uniunilor naționale studențești din Europa.

consultativă profesionale

SOSIRE

DEZVOLTAREA
REȚELEI STAȚIUNILOR

BALNEARE

Vizita ministrului afacerilor
externe al Danemarcei

Luni dimineața a sosit la București Aii Salem Lawar, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Democratice a Yemenului în Republica Socialistă România.
CONCURSPrima ediție a concursului „Brigada are cuvîntul“, manifestare cultural-educativă de masă, inițiată în anul care a trecut de. Uniunea sindicatelor din comerț și cooperație, s-a încheiat, luni, printr-un spectacol festiv găzduit de sala „Rapsodia română“, din Capitală. De-a lungul tuturor fazelor concursului (etapele de masă, județene și pe țară) au fost antrenate aproape 300 de formații artistice din această reprezentativă ramură de activitate, tematica spectacolelor con- centrindu-sc, potrivit genului, pe probleme de deosebit interes actual : îmbunătățirea aprovizionării populației, mobilizarea lucrătorilor la îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, întărirea ordinii, disciplinei și responsabilității în muncă ș.a. Din . cele 32 de formații premiate, 5 au primit titlul de laureat al concursului : este vorba de formațiile unităților întreprinderii comerciale de stat, Alimentara — Brașov, ale Direcției comerciale județene Argeș, a magazinului „Ulpia“ din Deva, a Oficiului județean de turism Timiș și a Cooperativei zonale de consum — Aiud.

Rețeaua stațiunilor de cură balneară va cunoaște, anul a- cesta și în cursul actualului cincinal, o dezvoltare deosebită. Pentru 1976, programul prevede construirea a noi baze de tratament și odihnă,' care vor totaliza peste 2 300 de locuri in hoteluri sanatoriale. între acestea figurează 700 locuri la Că- limănești-Căciulata, 500 — laTușnad, 400 — la Felix și 300 locuri la Herculane.în întregul cincinal, stațiunile de cură balneară se vor îmbogăți cu peste 11 000 locuri. Este demn de remarcat faptul că investițiile din actualul cincinal asigură introducerea în circuitul de înnoire și modernizare și a unor vechi și renumite stațiuni ca Buziaș, Moneasa și Geoagiu.(Agerpres)

EXPOZ8Ț1ELa Termocentrala Mintia s-a deschis expoziția documentară care prezintă aspecte din luptele ceferiștilor și petroliștilor din lunile ianuarie și februarie 1933. Organizată de către Muzeul județean în colaborare cu Filiala din Deva a arhivelor statului, expoziția reflectă, prin intermediul unor valoroase documente, vremii, muncă mii în tire și greviste, ecoul acestora hotare. Expoziția va mai prezentată la Chiscădaga, Dobra și Brănișca.

și presa grele de muncitori-fotocopiicondițiile și viață ale trecut, modul de pregă- desfășurare a acțiunilor peste fiIlia,
ALEX. BÄLGRÄDEAN

Luni dimineața, ministrul afacerilor externe al Danemarcei, K. B. Andersen, a făcut o vizită protocolară la Ministerul Afacerilor Externe. Cu acest prilej, a avut loc o primă întrevedere cu George Macovescu, ministrul afacerilor externe, premergătoare convorbirilor ce se vor desfășura la București între cei doi miniștri.în continuare, ministrul danez a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei tru libertatea triei, pentru poporului și socialism.zi, ministrul
pen- a pa-
afa-în aceeașicerilor externe al Danemarcei, K. B. Andersen, împreună cu

soția și alte persoane oficiale care îl însoțesc, a vizitat în județul Prahova întreprinderea de sere Ploiești, Combinatul petrochimic de la Brazi și Im stitutul de cercetări pentru viticultură și vinificație de la Valea Călugărească.Oaspetele a avut o întrevedere cu Ion Cîrcei, președintele Consiliului popular județean, și alți membri ai consiliului. Președintele Consiliului popular județean a oferit un dejun în onoarea oaspeților.Ministrul danez a fost însoțit de Vasile GTîga, adjunct al Jni- nistrului afacerilor externe; și Gheorghs Ploieșteanu, ambasadorul României la Copenhaga.
★ ★ ★.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, și soția au oferit, luni, un dineu oficial în onoarea ministrului afacerilor externe al Danemarcei, K. B. Andersen, și a soției sale.Au participat Vasile Bumbă- cea, Emil Nicolcioiu și Radu Păun, miniștri, Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Gheorghe Ploieșteanu, ambasadorul României la Copenhaga.

luat parte, de asemenea, Boel, ambasadorul Dane-Au Niels mareei Ia București, precum și persoanele oficiale care îl însoțesc pe oaspete în vizita in țara noastră.în timpul dineului, cei doi miniștri de externe au toastat în sănătatea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a Maiestății Sale, regina Margrethe a Il-a a Danemarcei, pentru dezvoltarea colaborării dintre țările noastre; în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii în lume. (Agerpres)

PARTICIPAREA MASELOR
LA CONDUCEREA SOCIETĂȚII SOCIALISTEră >■rw >

(Urmare din pag. I)ganizaționale de exprimare a ei — cum tendențios se susține în cunoscutele teorii ale democrației pluraliste, ale așa-ziselor modele cu privire la democrație, a teoriilor grupurilor de presiune vehiculate în unele țări capitaliste dezvoltate — dar el dezvoltă o largă rețea de forme eficace de afirmare și intervenție activă, eficientă a tuturor categoriilor de cetățeni — români, maghiari, germani și de alte naționalități — în viața politică, economică, juridică.Democrația industrială, cooperatistă, universitară, democrația politică, juridică, culturală constituie o constelație care unește în chipuri, modalități și ponderi diferite pe toți cetățenii țării, indiferent de vîrstă, de sex, de profesie.

Sub conducerea și îndrumarea partidului nostru — coloana Vertebrală a întregului sistem politic al țării — își desfășoară activitatea numeroasele organizații de masă și obștești, uniuni cooperatiste — societăți și asociații științifice, culturale, artistice.în deceniul din urmă au fost create consiliile oamenilor muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare. Pentru a asigura participarea tuturor categoriilor sociale la activitatea social-po- litică a țării, exprimînd unitatea oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor, a fost creat, din inițiativa și sub conducerea Partidului Comunist Român, Frontul Unității Socialiste — organ politic permanent, în lumina vității de fost create nisme cu partid și de stat, atît la nivel național cit și pe plan local dintre care am aminti : Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, Consiliul Apărării, Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, Comitetul pentru problemele Consiliilor Populare, Educației Național pentru Știință și Tehnologie.în domeniul democrației economice s-au obținut în ultimii ani îndeosebi însemnate realizări. Au fost create și își desfășoară o rodnică și inedită activitate consiliile oamenilor muncii ca organe deliberative. în care își desfășoară activitatea reprezentanți ai oamenilor muncii, specialiști, reprezentanți ai sindicatelor, ai organizațiilor de partid și de tineret, au fost create comisiile pe probleme.De asemenea, au fost institu- ționalizate adunările generale ale oamenilor muncii, s-a introdus principiul muncii colective la toate nivelele.Desigur, cadrul instituțional propice este o condiție indispensabilă extinderii și adîncirii democrației, dar el nu asigură automat traducerea în fapt a acesteia. Este nevoie ca factorii de răspundere, sub conducerea organizațiilor de partid, să se îngrijească cu perseverență și atenție de asigurarea unui climat cu adevărat democratic, prielnic dezbaterii competente și cu răspundere a tuturor problemelor, în toate fazele procesu-, lui de gîndire și aplicare a deciziilor.în cadrul democrației socialiste din țara noastră un loc cu totul deosebit îl ocupă consiliile populare județene, orășenești și comunale. Ele, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid locale, îngrijindu-se de

larg reprezentativ, tezei împletirii acti- partid și de stat, au în ultimii ani orga- o dublă natură, de

întreaga activitate economică, culturală-artistică, de învăță- mînt, constituie adevărate școli de antrenare a maselor de cetățeni la înfăptuirea prevederilor partidului la nivelul tării ca și a obiectivelor ce și le propun la nivelul județelor, orașelor, comunelor. Așa cum se menționează în Raportul prezentat la cel de-al Xl-lea partidului nostru : mai important vor avea în viitor consiliile populare județene, orășenești și comunale, în dezvoltarea economico-șocială. a județelor și localităților patriei noastre. Creșterea rolului lor va fi determinată și de aplicarea politicii de repartiție judicioasă a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării, de ridicarea tot mai rapidă a județelor și localităților rămase mai în urmă“.Subliniind izbînzile poporului, ale tuturor păturilor sociale din tara noastră nu am vrea să se desprindă concluzia că s-a făcut totul. Dimpotrivă, democrația este un proces. Derularea și adîncirea lui presupune o continuă și substanțială dezvoltare a gradului de civilizație, a nivelului de viață, o permanentă ridicare a conștiinței politice, a conștiinței juridice, a nivelului de instruire și educare.Sarcini cu totul deosebite revin in domeniul democrației noastre socialiste tinerei generații — care va fi de fapt și beneficiarul cel mai avantajat al urcușului nostru pe scara civilizației, a progresului, a. democrației. Cum se cunoaște, în cu- vîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Ia ședința festivă de deschidere a Congresului al X-lea al Uniunii Tineretului Comunist, a Conferinței a X-a a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România și a celei de-a IlI-a Conferințe Naționale a Organizației Pionierilor, după ce se subliniază contribuția inestimabilă pe care generația tînără, crescută și educată în spiritul cultului muncii, al răspunderii față de înfăptuirea obiectivelor propuse, se evidențiază cerințele sporite pe care le presupune formarea omului nou.în acest context, un nou prilej de analiză și dezbatere democratică, critică și autocritică cu privire la activitatea desfășurată pînă acum îl constituie adunările generale ale oamenilor muncii care s-au ținut în ultimele săptămîni, conferințele județene ale consiliilor populare și îl va constitui primul con* greș al deputaților consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare. Acestea se vor înscrie ca un moment important în dezvoltarea democrației socialiste în general,

Congres al „Un rol tot

LA SCHI
cu lectorul VASILE CÎRSTOCEA și asistentul ȘTEFAN SAVA

(I.E.F.S. — BUCUREȘTI)
și Sociale, problemeleConsiliul Culturii și Socialiste, ConsiliulU

FOTBAL ÎN SALĂ ȘI PE... ZĂPADĂ
U

• Lidera primei părți a campionatului, echipa STEAUA, a avut duminică zi liberă. Fotbaliștii militari au jucat, însă, sîmbătă cu diyizionara C „Șoimii“ TAROM, pe care au învins-o cu scorul de 7—1. Golurile steliștilor au fost marcate de Năstase (2), Troi (2), Iordănescu, Marcel Răducanu și Dumitru. • în partida cu „U“ CLUJ-NAPOCA, cîștigată cu 1—0, in „U“-le echipei ..Șoimii“ Sibiu au debutat Roșu, fostul jucător al F.C. Argeșului și Sportului Studențesc, și Deselnicu, care a primit dezlegare de la Univ. Craiova pentru a juca la Sibiu pe perioada efectuării stagiului militar. s F.C. ARGEȘ a susținut, pe stadionul „1 Mai“ din Pitești, primul său meci amical al anului, : Parteneră — Elec- troputere Craiova. Scor 6—1, prin golurile marcate de Radu II (3), Doru Popescu, Io- vănescu și Doru Nicolae. Ultimul provine de la Gloria Bistrița, formație care, atunci cînd l-a legitimat s-a angajat în scris să-i acorde dezlegare la 1 ianuarie 1976, iar acum refuză. Rezolvarea acestui litigiu va impune, probabil, intervenția Federației. • O noutate pe banca de rezerve a SPORTULUI STUDENȚESC la meciul cu Autobuzul (2—2) : Vio- rel Kraus, care a preluat funcția de vicepreședinte al Clubului studențesc. In formația antrenată de Angelo Niculescu o indisponibilitate r- Cazan, bolnav de Viroză. • în partida

disputată în compania Minerului Motru pe terenul din Podari (o suburbie a Craiovei), UNIV. CRAIOVA l-a folosit o repriză și pe Oblemenco, reprimit în lot după ce a fost sancționat pe pentru săvîrșită o în ță
linie administrativă abaterea disciplinară la Băile Herculane. Clubul Dinamo a anunțat scris Federația că la pretenția de a-1 transfera pe Dănilă. Conform actualului regulament jucătorul s*

renun-
lui regulament jucătorul ieșean nu poate reintra însă în echipa Politehnicii. Cazul va putea fi rezolvat numai în situația în care va fi deschisă o perioadă de transferări îr.cdr. tea înain- începerii noului sezon. ’ DUMITRU VIȘAN

în cadrul unei solemnități a avut loc la Innsbruck,• care campioana olimpică de la Ciudad de Mexico (1968) la aruncarea discului, atletei românce Lia Manoliu i-a fost inminat de Comitetul olimpic internațional (C.I.O.) „Ordinul Olimpic“. Această distincție este acordată persoanelor care și-au adus o contribuție efectivă la dezvoltarea sportului mondial.• Luni după-amiază, la Innsbruck în meci promovarea în neului olimpic gheață, echipa cu 7—4 (0—2, 4—2, 3—01 selecționata României. în urma a- cestei victorii, echipa poloneză
de baraj pentru grupa A a tur- de hochei pe Poloniei a învins

în limitele spațiului care ne este rezervat, vom căuta să răspundem la întrebările cele mai importante dintre cele pe care considerăm că și le-ar putea pune un tinăr care dorește să încerce să cunoască și să practice schiul. • Cu ce schiem ?

• Dar mai întîi 
de ce schiul ? îiEntuziasmul pe care schiul în rindul practicanților ales tineri, se datorea- caracteristici pe care le primul rînd, schiul se în aer liber, în cadrul

trezește săi, mai ză unor are. în practică feeric și grandios al muntelui acoperit de mantia zăpezii, avînd multiple influențe binefăcătoare asupra organismului uman, îndeosebi asupra îmbunătățirii
va juca în primul turneu. Celelalte echipe participante la turneul grupei A vor fi cunoscute astă-seară.• La Sofia au luat sfirșit întrecerile tradiționalului concurs internațional atletic universitar de sală, la care au participat sportivi și sportive din Cehoslovacia, R. D. Germană, Iugoslavia, Polonia, România, Bulgaria și alte țări.în proba feminină de 400 m. cîștigată de Jelița Pavlicici (Iugoslavia), cu timpul de 54” 11100, atleta româncă Ibolya Slavik s-a clasat pe locul doi cu 55”14/100, fiind urmată la rindul său de poloneza Danuta Teszman — 57”89/100.

randamentului funcțiilor vitale, educării curajului, simțului orientării în spațiu, contribuind la formarea multilaterală a personalității omului. în al doilea rînd, schiul este un sport al tuturor vîrstelor, puțind fi învățat și practicat din fragedă copilărie pînă la anii pensionării, cu efecte deosebite asupra indicilor gradului de călire și stării de sănătate a organismului. Apoi, schiul reprezintă o activitate „modernă“, compensatorie față de cei trei „mari dușmani“ ai omului zilelor noastre : suprasolicitarea, supraalimentarea și sedentarismul. Cum anume ? El răspunde tendinței omului secolului nostru de „reîntoarcere“, pe plan superior, la natură ; plasează omul într-o ambianță socială nouă, specifică stațiunilor moderne de sporturi de iarnă, în care oamenii se regăsesc în ipostaze și relații noi, diferite de cele cotidiene ; prin gradul de „tehnicitate“ și complexitate al instalațiilor, materialelor și mișcărilor specifice practicării schiului se atinge un nivel de solicitare al organismului, care se încadrează optim în principiile odihnei active și petrecerii fructuoase a timpului liber. învățarea schiului oferă celor interesați posibilitatea de a îmbina armonios strădania individuală, cu. multiple forme colective de colaborare umană.

Alegerea corectă a materialelor necesare practicării schiului are o mare importanță pentru succesul învățării. Este bine ca în acest domeniu să apelați la sfaturile unui bun cunoscător. Cîteva recomandări : schiurile

Figura 1să aibă o lungime cu circa 5—10 cm mai mică decît înălțimea dumneavoastră (figura 1) ; să fie elastice și rezistente la'torsiune și să aibă talpa acoperită cu material plastic și canturi din oțel ; legăturile de schi să fie alese din cele de tip „securit“ ; bastoanele să fie rezistente, ușoare și de o lungime egală cu

distanța de la sol pînă la jumătatea spațiului dintre șoldul și axila dumneavoastră (figura 2). Bocanicii trebuie să aibă talpa rigidă și aceasta să nu depășească mult lățimea schiului, să fie înalți și rezistenți la mișcările laterale ; pe cit este posibil să se închidă și desfacă cu ușurință (cu cîrlige metalice — „clape“).
• Ce trebuie să facem 
înainte de a porni spre 

pîrtieMișcările specifice schiului nu sînt grele, dar vor fi în mare parte neobișnuite pentru dumneavoastră. De asemenea, deplasarea pe pîrtie, numărul mare de ore petrecute în aerul „tare“ al muntelui vă solicită un consum relativ mare de energie. De aceea, înaintea începerii activității de schi, pregătiți-vă organismul pentru condițiile viitoare de activitate printr-o cit mai adecvată pregătire fizică. Cultivați-vă capacitatea de mișcare a organismului prin exerciții fizice variate. Dintre acestea vă recomandăm mai ales gimnastica preparatorie, mișcările de suplețe, prelucrarea musculaturii și articulațiilor membrelor inferioare, exercițiile echilibru, jocurile (sportive) mingea, ciclismul. de cu
LECȚIA URMĂTOARE :SA ÎNVĂȚĂM DIN TEHNICASCHIULUI ȘI CUM 1
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Conferința internațională de
solidaritate cu lupta poporului angolez,
sub conducerea M.P.LA., împotriva

„Scintela tineretului“ Contenuta

pag. 4
baicsmicâ pentru

agresiunii imperialiste și rasisteLa Luanda, capitala .Republicii Populare Angola, s-a deschis luni Conferința internațională de solidaritate cu lupta poporului angolez, sub conducerea M.P.L.A., împotriva agresiunii imperialiste și rasiste. La conferință iau parte peste 80 de delegații ale unor organizații și comitete de solidaritate, precum și proeminente personalități politice din Africa, Asia, Europa și S.U.A. Lucrările acestui forum internațional de solidaritate se desfășoară in preajma unui eveniment de o deosebită însemnătate în viața poporului angolez — aniversarea, la 4 februarie. a 15 ani de la declanșarea luptei armate în Angola, sub conducerea Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei, luptă încununată de victoria istorică a poporului angolez, de lichidarea politicii de dominație a colonialismului, ceea ce a deschis perspectiva unei dezvoltări de-sine-stătătoare a țării. pe calea progresului economic și social.
în cadrul ședinței plenare a 

fost citit mesajul adresat Con
ferinței de tovarășul Nicolae

Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România. Me
sajul. urmărit cu viu interes și 
subliniat cu vii aplauze, a fost 
remis apoi de către reprezen
tantul țării noastre, scriitorul 
Ioan Grigorescu, președintelui 
Republicii Populare Angola, 
Agostinho Neto.Mesaje de sprijin și solidaritate cu lupta poporului angolez au fost adresate reuniunii de la Luanda de șefi de stat și guvern, conducători de partid și personalități ale vieții politice și sociale din numeroase țări ale lumii.Conferința, a declarat în cu- vîntul de deschidere dr. Agostinho Neto. președintele Republicii Populare Angola, președintele Mișcării „ Populare pentru Eliberarea Angolei, constituie o mărturie grăitoare a largii solidarități internaționale cu lupta poporului angolez. Victoria noastră a devenit po- luptei eroice a fii și fiice din:

Convorbiri economice 
româno-braziliene

Interviul președintelui
cooperare 
economica

„Grupului celor 77“

Vizita adjunctului 
ministrului afacerilor
externe al României

in k akvizitei oficigle Cornel Pacoste, ad- a faceri lor a avut convorbiri cu membru alComandamentului
mi-dr.mi-

Cu. prilejul în Irak, junct al ministrului externe.Taha Al-Jazrawi, Consiliului Revoluției și al conducerii regionale a Partidului Socialist Arab Baas, ministrul industriei și resurselor minerale, cu nistriil afacerilor externe, Saadoun Hammadi, și cunistrul comerțului: exterior. Hikmat ’ Ăl-Azzawi. în cadrul discuțiilor a fost exprimată satisfacția pentru cursul ascendent al- relațiilor bilaterale și s-a evocat dorihța celor două părți de a se’ dezvolta și diversifica relațiile reciproce in meniile' politic,' economic și alte planuri.De asemenea, au avut schimburi utile de păreri problemele internaționale interes comun, inclusiv îngătură cu instaurarea unei păci durabile și juste în Orientul Mijlociu și rezolvarea problemei palestiniene.

dopeIoc in de le-

sibilă datorită celor mai buni Angola.Președintele a exprimat, ’, ___ ___,numele poporului angolez* profunda mulțumire și recu-j noștință țărilor socialiste pentru sprijinul lor dezinteresat acordat luptei poporului Angolei.Participanții la conferință e- xaminează probleme referitoare la acordarea unui sprijin larg luptei poporului angolez împotriva agresiunii imperialiste și rasiste, pentru făurirea unei vieți libere, independente, precum și, în general, mișcărilor de eliberare care ' luptă triva colonialismului, nialismului, rasismului, independentă politică și rare socială.

Agostinho Neto în încheiere, .în poporului mulțumire și

împo- neocolo- pentru elibe-

Luni, la Centrul Cultural al Filipinelor din Manila, s-au deschis lucrările celei de-a doua faze — la nivel ministerial — a celei de-a treia reuniuni a „Grupului celor 77“, la care participă aproape 700 de delegați din partea celor peste 100 de țări in curs de dezvoltare, precum și reprezentanți ai unor organizații internaționale, în calitate de invitați.La reuniune asistă o delegație a țării noastre, condusă de Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării E- conomice Internaționale.Participanții la reuniune ur- ( mează să adopte o declarație politică și un program de acțiune constituind poziția unită a țărilor în curs de dezvoltare pentru o nouă ordine economică internațională la apropiata sesiune a „Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare“ (U.N.C.T.A.D.). programată să se desfășoare în luna mai, la Nairobi.A luat apoi cuvîntul președintele țării-gazdă. Ferdinand Mar- cos, care a prezentat un proiect în baza căruia, potrivit punctului său de vedere, „Grupul celor 77“ ar putea acționa unit. Proiectul include un program comun pentru crearea de noi condiții la exporturile de materii prime și produse semimanu- facturate, elaborarea unui cod internațional privind transferul

de tehnologie din țările industrializate către țările in curs de dezvoltare, înfăptuirea unei reforme a sistemului monetar internațional, eforturi speciale pentru a asigura asistența necesară țărilor celor mai puțin dezvoltate, întărirea solidarității și cooperării între statele in curs? de dezvoltare.în context, președintele Mar- cos a propus transformarea „Grupului celor 77“ intr-un „sistem economic al lumii a treia“, bazat pe principiile unei strinse cooperări și asistențe între țările in curs de dezvoltare. Acest sistem — a arătat el — ar putea fi folosit nu pentru confruntare, ci ca o organizație destinată cooperării în domeniile comerțului și dezvoltării.în continuarea lucrărilor, nistrul afacerilor externe al lipinelor. Carlos Romulo, a ales președintele celeitreia reuniuni ministeriale a țărilor membre a p a r ț i n i n d „Grupului celor 77“.
mi-Fi- fost de-a

Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, a făcut o vizită la Brasilia, unde a avut convorbiri cu Severo Gomes, ministrul industriei și comerțului, Rangel Reis, ministrul pentru dezvoltarea internă, Arnaldo Barbalho, ministru ad-interim al minelor și energiei, și Ramiro Guerrero, secretar general la Ministerul Relațiilor Externe al Braziliei. Ministrul român a făcut, de asemenea, o vizită la Rip de Janeiro, unde a avut convorbiri cu generalul Araken de Oliveira. președintele companiei braziliene ..Petrobras“.Cu acest prilej au fost examinate o serie de modalități de extindere a relațiilor comerciale și cooperării economice între România și Brazilia, probleme legate de aplicarea acordurilor și înțelegerilor încheiate între cele două părți, în cursul vizitei în Brazilia a președintelui Nicolae Ceaușescu.La convorbiri a participat ambasadorul României in Brazilia, Nicolae Ghenea.

losip Broz Tito acordat
ziarului „Viesnik /1

Tito a acordat un interviu ziaruluiPreședintele losip Broz Tito a acordat un "
„Viesnik“. în care s-a ocupat pe larg de situația din 
după Scrisoarea adresată tuturor organizațiilor și memh >• 

septembrie 1972 privind sarcinile comuniștilor și dupăU.C.I. in _____ _
Congresul al X-lea al Uniunii Comuniștilor.

membrilor

LUCRĂRILE PRIMULUI CONGRES
AL ECONOMIȘTILOR DIN LUMEA A TREIA

Sub auspiciile Organizației 
naționale algeriene de cer
cetări științifice, la Alger 
au început luni lucrările 
primului Congres al econo
miștilor din lumea a treia.

La această importantă manifestare iau parte circa 300 de economiști și oameni de știință din țâri . ale Ameficij Latiqe, Asiei și Africii, precute și re-' prezentanți ài unór ' organizații și organisme internaționale specializate. Țara noastră este reprezentată la lucrări de prof. dr. Gheorghe Dolgu. rectorul A- câdemiei de Științe Economice din București.Pe agenda dezbateri’or sint înscrise probleme, privind relațiile economice internaționale în contextul actual al evoluției

țărilor în curs de dezvoltare, examinarea condițiilor și măsurilor concrete necesare instaurării unei noi ordini economice internaționale, precum și a condițiilor specifice dezvoltării interne a fiecărei țări. Partici- panții vor acorda, de asemenea, atenție măsurilor legate de instituirea unui control eficient de către țările lumii a treia asupra resurselor lor naturale.în' vederea aprofundării și degajării unor opinii în problemele abordate, participanții la lucrări își desfășoară activitatea in șase comisii — învăță- mint și cercetare, strategia dezvoltării. probleme privind tehnologiile și controlul resurselor naturale, cooperarea economică, sistemul financiar și relațiile economice internaționale.
P. D. COREEANĂ - Aspect din atelierul de montaj al Uzinei 

de motoare „8 August"
R.

PE SCURT»PE SCURT»PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT
Forțele de opoziție din Spania»

• LA GENEVA s-a deschis, 
luni, cea de-a XXXII-a sesiune 
a Comisiei Națiunilor 
pentru drepturile omului, 
cărei lucrări vor dura 
cinci săptămini.

Principalele probleme 
ordinea de zi a sesiunii 
l’eră la situația drepturilor 
mului in Africa de Sud, 
Chile și în teritoriile arabe 
cupate de Israel.

Unite 
ale 

circa

de
se

pe 
re-
o- 
in 
o-

63 de întreprinderi naționalizate in tjm.pul guvernului Allen- de — s-a anuntat la Santiago de Chile. Informația a fost difuzată de reprezentanții Corporației pentru dezvoltarea producției (CORFO). organism statal care controla. în timpul guvernului Unității Populare, peste 500 de întreprinderi din diverse sectoare ale economiei naționale.

ajuns astfel la nivelul din sep
tembrie 1975, cel mai mare pro
cent — 9 la sută — fiind atins 
în martie 1974.

se pronunță pentru efectuarea

• LA Ambasada țării noas
tre din Paris a avut loc o întil- 
nire consacrată evocării memo
riei marelui muzician român 
George Enescu.

ITALIA : MAJORAREA TAXEI 
DE SCONT A BĂNCII 

NAȚIONALE

vain• GUVERNUL chilian trece, in cursul acestui an. sectorul proprietății private alte
Perspectivele 

economiei
libaneze

• MINISTERUL DE FINAN
ȚE al Italiei a 
rarea taxei de 
Naționale de la 
Măsura, intrată „____
februarie, este concepută de au
toritățile financiare italiene să 
contribuie la combaterea infla
ției și să sprijine cursul mone
dei naționale — lira — in 
schimburile cu alte devize occi
dentale.

Prin majorarea la 7 la sută, 
taxa de scont a Băncii Italiei a

anunțat majo- 
scont a Băncii 
6 la 7 la sută, 
in vigoare la 2

« AGENȚIA TASS informea
ză că oamenii de știință so
vietici au descoperit o nouă 
metodă privind regularizarea 
sintezei biologice a gama-glo- 
bulinei, care neutralizează in 
organism, bacteriile patogene și 
virușii. Cercetătorii apreciază 
că prin aceasta se va oferi o 
nouă posibilitate de dirijare a 
imunității organismului, fe
nomen de care sînt legate mari 
speranțe în profilaxia și vinde
carea unor maladii, inclusiv a 
cancerului.• PRINCIPALELE companii nipone producătoare de hirtie au anuntat că de Ia 1 aprilie 1976 vor majora prețurile produselor lor cu circa 13 la sută. Alte ceastă ten ți a lare.

companii și firme din a- ramură și-au anuntat in- de, a adopta măsuri șimi-

• PARTICIPANȚII LA ADUNAREA NAȚIONALĂ A PARTIDELOR DE
MOCRAT-CREȘTINE AU REAFIRMAT NECESITATEA RESTABILIRII 
drepturilor' si libertăților rcur.c: - :: LT.ZEIOM “IT.*.SI LIB2RTÀTILOR 

DEMONSTRAȚIEs-au încheiat, de dezbateri, lu-
POLiTICE • IMPRESIONANTA 

LA BARCELONA

într-o telegramă din Beirut consacrată perspectivelor economiei libaneze, agenția France Presse relevă că cercurile co- mferciale, industriale și financiare locale își păstrează încrederea in posibilitățile de redresare a economiei țării, in ciuda distrugerilor considerabile și ,a pierderilor provocate de cioc ■ nirile in care au fost implicate pe parcursul a nouă luni diferitele grupări din Liban.Agenția France Presse tează că, î..„ ..... rut în săptămînalul Morning“, Adnan Kassar, președintele Camerei de comerț și industrie libaneze, apreciază că pierderile provocate economiei sint de cel puțin zece miliarde dolari, iar Victor Cassir, președintele Asociației comercian- ților, consideră că aceste pierderi ar putea fi chiar de 18—20 miliarde dolari.în ce privește sectorul bancar. intr-un interviu acordat a- celuiași săptămînal. vicepreședintele Asociației băncilor libaneze, Naamaan Azhari, a declarat că mult mai importante decit distrugerile directe suferite de acest sector sint derile indirecte provocate dezorganizarea activității care, aceste daune fiind greu de evaluat. Totodată,

rela- într-un interviu apâ- ' ' „Monday

r

a

i

pierde ban- însă el a apreciat că Beirutul își va putea relua rapid rolul său de mare centru bancar regional în condițiile normalizării din Liban.• Luni a avut loc la reuniune extraordinară siliului de Miniștri al lui. 1-----țării, Suleiman Frangieh.După reuniune. premierul Karame. într-o declarație făcută presei, a arătat că programul de reforme politice, economice și sociale preconizate va fi anunțat in curînd.

situațieiBeirut o a Con- Libanu- prezidată de președintele

• MINTE DETECTORUL DE MINCIUNI? Comisia pentru ac
tivitățile guvernamentale a Camerei Reprezentanților din S.U.A. 
a recomandat tuturor serviciilor administrative să renunțe la 
folosirea aparatului „Po.lygraph“, cunoscut și sub numele de 
„detector de minciuni“. Recomandarea apreciază că aceste apa
rate, utilizate de F.B.I., C.I.Ă., organele vamale, judiciare, poli
țienești etc.. nu au putut face niciodată dovada eficienței lor 
în căutarea adevărului. Dealtfel, Ministerul american al Jus
tiției, deși nu interzice expres utilizarea rezultatelor testelor 
obținute cu aceste aparate ca probe în fața tribunalelor, nici 
nu le recomandă. Se pare deci că „Polygraph“... minte • CtND 
A APĂRUT VIAȚA PE PAMÎNT? Paleontologul sovietic Boris 
Timofeev apreciază, că viața a apărut pe Pâmint in urmă cu 
2 miliarde de ani într-o probă de rocă obținută de la adînci- 
mea de 6 000 m dintr-o sondă forată într-o rocă cristalină in 
Ucraina, Timofeev a descoperit alge monocelulare, microfosile 
și resturi de organisme primare fitoplanctonice. Ele sînt de 
aproximativ trei ori mai vechi decît cele mai vechi fosile cu
noscute pînă în prezent de știință. Specialiștii au apreciat ca 
senzațional comunicatul făcut de Timofeev la al XH-lea Con
gres internațional de botanică, care a avut loc recent la Le
ningrad. Unul din participanții la eongits a apreciat că des
coperirea lui Timofeev are o importanță t.< t atit de mare, ca și 
descifrarea scrierii egiptenilor antici • FURAU ȘI... APARATE 
DE ZBOR. Cercetările întreprinse in comun, timp de aproape 
un an. de Biroul Federal de Investigații (F.B.I.) și de patrule 
speciale ale poliției, pentru supravegherea traficului pe ma- . 
gistrale în vederea descoperirii autorilor celui mai important 
furt de autovehicule din Statele Unite s-au încheiat duminică. 
Se consideră că banda implicată în acest furt (autovehiculele 
furate, inclusiv camioane, valorau un milion de dolari) va fi. 
practic, destrămată, întrucît au fost arestate 30 de persoane 
și au fost recuperate 49 de vehicule. între care și două apa
rate de zbor. De menționat că 15 dintre persoanele arestate 
și 25 de vehicule recuperate au fost descoperite în comitatul 
Polk, din Florida, de unde se pare că fusese dirijată opera- 

' țiunea. Celelalte arestări au fost operate în alte localități din 
același stat, precum și în Greenviile (Carolina de Sud). Balti- 
more (Maryland) și Elmira (New York) • NU VA CĂDEA 
PE TERRA. Institutul de tehnologie din California a anunțat 
că un asteroid, de genul celor care au cre^t cratere uriașe pe 
unele planete din sistemul solar, a fqst descoperit la o distanță, 
de circa 12 milioane mile de Pămînt. piumit „Heliri“, după nu
mele descoperitorului său,, asteroidul ?J-- ;avînd un diametru de 
3.2 kilometri — are orbita circumsblâră c6a mai apropiata .de 
Pămînt, în afară de cea a Lunii. Cercetătorii de la observatorul 
din Mount Palomar. lingă Los Angeles. care au fotografiat obiec
tul ceresc la 9 ianuarie, au precizat, că nu există riscul unei 
coliziuni a acestuia cu .Pămîntul, întrucît. cele două orbite nu 
se întrepătrund. Teoretic însă, au adăugat ei. impactul căderii 
lui „Helin“ ,într-un ocean terestru s-ar resimți prin formarea /
unor valuri de dimensiuni ce ar putea distruge orașele de coastă, ș

La Madrid după trei zile crările Adunării, plenare a grupărilor . democrat-creștine din Spania. Cu acest, prilej, partici- panții — reprezentanți a șase • grupări democrat-creștine, aflate in ilegalitate — au reafirmat necesitatea efectuării unor schimbări in Spania, in direcția restabilirii drepturilor și libertăților politice., Exprimîndu-și, in acest sens, dezacordul față de decentul discurs program pronunțat in ,Coi‘te,suri de premierul . Navarro. liderul stingii democrat-creștine. Joaquin Ruiz Gimenez. a conciliere fi avută în astăzi dacă sau un alt sebs în afara legii“. El s-a pronunțat in favoarea unei amnistii generale și imediate și a preconizat o organizare federală a statului spanioȚLa rîndul său. Jose Maria Gil Robles, președintele Consiliului Politic al democrației-creștine, lider al Federației Populare Democratice, s-a pronunțat împotriva continuării regimului ..dictatorial care a anulat toate drepturile și libertățile omului“.

în încheiere. participanții la Adunarea . plenară a grupărilor democrat-creștine au reafirmat necesitatea unor acțiuni hotă- . rite împotriva continuării vechiului regim și ' pentru democratizarea societății spaniole. în acest sens, s-a 1 preconizat organizarea unor alegeri libere, pentru formarea, unei Adunări constituante care să elaboreze o nouă lege . fundamentală a Spaniei.
arătat că ..nici o re- națională nu poate vedere în Spania de partidul comunist, partid politic, este
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PATIMA :
I

MARȚI, 3 FEBRUARIE 1976
CUIBUL : Festival (orele I 

11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30).
----------- --------- BATERIEI DE

(orele 9; 11,15;

9;
COMANDANTUL 

COASTA : Lumina 
13.30; 16; 18; 20)

INSPECTORUL
București (orele 8.45: 
18.30; 20.45) Patria (orele 9; 11.15 
13.30; 16: 18.30; 20.45).

UN CÎNTEC PE BROADWAY 
Capitol (orele 9; 11,45: 14,30; 
20). Favorit (orele 10; 13; 
19.15).

ZILE FIERBINȚI : Scala 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
Modern (orele 9; 11,15; 
18,15; 20,30). Melodia (orele 9;
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30).

CEI TREI MUȘCHETARI : Lu
ceafărul (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
18 15: 20.30).

RESPIRAȚIE LIBERA : Central 
(orele 9.15: 11.30; 13.45: 16: 18; 20), 

.Moșilor (orele 14; 16; 18; 20).
COLT ALB : Victoria (orele 9; 

11.15; 13.30; 15.45: 18,15: 20.30), Glo
ria (orele 9: 11,15; 13.30; 15,45;

BRANNICAN I 
11; 13,15; 16;

17.15
16.15

(orele
20,45), 

13.30: 16;

Sala Palatului (orele 
20.15). Cotroceni (orele 10 : 

16: 18; 20), Volga (orele 9; 
13.30: 15.45

9: 11.15:
Flamura

- — — tvt 1 L. »1 ,
18; 20). ToniiS 

13.30: 15.45: 13;
(orele 9; 11,15;

17.15 ;
12: 14
lt.15:
(orele
20.15).
13.30: 15.45; 18; 20,15).

VlNĂTORII de incendii : Fe-

O impresionantă demonstrație — cea mai mare actiline de acest fel din Spania ultimilor ani —- a avut loc.. duminică, la Barcelona. Organizată in sprijinul Cererilor privind restabilirea libertăților democratice și politice in țară, pentru amnistierea tuturor celor condamnați din motive politice, demonstrația, la care au participat aproximativ 70 000 de persoane, a reprezentat o nouă dovadă a faptului că marea majoritate a poporului spaniol se pronunță împotriva continuării regimului franchist, pentru efectuarea unor schimbări democratice în țară.Manifestația a fost împrăștiată de forțele polițienești, care au făcut uz de grenade cu gaze lacrimogene și arme dotate cu gloanțe de cauciuc.

„Prin Scrisoare și prințr-o muncă perseverentă — a arătat losip Broz Tito — am reușit să consolidăm rîndufile U.C.I., iar la cel de-al X-lea Congres s-a manifestat unitatea^ plină. Deci, cu toate că avem multe probleme, ția s-a schimbat mult în în comparație cu cea dinainte de Scrisoare și de Congresul al X-lea. S-a făcut remarcabil. După X-lea Congres. U.C.I. a început o luptă perseverentă impotriva a numeroase fenomene negative, care sînt pe cale de a fi depășite, dar încă nu întotdeauna suficient de repede și eficient“. Referindu-se, în continuare, la sarcinile actuale ale comuniștilor, președintele Tito a arătat : „în primul rind, trebuie să acționăm mai organizat și mai sistematic chiar în rîndul U.C.I. pentru ca fiecare membru al U.C.I. să înțeleagă cum trebuie să i ționeze, < teleagă membru înțeleagă său rol, poate și un comunist, și eticii membrilor care individ, fiecare organizație a U.C.I. și Uniunea Comuniștilor în ansamblu trebuie să țină mai mult seama de aceste lucruri decit pină acum. Membrii U.C.I. trebuie să fie disciplinați. trebuie să înceapă cu ei înșiși procesul de făurire a e- ticii noii orînduiri socialiste“.„Activitatea revoluționară deja se desfășoară mai rapid, a continuat președintele menționînd că Uniunea niștilor a înțeles că printr-o activitate revoluționară se poate zădărnici reapariția unei situații similare celei dinainte de cea de-a 21-a ședință a Prezidiului U.C.I. Este un mare succes“. în context, losip Broz Tito a abordat problema autocriticii, un puternic mijloc de educație în formarea omului nou și a noii societăți, relevînd necesitatea de a dezvolta și cultiva autocritica in fiecare organizație de bază a U.C.I., în fiecare conducere, la toate nivelurile. „Un comunist bun. trebuie să fie fată de eșecurile și

de- mai situa- bineun progres cel ' de-al

ac- în- Un săse comporte și să cu alte cuvinte să rolul ce-i revine, al U.C.I. trebuie i importanța propriului trebuie să știe ce ce nu poate să facă conform moralei U.C.I. Fie-

solidarea pojitică și ideologică a membrilor U.C.I.“. In această privință, el a menționat, printre altele : „Nu ne putem mulțumi cu gradul de pregătire ideologică a cadrelor de partid, cu ceea ce s-a făcut pină acum în " ceastă direcție. Desigur, este Vorba doar de cadrele partid care — la toate nivelurile — trebuie să dobindeasca o anumită învățătură marxistă. Este o acțiune care trebuie desfășurată incepind cu școala generală și pină la universitate. TuturOr trebuie să li se creeze posibilitatea de a-și insuși vățătura marxistă, noaște și înțelege marxistă".Președintele Titoapoi la lupta împotriva acelora care s-au îmbogățit pe seama societății, menționînd, intre altele, necesitatea completării, desăvîrșirii legilor.Arătind apoi că grija, toate punctele de vedere, de om trebuie să se afle atenție

a- nu de

i înde a cu- ideologias-a referit

Tito, Comu- numai

din față in atenție ca element primordial, losip Broz Tito a spus că „U- niunea Comuniștilor trebuie să lupte mai energic împotriva psihologiei burgheze a societății de consum, care înstrăinează, dezumanizează și desconsideră omul, psihologie care mari prejudicii Uniunii niștilor și societății de conducere“.Președintele Tito a rolul Uniunii Socialiste porului Muncitor în nerea în viață a politicii și programului U.C.I.. arătind că „U- riiunea Socialistă trebuie să activă, să se facă simțită toate domeniile, în toți porii cietății nostre. U.S.P.M.I. pornit în prezent pe această cale și a înregistrat deja rezultate bune“.

aduëeComu-auto-. reliefat a Po- transpu-
fie în so- a

tORESPOnUEIlTH 
SPEÎinin PEHTRU

În ședințele plenare de luni ale Conferinței balcanice pentru cooperare economică a continuat schimbul de păreri general și examinarea propunerilor privind posibilitățile de dezvoltare a cooperării multilaterale economice și tehnice între țările balcanice participante. Discuțiile s-au concentrat asupra domeniilor și temelor concrete de cooperare multilaterală. S-a conturat un acord ca dezvoltarea cooperării balcanice multilaterale să se axezç. în primul rind, pe următoarele cinci sectoare principale : agricultură și hidroecono- mie ; comerț, cooperare economică și turism ; energie ; transporturi și telecomunicații ; protecția mediului înconjurător și sănătatea publică.în stabilirea acestor domenii de cooperare s-a pornit de la propunerile concrete pe teme de cooperare, prezentate de către toate delegațiile participante.Totodată, luni a avut loc un schimb preliminar de vederi In legătură cu structura și conținutul comunicatului comun, care urmează a fi adoptat la Încheierea reuniunii de ’la Atena.
iută a Comisiei

permanente
pentru industria ușoară

C.A.E.R.

La Budapesta a avut loc cea de-a 26-a ședință a " permanente C.A.E.R. industria ușoară.La ședință s-au probleme privind adîncirea colaborării dintre țările C.A.E.R. și îndeplinirea sarcinilor din Programul complex. S-au convenit măsuri privind la îndeplinire a trasate la ședințele a 74-a ale Comitetului al C.A.E.R. Au fost programul de muncă ani al Comisiei a C.A.E.R. pentru ușoară și planul de muncă anul 1976.Comisia a adoptat, de menea, regulamentul sub temui internațional de informare științifică și tehnică in industria ușoară și planul de măsuri organizatorice pentru înființarea' acestuia.

Cornisi penti.dezbătut
ducerea sarcinilor 73-a și a Executiv adoptate pe trei permanente industriapease-sis'

Seintela 
tineretuluiautocritic , greșelile sale, deoarece prin aceasta el își va spori prestigiul și, desigur, prestigiul Uniunii Comuniștilor“. „în prezent, Uniunea Comuniștilor s-a consolidat și adoptă la timp măsurile necesare pentru a nu se repeta fenomene similare celor din trecut. Prin urmare, intervențiile mele personale sint tot mai rare și sper ca ele să nu mai fie necesare“.Răspunzînd la o întrebare, președintele Tito a spus : „De mult timp se fac auzite din cind în cind diverse' speculații în legătură cu viitorul Iugoslaviei după mine. Aceasta se datereste, oarecum, și faptului că cei care se ocupă cu aceste speculații nu înțeleg și nu cunosc deloc sistemul nostru social. structura sa organizatorică și linia politico-ideologica. După cum știți, avem o conducere colectivă, atit la nivelul Federației, cit și in republici etc. Cel mai înalt organ este Prezidiul R.S.F.I., în frunte cu președintele și le. care se schimbă ție. Acest lucru s-a dovedit practică foarte eficient Prin urmare, eu în orice zi fără nimic“.în legătură cu activitatea, politico-ideologica a U.C.I., losip Broz Tito a arătat : „Cea de-a 21-a ședință a U.C.I. și Scrisoarea au și stimulat puternic tea comuniștilor, atit solidarea internă a partidului nostru, cit i

vicepreședinte- prin rota- în ; și bun. pot să dispar să se schimbe
Prezidiului ț mobilizat activita- în con- rîndurilor și în con-

Emigranții,
în exod invers

nu cunoas- 
momente de

Drama emigrației 
te pauză. In aceste 
acută criză economică ea este 
o dramă care pentru mulți se 
repetă, insă in sens invers. Aș
teptarea nu mai este pentru 
„trenurile speranței“, cară pur
tau miile de emigrați către ță
rile din nordul Europei. Acum 
marile stații feroviare din pe
ninsulă așteaptă tot mai des 
„convoaiele“ care se îndreaptă 
spre Italia.

Am călătorit in aceste ultime 
săptămini în diferite regiuni din 
sud. „Spectacolul“ pe care l-am 
intilnit in gări, ziua sau noap
tea, este același, 
căreati de valize . .
pări, cu soțiile și copiii, născuți 
in străinătate și 
o italiană aproximativă, 
mai norocoși au putut să econo
misească cile ceva. Mulți au 
investit toate aceste economii în 
casă din sat, în care acum merg 
să locuiască. Alții in schimb nu 
posedă nici un fel de casă, 
unii și alții sint insă 
slujbă. Criza economică, 
a invadat intreaga Europă 
cidentală, a inchis nu numai 
poarta fabricilor, dar și speran
țele a sute de mii de oameni.

Mai întii sosesc veștile des
pre închiderea fabricilor, des
pre numeroasele firme care dau 
faliment. Apoi, din Republica 
Federală Germania, din Elveția, 
din Franța, vin trenurile in- 
cărcate de emigranți. După da
tele oficiale, în 1975 s-au re
întors în Italia peste 200 000 de 
emigranți. Aceasta fără a mai 
ține cont de miile de muncitori 
emigranți care, rămași fără de

Sosesc in
și de preocu-

care vorbesc 
Cei

ȘÎ 
fără 
care 

oc-

lucru, se mută dintr-o țară In 
alta, in speranța că vor reuși 
totuși să găsească o slujbă. O 
speranță, care, nu o dată, se ve
rifică a fi deșartă.

Drama emigrației afectează in 
primul rind pe tineri. Ei sint 
primii care și-au legat viitorul 
de „trenurile speranței“ și tot 
primii care se întorc. A găsi o 
slujbă acum, pare un lucru mai 
mult decit dificil. Nu o dată 
mi-a fost dat să ascult istoriile 
acestor tineri atit de asemănă
toare : Antonio Pascale, 30 ani, 
căsătorii, cu doi copii mici. A 
lucrat piuă acum citeva 
Zürich, la o societate de 
strucție. 
diat s-a 
a reușit 
Antonio 
și 7 frați, și-a încercat 
la München, dar fără nici 
rezultat. S-a întors acasă, 
Basilicata, și caută de lucru. Do
nato Langone, are 28 de ani și 
trei fete. Mai bine de 8 ani i-a 
petrecut in Elveția și in R.F.G. 
Cind s-a întors acasă, în de
cembrie 1974, șeful de șantier 
i-a promis că îl va chema îna
poi. Dar acest lucru nu s-a în- 
tîmplat. Nici un mesaj n-a mai 
sosit (pe adresa lui. Acum 
crcază micul petec de 
pe care-1 are pentru a 
să-și întrețină familia.

Acestea nu sint fapte 
Sint istorii tragice, între 
altele, pe care le-a creat 
continuă să Ie creeze emigrația.

luni

După ce a lost conce 
întors in Italia, dar n, 
să găsească o slujbă.
Gagliardi, are 19 ani 

norocul 
un 
in

lu- 
pămint 

putea

izolate, 
atiiea 

și

ELENA BOGDAN

Roma, 2 februarie

roviar (orele 9:
18,15; 20,30). Casa filmului (orele 
10: 12: 14; 16; 18; 20).

ALARMA IN DELTA : Dacia 
(orele 9; 11,15; 13.30: 15.45: 18;
20.15), Flacăra (orele 15.30; 18; 20).

JACK ȘI VREJUL DE FASOLE : 
Doina (orele 11.30; 13,30; 15,30: 
17,30; 19.30 — la 9,30 program de 
desene animate).

CERCUL MAGIC : Timpuri Noi 
(orele 9; 11; 13: 15.45; 18; 20 — 
program de documentare româ
nești — ora 11), Progresul (orele 
15.30: 17,30; 19.30).

ACEST FEL DE DRAGOSTE : 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20.30)

CURSA : Bucegi (orele 15,45: 18; 
20). Viitorul (orele 15,30: 18; 20,15).

CIRCUL : Grivița (orele 9; 11.15; 
13.30: 16; 18.15; 20,30), Aurora (o- 
rele 9; 11,15: 13.30: 15.45; 18; 20,15).

SOARTA AUREI ȘI ARGENTI- . .. - 18,

EVADATUL: Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,15), Popular (orele
15,30; 18; 20.15'.

ALEXANDRA ȘI INFERNUL ; 
CELE MAI BUNE MQMENTE CU 
STAN ȘI BRAN : , , Crîngași 
(ora 16).

PIRAȚII DIN METROU : Floreas- 
ca (orele 9: 11.15; 13.30; 16; 18.15: 
20.15), Miorița (orele 9; 11,15; 13.30; 
15.45: 18: 20).

SFERE DE FOC : Vitan (orele 
15.30: 18; 20).

J. D. CAHILL : Arta (orele 15.30; 
17.45; 20).

NE VOM ÎNTOARCE CÎND 
AZALEELE VOR ÎNFLORI ; Mun
ca (orele' 15.45: 18; 20). '

TOATE DOVEZILE ÎMPOTRI
VĂ : Rahova (orele 16; 18; 20).

(orele J5.30;■ MEI : Giuleștj
20.15).

UNDE ESTE COMPANIA A 
Unirea (orele 16: 18; 20).:

CUM SA-L ÎNECĂM PE
MRACEK : Lira (orele” 15.30; 
20.15).

MARELE GATSBY : ...Drumul 
Sării (orele 15,30; 19), pacea (orele 
10; 13; 15.30: 19).

LOTTE LA WE1MAR : Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ȘT MUZICA — ora 19,30; Teatrul 
. ,.C. I. Nottara“ (Sala Magheru) :

ULTIMA CURSĂ — ora 19.30; (Sala 
Studio) : TREI ÎNTILNIRI — ora 
19; Teatrul de Comedie : TREI 

.SURORI - ora 19; Teatrul Mic: 
VIATA E CA UN VAGON ? — ora 
19.30: Teatrul Giulești : CINE
UCIDE DRAGOSTEA — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Vasilescu“ : BUNICA 
SE MĂRITA — ora 19.30; Teatrul 
,.C. Tănase“ (Sala Savoy) : UITE 
CA NU TAC — ora 19.30; Teatrul 
..Ion Creangă“ : SCUFIȚA CU 
TREI IEZI — ora 10; BOGDAN 
DRAGOȘ — ora 17 : Teatrul 
„Țăndărică“ (Sala Victoria) : PO
VESTEA TIMPULUI PIERDUT — 
ora 17: (Sala Academia) : UN 
BĂIAT ISTEȚ ȘI UN REGE NA- 
TĂFLET — ora 17 : Circul Bucu
rești : CARNAVALUL RISULUI — 
ora 19.30: Ansamblul „Rapsodia 
Română“ : PE-UN PICIOR DE 
PLAI — ora 19,30.

11.20 Muzică ușoară. 11.30 Expedi
ție de vînătoare: „Urme pe ză
padă“. 11,55 Telex. 12.00 închide
rea programului. 16.00 Teleșcoa- 
lă. 16,30 Curs de limba franceză. 
17.00 Telex. 17.05 Melodii vechi, in
terpreti noi — cu George Sava, 
Marilena Șerban și Angela Stoe- 
nescu. 17,25 Scena — emisiune de 
actualitate și critică teatrală. 17,45 
Pentru sănătatea dv. Lombosciati
ca și durerea lombară. 17,55 Lecții 
TV pentru ’ ’.............
tură. 18.25 
Teleglob. 
Alh ambra, 
românesc, 
dedicate 
cialiste.
soarelui (II). 19.30 Telejurnal. 20.00 
în întîmpinarea Congresului depu- 
taților consiliilor populare. Argu- 
meniele inteligenței colective. Re
portaj despre devenirea in timp a 
Hunedoarei. 20.20 Teatru TV : „Șoc 
la mezanin“ de I. D. Șerban. 21.50 
1 000 de lumini. Selecțiuni din pro
gramul Televiziunii italiene cu 
Mina și Raffaella Carra. 22,10 24 
de ore.

lucrătorii din agricul- 
Melodii populare. 18.50 
Granada nu e numai 

19.10 Laudă
Emisiune 

partidului, 
19.20 1001 de

PROGRAMUL 2
7-A :

Dr. 
18;

Opera Română : FLAUTUL
FERMECAT - ora 19: Teatrul 
Național (Sala Mare) : PERIPEȚI
ILE BRAVULUI SOLDAT SWEJK
— ora 19.30: (Sala Mică) : COME
DIE DE MODA VECHE - ora 
19.30; Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Schitu Măgureanu) : 
FERMA — ora 19.30: (Sala Studio
— din Grădina Icoanei) : POEZIE

PROGRAMUL 1
9.00 Teleșcoală. 10,00 Film ar

tistic: ,,Contrabanda". Producție a 
studiourilor de film din Odesa.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA; București Piața „Sclnteil» Tel: 17 60 10, 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzor» din întreprinderi |>l instituții — Tiparul: Combinatul poligrafic „Casa Sclnteii“. 
Cititorii din strâinatate se pot abona prin ILEX1M — Serviciul export-import presa, Calea Griviței nr. 64—66, P.O.B. 2001 telex 011226, București.

ție, pămint 
de versuri 
patriei so- 
seri: Fiica

20,00 Film serial: „Lampa albas
tră“. Episodul II. 20.55 Telex. 21.00 
Spectacolul lumii (II). Tinerețea 
Cubei. 21.25 Ce știm și ce nu știm 
despre... 21.55 Tezaur de cîntec 
românesc; Muzica deceniului opt. 
Cvartetul nr. 12 de .W. Berger. In
terpretează Cvartetul „Acade
mica".

40 3Ó2 K


