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LA C. C. AL P. C. R.
Vineri, 27 februarie 1976, a în

ceput la C.C. al P.C.R. o ședință 
de lucru, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, la care participă primii se
cretari ai comitetelor județene de 
partid, activiști cu munci de răs

pundere la C.C. al P.C.R., mem
bri ai conducerii unor ministere 
economice, ai Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție și Uniunii Centrale a Coo
perativelor de Consum.

Iau parte tovarășii Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Dumitru Popescu,

losif Uglar, llie Verdeț, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Mihai Ma
rinescu, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, și Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare.

in pregătirea Congre
sului educației politice 

și al culturii

Dezbateri în organiza
țiile U.T.C.

• PERFECȚIONAREA 
PROFESIONALA - 
UN ACT DE CON

ȘTIINȚĂ POLITICĂ

• O COMPETIȚIE 
CARE OBLIGĂ LA 
AUTODEPĂȘIRE

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
J >

a primit pe ministrul petrolului 
din Republica Arabă Libiana

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri du- pă-amiază, pe Ezzeddin El Ma- brouk, ministrul petrolului din Republica Arabă Libiană, conducătorul delegației țării sale la lucrările celei de-a 3-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-libiene de cooperare economică și tehnică, care s-au desfășurat la București.La întrevedere au luat parte tovarășii Ion Pățan, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Nicolae Vereș, ambasadorul României la Tripoli.A participat ambasadorul Libiei la București, Yahia Zakaria Al-Mukadami.Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui Consiliului , Comandamentului Revoluției Republicii Arabe Libiene, Moa- mer El. Geddafi, un călduros mesaj de prietenie, precum și urări de succese tot mai mari poporului român in activitatea consacrată prosperității patriei.

Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete să adreseze, din partea sa, un cordial salut președintelui Moamer El Geddafi, iar poporului libian — urări de bunăstare și fericire.în timpul întrevederii a fost relevată evoluția favorabilă a relațiilor româno-libiene și s-a exprimat convingerea că ele vor cunoaște un curs mereu ascendent, avînd la bază înțelegerile și hotărîrile stabilite de șefii de stat ai celor două țări. Eviden- țiindu-se rezultatele fructuoase ale actualei sesiuni de la București a Comisiei mixte, a fost reliefat interesul comun pentru promovarea într-un ritm mai rapid a cooperării economice și tehnice, pentru valorificarea mai deplină a posibilităților pe care le asigură în acest sens economiile ambelor țări, pentru concretizarea, în bune condiții, a acordurilor și a celorlalte documente de colaborare existente între România și Libia. S-a a- preciat că raporturile de prietenie și cooperare dintre România și Libia servesc intereselor fundamentale ale celor două po-

poare, precum și cauzei colaborării dintre toate națiunile, promovării unor relații între state întemeiate pe egalitate și echitate, făuririi unei noi ordini economice și politice internaționale.Au fost abordate, de asemenea, unele aspecte ale actualității Internaționale, între jcare cele privind situația din Orientul Mijlociu. în cadrul schimbului de vederi, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat poziția consecventă a României în problema soluționării conflictului din Orientul Mijlociu, arătînd că o pace dreaptă șl trainică in această zonă nu poate fi obținută decit pe cale politică, ceea ce presupune retragerea trupelor Israelului din teritoriile ocupate în urma războiului din 1967, recunoașterea dreptului la autodeterminare al poporului palestinian, inclusiv crearea unui stat palestinian independent, asigurarea independenței și integrității teritoriale a tuturor statelor din regiune.întrevederea a decurs într-o ambiantă de caldă cordialitate și prietenie.

Cu ce „ochi" este privit 
viitorul pomiculturii 

~ MODERNIZAREA ~
PLANTAȚIILOR - acțiune COMPLEXĂ, 

DEOSEBIT DE EFICIENTAîn condițiile actuale, cînd suprafața arabilă a țării este limitată, sporirea producției a- gricoie este nemijlocit legată de buna gospodărire și folosirea eficientă a pămîntului, de intensificarea eforturilor materiale și umane în vederea creșterii potențialului productiv al fiecărei palme de pămînt. Lucru valabil și pentru pomicultură, sector de bază al agriculturii românești, care deține circa 430 000 hectare din suprafața arabilă a țării. Dealtfel, problema obținerii unor recolte de fructe cit mai bogate și de înaltă calitate a constituit in repetate rînduri obiectul preocupării conducerii de partid, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care, în cadrul analizelor efectuate cu specialiștii, la fața locului, a recomandat lucrătorilor din acest domeniu să se treacă la extinderea culturilor intensive și superinten- sive în toate zonele pomicole
Cantități sporite 

de legume timpuriiHotăriți să satisfacă în cît mai bune condiții cerințele cu legume timpurii ale locuitorilor Capitalei, lucrătorii complexului de sere Popești s-au angajat să realizeze în acest an, comparativ cu 1975, cu 1 milion bucăți mai multă salată, cu 100 de tone castraveți și 300 de tone tomate. Preocupindu-se de executarea la timp și în bune condiții a tuturor lucrărilor, folosind soiuri noi de înaltă productivitate, legumicultorii de aici, printre care și foarte mulți tineri, au reușit să producă cu 15 zile înainte de timpul stabilit primele cantități de legume timpurii. Astfel, pînă în prezent, ei au livrat Capitalei 1 500 000 bucăți salată, 60 tpne castraveți, 11 tone ardei gras, urmînd ca în luna martie să înceapă livrarea tomatelor.
CONSTANȚA TODEROIU

Din cronica întrecerii socialiste

• ACȚIUNILE DESFĂȘU
RATE DE LA ÎNCEPUTUL 
ACESTUI AN de minerii din întreaga tară in vederea sporirii cantităților de cărbune energetic și cocsificăbil extras și furnizat economiei naționale s-au soldat cu rezultate de seamă.Cu o depășire ce atinge 10 00fl tone lignit, colectivele exploatărilor din cadrul întreprinderii miniere Motru se situează în fruntea întrecerii socialiste. Ca efect al preocupărilor constante pe linia extinderii mecanizării și automatizării unor lucrări in subteran, minerii din Valea Jiului au depășii în a- ceastă perioadă indicele planificat al productivității muncii, fapt care se traduce în planul producției fizice in obținerea unui spor de peste 9 000 tone huilă.

• DE LA ÎNCEPUTUL A- 
NULUI, numeroase unități 

ale țării, acolo unde condițiile naturale permit, atrăgînd totodată atenția că încă nu s-a ajuns Ia o densitate corespunzătoare a pomilor, că există largi posibilități ce se cer valorificate prin concentrarea plantărilor de pomi fructiferi în zona coli- nară, pe terenuri care nu pot fi folosite pentru culturile de cimp.Avînd la bază indicațiile secretarului general al partidului, sarcinile mari ce revin pomiculturii în acest cincinal — pro-
DUMITRU DUCA 

(Continuare in pag. a Il-a)

constructoare de mașini au realizat și livrat o gamă largă de produse de o înaltă complexitate tehnică. Astfel. de la întreprinderea „Electroputere" din Craiova a fost expediat recent, pe a- dresa întreprinderii de rețele electrice din Pitești, Un autotransforniator de 400 MVA — produs înscris în nomenclatorul industriei de specialitate în ultima lună a lui 1975. Un transformator- bloc de aceeași putere va fi trimis peste cîteva zile ener- geticienilor de la Termocentrala Rovinari, iar un altul, de 200 MVA, la Tulcea. Din numărul total de transformatoare și autotransforma- toare de mari puteri, pentru tensiuni înalte, care vor fi produse anul acesta de întreprinderea craioveană, mai muit de 40 la sută sint solicitate de beneficiari externi.(Agerpres)

Niciodată poate, industria românească nu a fost atit de tinără ca astăzi ; nu este vorba atit de timpul care a trecut de la apariția ei. cit de faptul că media de vîrstă a lucrătorilor din majoritatea uzinelor noastre nu depășește 25 de ani. Așadar industria s-a ridicat în ritmul de calificare a acestor tineri care acum sînt abia la începutul drumului de muncitori și de oameni. E foarte adevărat că uneori, din cauza lipsei de cadre calificate, o mașină valorînd mai multe zeci de mii de lei a fost dată pe mina unui om după un curs de calificare de numai cîteva săptămîni și tot atit

Inginerul Aurel Fratu și sub- 
inginerul Fabian Popa, autorii 
unei recente inovații aflate pe 
bancurile de probă, se numără 
printre fruntașii acțiunii de 
autoutilare la întreprinderea 
Steagul Roșu — Brașov.

Foto : GH. CUCU

Elevele Eugenia Tudor, Sil
via Radu și Liliana Olar, de la 
Liceul „i-L. Caragialc“ din 
Capitală, Ia strung in atelierul 
de mecanică fină.

Foto : O. PLECAN

de Adrian Păunescu

SETEA

Am avut încă o dată prilejul, 
de curînd, la o intilnire a poe
ziei si muzicii cu tineretul, să 
constat că umanismul nu este 
doar o profesie — poate nu e 
niciodată cu adevărat o profesie 
— ci o vocație. O vocație adincă 
și irepresibilă, o vocație care, ca 
oricare alta, poate fi cultivată 
sau mai puțin cultivată, dar care 
niciodată nu se poate sprijini 
pe vreo rutină, oriclt de profita
bilă în datele ei aparente. Mai 
mult decit oriunde, în societatea 
noastră umanismul se cade a fi 
modul de a trăi și de a înțelege 
viața al tuturor, nicidecum afa
cerea privată a unor așa-ziși 
inițiați. Sigur că există inițiere, 
sigur că există proces de apro
fundare a umanismului. Sigur 
că inocența nu trebuie să ducă 
la ignorantă și că umanismul nu 
crește ca frunza și ca iarba doar 
din raporturile directe dintre 
pămînt, ploaie șl soare. Dar cul
tivarea umanismului, educarea 
purtătorilor lui nu se fac doar la 
lecțiile de umanism. Umanismul 
nu ne apare ca o temă dată 
pentru acasă de un profesor ri
gid doar unora dintre elevii săi, 
temă străbătută de întrebări cu 
răspunsuri deja formulate în 
mintea profesorului. Noul uma
nism este activ și nu înțelege 
omenia ca pe o compasiune uni
versală fată de orice și în orice 
clipă. Noul umanism este înte
meiat pe dragoste, dar și pe 

Să-ți faci loc in viață 
cu faptele...

înseninări
Nicolae Mateescu

de adevărat este că printre noii încadrați se găsesc și dintre aceia care, după ce își fac timp de o lună stagiul de protecția muncii, își iau actele și pleacă în altă parte ; dar important este că tineretul care s-a îndreptat spre industrie se află acum Ia locurile de muncă și că 

dreptate și niciodată el nu ne 
va învăța să ne milostivim de 
hoți, doar pentru că sînt și ei 
oameni, de exemplu. Ar trebui 
oare ca, dintr-o falsă înțelegere 
a umanismului, purtătorii nou
lui să izbucnească in hohote de 
plins în clipa cînd vechiul este 
înfrint ? Credem că nu. Și-așa 
cum este tolerant cu cele ome
nești, umanismul nostru e in
flexibil cînd e vorba de fapte 
care-i contravin esențial. Dar 
pentru a fi ceea ce spunem aici 
că este, umanismul nostru nou 
include în el toate cuceririle u- 
manismului de pînă la noi. Și 
am putea spune, fără temerea 
că vom fi dezmințiți, că în fond 
cultura este una din izbînzile 
omului asupra dezordinei și in
stinctului animalic, egoismului 
și spiritului de disoluție. insă, 
din păcate, cîteodată chiar cei 
ce se pregătesc pentru a profesa 
umanismul nu au întotdeauna 
sufletul proaspăt pentru a încălzi 
ideile lor cu bătaia unei inimi 
fierbinți.

Ziceam că de curînd am avut 
prilejul să văd ce este și ce 
vocație a umanismului au toc
mai tinerii care se ocupă în cea 
mai mare parte a timpului de 
cu totul altceva decit ■ științele 
umaniste. Iată aici cîți studenți 
au cerut, cu sufletul la gură, 
Cenaclului Flacăra să participe

(Continuare în pag. a Il-a)

anii care urmează, anii revoluției tehnico-științifice, vor fi anii maturizării lui.Fiecare dintre tinerii cu care am stat de vorbă la u- zina „Rulmentul“ din Brașov a avut alte motive pentru a alege munca în uzină.Unuia din ei, lui Ion Nen- ciu, i-a plăcut orașul : trebuia să dea examen la o școală de șoferi la Buzău, dar a venit în vizită Ia fratele mai mare, pe atunci muncitor tot la „Rulmentul“ și Brașovul i-a plăcut atit de mult incit a făcut tot ce a putut ca să vină aici. Acum
(Continuare în pag. a Il-a)

INTERVIUL 
acordat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ziarului „Delo" din Liubliana

După cum s-a anunțat, Ia 20 februarie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
primit pe publicistul iugoslav Bogdan Pogacnik, trimis special al ziarului „Delo" din Liu
bliana, câruia i-a acordat un interviu.

ÎNTREBARE : Numitorul 
comun al tuturor aspirațiilor 
care animă omenirea pro
gresistă in zilele noastre este 
libertatea. Cum ați defini 
dumneavoastră această no
țiune ?RĂSPUNS : Ca rezultat al profundelor schimbări care au loc pe plan international, se a- firmă cu putere voința popoarelor de libertate și independență națională, de lichidare a vechii politici de inegalitate, dominație și dictat. Noțiunea de libertate — după cum este bine știut — a avut înțelesuri diferite, fiind, de altfel, ea însăși un rezultat al dezvoltării sociale și istorice. Dezvoltarea forțelor de producție, a științei, orice progres in cunoașterea naturii și societății a însemnat implicit și un progres în domeniul libertății, care s-a amplificat și a căpătat caracteristici și forme noi. în condițiile de astăzi, această noțiune devine într-adevăr un numitor comun pentru forțele înaintate, progresiste, dar ea continuă, de asemenea, să aibă diferite înțelesuri și mai cu seamă diferite cimpuri de acțiune. Cred că în clarificarea lucrurilor trebuie pornit de la faptul că pentru realizarea unei libertăți reale este necesară, în primul rînd, lichidarea inegalităților economice, a asupririi sociale și naționale — pe plan intern —, lichidarea politicii imperialiste, colonialiste, néocolonialiste, a relațiilor de inechitate — pe plan internațional. Ținînd seama de aceasta, libertatea poate fi concepută ca realizarea condițiilor de manifestare deplină a voinței maselor populare, a cetățenilor, în privința dezvoltării economico-so- ciale a fiecărei țări, a afirmării nestingherite a concepțiilor și ideilor înaintate, a participării Ia elaborarea și înfăptuirea principiilor fundamentale ale orînduirii sociale noi. Am în vedere cunoașterea și stăpînirea legilor dezvoltării sociale, necesitatea acțiunii, în interesul general și în interesul fiecărui cetățean, pentru edificarea unei orînduiri care să permită afirmarea deplină a omului, promovarea unui umanism nou bazat pe echitate și dreptate socială. Pe plan internațional, în momentul de față, cînd există țări cu orînduiri sociale diferite și cînd trebuie realizate relații noi, de echitate, de colaborare pe bază de egalitate în drepturi, aceasta s-ar concretiza în înfăptuirea noii ordini economice internaționale. Numai așa s-ar putea vorbi de o adevărată libertate a națiunilor și popoarelor.ÎNTREBARE : Cum apre- 

ciați situația de pe continen
tul european după reuniunea 
de la Helsinki și care este 
semnificația Apelului Marii 
Adunări Naționale a Româ
niei către parlamentele țări

lor europene 1 Care este o- 
pinia dumneavoastră privind 
pacea și destinderea' in în
treaga lume ?RĂSPUNS : Conferința de la Helsinki constituie un moment de importanță istorică în viața continentului european. Documentele adoptate deschid perspective unice în istoria Europei pentru afirmarea unor relații noi, bazate pe egalitate și respect între toate națiunile, pentru realizarea unei colaborări multilaterale în toate domeniile. Considerăm însă că prin această reuniune nu s-au încheiat acțiunile privind securitatea, ci, din contră, s-a deschis o etapă nouă, hotărîtoare, pentru realizarea în fapt a securității europene, pentru promovarea relațiilor noi in Europa. Pornind de la aceste considerente și de la necesitatea de a se întreprinde acțiuni concrete atit pentru colaborarea economică, teh- nico-științifică, culturală, cît și in domeniul dezangajării militare și dezarmării am dezbătut această problemă în Marea A- dunare Națională. în general, credem că este necesar ca parlamentele țărilor din Europa să joace un rol mai activ în înfăptuirea celor hotărîte la Helsinki. Aceasta este și semnificația A- pelului adresat de Marea Adunare Națională celorlalte parlamente. Securitatea nu poate fi realizată fără participarea activă a popoarelor Europei, după cum, de altfel, pacea în Europa — ca și în întreaga lume — nu poate fi decit rezultatul acțiunii hotărite a popoarelor, expresia voinței lor libere de a-și făuri o viață în concordanță cu aspirațiile lor de bunăstare și fericire, în care noile cuceriri ale științei și culturii să fie puse în slujba omului, a progresului civilizației umane.ÎNTREBARE : Considerați 

că există speranța realizării 
unei zone fără armament 
nuclear sau a unei zone lip
site de orice armament in 
Europa ?RĂSPUNS : Desigur, problema armamentului atomic, problemele dezarmării sînt deosebit de importante pentru Eu- 'ropa, ținînd seama de faptul că actualmente pe acest continent sînt concentrate cele mai puternice- forțe militare, inclusiv armament atomic, că aici se confruntă două blocuri militare. Problemele dezarmării nu pot fi însă limitate numai la Europa și deci soluționarea lor este nemijlocit legată de hotărîrile mai generale privind dezarmarea generală și, în primul rînd, dezarmarea nucleară.Considerăm totuși că, în acest context, se pot realiza anumite zone în Europa fără armament nuclear, cum ar fi de exemplu in Balcani, în Europa centrală, în nordul Europei, concepind a-. 

ceasta ca o parte inseparabilă 9 securității europene și a dezarmării generale.ÎNTREBARE : Am dori să 
cunoaștem părerea dumnea
voastră cu privire la per
spectiva păcii în Orientul 
Mijlociu.RĂSPUNS : Trebuie să vă spun că situația din Orientul Mijlociu ne îngrijorează in mod deosebit, ținînd seama de interdependența foarte strinsă între Europa — dar mai cu seamă între țările din sud-estul Europei — și Orientul Mijlociu. De a- ceea, România s-a preocupat și se preocupă activ de obiectivul de a se ajunge la soluționarea politică a conflictului din a- ceastă zonă. Am aprăciat că reuniunea recentă a Consiliului de Securitate oferea o posibilitate în această privință, iar proiectul de rezoluție — chiar dacă nu a fost adoptat datorită veto-ului Statelor Unite — a constituit și constituie un pas important înainte și poate oferi o bază pentru continuarea acțiunii in vederea soluționării problemelor din Orientul Mijlociu. Calea pentru realizarea păcii o vedem în retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate in 1967, soluționarea problemei poporului palestinean, inclusiv prin formarea unui stat palestinean independent, și — desigur — crearea condițiilor pentru asigurarea integrității și suveranității tuturor statelor din zonă.ÎNTREBARE : Cum vedeți 
perspectivele colaborării bal
canice în momentul de față, 
după încheierea primei re
uniuni consacrate acestei 
teme ? Ce măsuri sint nece
sare și ce obiective ar trebui 
luate in considerare in pri
mul rînd ?RĂSPUNS : După cum se știe, România s-a pronunțat întotdeauna pentru extinderea colaborării în diferite domenii intre țările balcanice, considerînd că dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare — in ciuda deosebirilor de orînduire socială și de apartenență la blocuri militare diferite — constituie o necesitate pentru progresul fiecăreia din aceste țări, pentru consolidarea păcii în Europa și în lume. Pornind de la aceasta, am sprijinit întotdeauna diferitele forme de conlucrare și organismele existente de mult timp în diverse domenii și care au rezultate pozitive. în același spirit am participat la reuniunea economică de la Atena, cu dorința de a găsi împreună căile de extindere a colaborării în domenii care interesează deopotrivă țările noastre, îndeosebi in transporturi, în domeniul energetic, al mediului înconjurător, 

. (Continuare în pag. a IlI-a)
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Concept fundamental al politicii și ideologiei partidului nostru, democrația socialistă ilustrează, in modul cel mai viu și mai concret, dinamica vieții ncastre politice, sociale și economice, prefigurează sensurile și implicsțiUe deciziilor de importanță majoră ale efortului nostru Constructiv, fiind, totodată, garanția cea mai sigură a transpunerii cuvîntului partidului în faptă.Vom spune că democrația socialistă e o realitate dialectică și pe plan teoretic realitate se relevă în nea valențelor sale istorice, economice, etice, juridice și nu vom greși. Vom spune că edificăm democrația socialistă în spiritul unei exemplare consecvențe marxiste, în spiritul celei mai înaintate concepții despre lume și societate. despre om și relațiile interumane, și nu vom greși. Iarăși vom spune că democrația și-a creat propriul său cli- mat psihologic și moral, de încredere deplină în politica partidului nostru, în clarviziunea și consecventa sa marxistă.Societatea pe care o construim nu e posibilă fără edificarea democrației socialiste, unica modalitate prin care poporul îsi ia în posesie destinul. „în concepția partidului nostru — afirmă tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu — socialismul și democrația sînt de nedespărțit". Simțim solemnitatea și adevărul grav al acestei idei, cu încărcătura pe care i-o dau umanismul socialist și principiile eticii și echității comuniste. Comunistul de omenie e o creație și o necesitate a democratismului nostru, democratism ajuns la conștiința lucidă, revoluționară că deținerea puterii de către popor implică, pentru fiecare din noi. o responsabilitate joră, responsabilitate pe istoria o înregistrează ca propria sa necesitate.Comuniștii sînt. cum se creatorii și purtătorii de cuvînt ai noului. Partidul nostru elaborează strategia ofensivei noului, bazat pe adevărul, verificat în practica sa revoluționară, că descătușarea energiilor creatoare ale maselor. în efortul edificării societății noastre, face din fiecare victorie o premisă a victoriilor viitoare. Națiunea capătă, în acest context, noi trăsături definitorii, partinitatea devenind o dimensiune spirituală a întregului popor. Poporul participă nu numai la înfăptuirea politicii partidului, ci și la elaborarea acesteia, o simte și o trăiește ca pe unica sa modalitate de a fi, ca pe singura alternativă, justificată istoric și național, izvorîtă moralitatea sa. din spiritul de dreptate, din idealurile cele mai scumpe.Privită astfel, democrația cialistă nu e nici pe departe un concept abstract ori un scop în sine. Dimpotrivă, e mijlocul prin care poporul se integrează în logica istoriei, e modalitatea și climatul prin care activitatea politică a maselor, a fiecărui cetățean, e adusă la parametrii săi maximi, în forme instituțio- nalizate. în acest fel, societatea nu e doar un cadru de rezolvare de către individ a problemelor sale personale, ci e un sistem de structuri în care individul rezolvă în mod personal, adică în acord cu capacitatea și talentul său. problemele societății, . pe care le înregistrează datorită conștiinței sale comuniste, ca pe propriile sale interese, ca pe interesele sale ritale.în viziunea partidului nostru, principiile democrației au o bază obiectivă, democrația se asociază cu înalta responsabilitate. cu spiritul de răspundere al fiecărui participant la efortul comun. Libertatea, condiție fundamentală a democrației, se a- soeiază cu disciplina. Dar, nu numai că se asociază, disciplina devine, trebuie să devină, corelatul intim al libertății, căci libertatea în afara cerințelor și exigențelor sociale e un non sens.Democrația socialistă formează cadrul totalei împliniri a personalității umane. Societatea socialistă multilateral dezvoltată, pregătirea condițiilor trecerii treptate spre comunism duc și vor duce la înflorirea națiunii socialiste. Ia ridicarea gradului de civilizație și cultură al poporului. Structura social-econo-

această multitudi- filozofice, politice.

ma- care neștie.

din său saleso-

mică, politică și juridică stimulează și determină, într-o măsură considerabilă, progresul multilateral al societății, dezvoltarea multilaterală a personalității, cultivarea talentelor și vocației fiecărui cetățean angajat în efortul constructiv.Tineretul, marele beneficiar al condițiilor create de societate și care au ca rezultat dezvoltarea plenară a individului, afirmarea nelimitată a personalității, participă, prin mijlocirea democrației socialiste, la elaborarea propriului său destin.

rea șl perfecționarea lor relevă cel mai pregnant antrenarea cetățenilor în cele mai diverse activități politice și sociale, cit și' pentru că rezolvarea sarcinilor cu caracter politic, economic, social, cultural, educativ, care determină viața, munca și activitatea revoluționară a tineretului depind de modul organic în care aceste organizații se înscriu in structiv funcție : Frontul gurînd cel mai larg cadru orga-
procesul general con- cu dubla lor natură și de stat și obștească. Unității Socialiste, asi-
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SOCIALISTE

măsură ce această Smerește, se multipli’- evantaiul răspunderii Cel care formulea-Pe plicare că și sociale, ză. în spiritul celei mai autentice democrații, exigențe sociale, cel care imaginează noi posibilități de perfecționare socială. formulează, în primul rînd, exigențe față de sîne, formulează în primul rînd pentru sine principii de mare semnificație morală și politică. Perfecționarea socială e de neconceput fără năzuința și efortul perfecționării individuale, al autoper- fecționării.Formele de participare a cetățenilor la conducerea societății sînt gîndite ca sistem și funcționează ca atare. Nu e posibil, firește, să amintim în cadrul articolului de față toate aceste forme și modul în care se materializează principiile democrației socialiste prin intermediul lor. Ne vom opri însă asupra rolului și locului organizațiilor obștești în acest sistem, în acest proces, atît pentru că îmbogăți-

nizatoric de unire a tuturor forțelor politice și sociale ale națiunii, se relevă ca organism politic permanent, democratic și revoluționar, larg reprezentativ (constituit din P.C.R., toate organizațiile de masă, obștești, cooperatiste, profesionale, consiliile naționalităților conlocuitoare. uniunile de creație, asociațiile și societățile culturale, sportive, artistice). Nu mai puțin de 34 de organizații sînt înglobate în F.U.S. Beneficiind de rolul conducător al partidului, aceste organizații realizează coeziunea întregii națiuni, a tuturor forțelor sociale. Alături de aceste organizații, sindicatele, cea mai largă formă de organizare a clasei muncitoare, unind peste 5 000 000 de membri, mobilizează la rezolvarea treburilor tării, la înfăptuirea politicii partidului, 'cea mai înaintată forță socială.în acest angrenaj a] sistemului democrației socialiste, Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Asociațiilor Studenților Co-

muniști din România, precum și Consiliul Național al Organizației Pionierilor își desfășoară activitatea pe baza principiului torice, dului. lui au parte de drept din diferite organe de stat, de la guvern și pînă la unitățile de învățămînt și economice. Participarea activă și plenară a tinerei generații la conducerea destinelor națiunii ne apare, în acest fel, nu doar ca posibilitate, ci ca o realitate ; o realitate care demonstrează, încă o dată, că energia și spiritul revoluționar al tineretului capătă, în sistemul democrației noastre, sens și conținut.Dar, cum aminteam, sistemul democrației socialiste e dinamic și dialectic atît sub raportul formelor cît și al conținutului. Faptul este ' ilustrat Congresul Consiliilor județene, care a sintetizat cota de participare a cetățenilor patriei noastre la elaborarea noilor perspective de dezvoltare, la elaborarea sarcinilor etape de dezvoltare a noastre.Programul partidului jalonează direcțiile < viitorului, oferă repere construcției elaborate, științifice, dar și entuziasmului și îndrăznelii creatoare. Acest program grandios e, pentru tineri, modul incontestabil democratic de realizare, participarea la transpunerea sa în viață fiind criteriul suprem al democratismului activ, conștient și lucid.Esența democrației este, cum se știe, participarea poporului Ia elaborarea destinului său. Esența democrației socialiste nu se oprește la nului, făcînd desfășurată a suprem al

autonomiei organiza- sub conducerea parti- Reprezentanții tineretu- posibilitatea să facă

și de populare
viitoarei societățiinostru ofensivei i sigure

elaborarea desti- din construcția acestuia criteriul ...._____ moralității comu-.niște. Idealurile tineretului cîș- tigă, în acest context, în concretețe, și în generozitate. Putem vorbi de eficiența idealurilor noastre, întrucît formulînd exigențe și repere colective stabilim, pentru fiecare individ, un sistem de obiective determinate riguros, istoricește justificate, științific elaborate, lucid și conștient înțelese. Putem vorbi, apoi, de eficiența entuziasmului care, raportîndu-se la un program științific, elaborat prin investigarea și valorificarea inteligenței colecțive, nu e nevoit să se reformuleze la tot pasul, cota de participare a fiecărui tinăr la treburile colective, men- ținîndu-se mereu ridicată. Democrația socialistă e un sistem de idealuri colective, un sistem de responsabilități și exigențe care se transformă în procesul complex al edificării morale, al deplinei maturizări politice a oamenilor în autoexigență.
"grigore traian pop

Să-Ii fad loc in
viață eu 999

(Urmare din pag. I)este reglor și, împreună cu echipa lui, răspunde de zece mașini automate.Frezorul s-a înscris sională ca rie : știa seamnă să fii frezor. Pe urmă a început să-i placă — pînă într-atît îneît actim este u- nul din cei mai buni frezori din uzină și chiar din județ.— Dar dacă, pînă Ia urmă, nu ți-ar fi plăcut 7 I-am întrebat.— Nu cred, mi-a zis oarecum speriat. Eu, tot ce-am făcut, am vrut să iasă bine.— Doar cu voința poți să treci peste toate greutățile 7— Mai e vorba și de talent... Dar talentul se vede în tot ce faci : nu numai în producție, ci și in viața ta... întotdeauna am fost curios : eu pot să fac la fel de bine ca altul 7 Și acum, dacă a- pare o marcă nouă de oțel, pe mine mă interesează. Tratamentele termice n-ar trebui să mă intereseze, dar eu mă duc și aflu cum se face...La inginerul Dan Moașa, sau la secretarul U.T.C. al uzinei, Gheorghe Nilă, faptul că au ales industria nu este întîmplător ; tatăl celui dinții este și el inginer, tot la „Rulmentul", iar tatăl celui de-al doilea a fost secretar de partid timp de 20 de ani.Dan uzina

Toan Chiujdea la școala profesa aibă o mese- prea bine ce în-

L-am întrebat pe Moașa ce înseamnă pentru el.— Alerg toată ziua, răspuns ridicînd din umeri. Trebuie să fiu acolo unde e nevoie... Dar industria modernă asta înseamnă, mai a- daugă. E ca un organism viu, adaptabil... Cine păstrează ideea că industria e un mecanism greoi care nu face decît să producă se înșeală. O uzină, o industrie chiar, trebuie să fie maleabile, să se adapteze tot timpul Ia ceea ce produce... La menți, de exemplu, nu producem ani Ia rînd lași tip. Avem comenzi tru serii scurte și după fiecare serie totul trebuie luat de la capăt. Asimilăm mereu tipuri noi. în 1975 am asimilat 68 de tipuri, iar anul

mi-a

rul- mai acc- pen-

aia sen
(Urmare din pag. I)
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MODERNIZAREA PLANTAȚIILOR
(Urmare din pag. I)ducția de fructe trebuie să jungă la sfirșitul anului 19761 950 000 tone, iar în 19802 500 000 tone — specialiștii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare au trecut elaborarea programelor voltare a pomiculturii, me defalcate pe județe pomicole, stabilindu-se, ceastă ocazie, direcțiile pale prin care se va pentru obținerea cantităților de fructe propuse. Intre acestea, pe lingă operațiile curente ce prevăd aplicarea tuturor tehnologiilor recomafidate de specialiști — tăieri de formare și întreținere. fertilizare cu îngrășăminte chimice și organice, tratamente fito-sanitare, lucrări de întreținere a solului — o atenție sporită se acordă ridicării nivelului productiv al livezilor existente, prin creșterea densității la unitatea de suprafață. deci prin modernizarea plantațiilor.Modernizarea plantațiilor, acțiune deosebit de complexă și de eficientă potențialului aprecia ing.cu, șeful compartimentului din centrala de legume și fructe — se va realiza în primul rînd prin lucrările de îndesire, ce se vor executa în actualul cincinal pe 52 000 hectare și prin completarea și extinderea utilităților (alimentări cu apă, irigații, terasări, lucrări antierozionale) pe suprafața de

a- la la
la de dez- progra- și zone cu a- princi- acționa

pentru ridicarea productiv, cum dr Tudor Stân

acesta avem 176 de noi asimilări.^. Vă dați seama 7 Peste cinci ani, întreaga producție de rulmenți va fi înnoită.Am auzit bunătățirea tehnologic, inima :— Nu e văzut cum _ tele la cald Ia Sinaia și încercăm _noi. E normal. Asta nu înseamnă că eu unul am descoperit ceva... O să facem șl noi, pentru că la ei s-au obținut rezultate foarte bune !L-am întrebat pe Ion Nenciu dacă vrea să se întoarcă acasă, Ia Pogoanele.— La Pogoanele 7 a sărit el. Nici nu mă gîndesc 1— Părinții stau încă la Pogoanele 7— Da... M-au chemat, mi-au propus să-mi mic casa și tot ce au nisit....- Și?— N-am vrut... Mai

că a propus îm- unui proces Ride din toatămare lucru... Am se fac tratamen-să le adaptăm și

lase ago-

49 000 hectare. Ce se înțelege, de fapt, prin îndesirea plantațiilor și cum trebuie ea executată ? „în cazul menținerii plantațiilor clasice existente — ne spune tovarășul ing. dr. Tudor Stancu — pentru a se a- junge la densitatea recomandată, se plantează un rînd de pomi pe intervalul dintre două rinduri existente și 1—2 pomi po intervalul dintre pomi. în cazul cînd se pune problema defrișării pomilor din plantațiile vechi, pe intervalul dintre rinduri se plantează 2 rîn- duri de pomi la distanțe corespunzătoare, iar, cînd pomii noi plantați au intrat pe rod. cei vechi se defrișează și plantația rămîne încheiată, cu o densitate de 1 100—1 200 pomi la hectar. Se are grijă ca pomii, la plantare, să fie pe portaitoi vegetali sau francaltoi cu soiuri șpur, pentru a ajunge cît mai repede la vîrsta biologică a pomilor plantați mai demult“.Pentru a arăta mai eficienta acestei acțiuni, ționăm că la nivelul1980. din cele 2,5 milioane tone fructe prevăzute a se recolta din livezi, peste 1.3 milioane tone se vor obține din plantațiile modernizate. Pe lingă acțiunea de modernizare a plantațiilor vechi, avînd în vedere planul de dezvoltare a pomicul- turii în perspectivă pînă în 1985. cînd se preconizează ca producția de fructe să ajungă la 3,5 milioane tone (80 kg. fructe pe cap de locuitor), o

altă direcție preconizată de specialiști vizează crearea unor noi plantații în sistem intensiv și superiritensiv. adică plantații cu o densitate ridicată la hec-
tar. Eficienta și avantajele noilor plantații in sistemele menționate, față , de cele clasice, rezultă cu pregnantă din tabelul următor :

Suprafața ha Sistemul plantației Pomi buc. Producție kg.1 clasic 150—250 4 000—6 0001 intensiv 500—800 10 000—15 0001 superintensiv 2 500—5 090 35 000—45 000
observa, prisma randa- la hectar, avantajele favorabile plantațiilor și superintensive. Din

sintetic men- anului

Așa cum se poate judecind prin meniului sînt net intensive această rațiune, justificată economic și confirmată de practica unor unități, în acest an urmează să se creeze noi plantații de acest fel, pe o suprafață de peste 5 000 hectare. Ți- nînd seama de numărul mare de pomi prevăzuți a se planta la hectar, între 300—5 000, se pune problema asigurării acestora la nivelul și in structura impusă de noile tehnologii. Ce măsuri au fost luate în această privință ? „în ceea ce privește materialul pomicol săditor — ne spune tovarășulStancu — au fosttoate condițiile pentru înființarea altor 25 noi pepiniere, cu o suprafață a cîmpului de formare de 365 hectare, și extinderea celor existente la 600 hectare, care vor produce în acest cincinal, pentru livezile țării, peste 103 milioane pomi. Cit privește

_ ___ ______ binemuncesc eu, cîștig și îmi fac singur tot ce am nevoie... Aici, la Brașov, e locul meu. Muncesc, m-ani obișnuit cu oamenii... Pe doi oameni din echipă eu i-am format. I-am crescut în spiritul meu...Ce înseamnă acest spirit al său ?, I-am întrebat, gîn- dindu-mă, fără să vreau, la cei 25 de ani pe care îi are.— Cu rulmenții voie doar de pricepere, nevoie și de sensibilitate terioară, înțelegeți 7 E voie să fii om Ia locul muncă și să fii om peste Să nu te arate nimeni getul !Ce-șî doresc Ion sau Ioan Chiujdea 7 lucruri cît se poate de concrete : primul vrea să facă un curs de gradul doi, poate o școală de maiștri, iar cel de-al doilea vrea să-și termine liceul la seral.Am vrut să știu de Ia Ioan Chiujdea dacă e mulțumit de sine, mulțumit cu cit a făcut pînă acum.— Mulțumit nu spun că sînt, mi-a răspuns. De exemplu, mai mare și-a terminat liceul și pe urmă a făcut facultatea... Liceul tot Ia seral l-a terminat. Acum e inginer la, București, așa că eu... am făcut mai puțin.Dan Moașa îmi vorbea entuziasmat nu atît de proiecte de viitor grandioase, cît de faptul că a știut cum să laude pe cineva. Și tot așa, era mîndru că atunci cînd nu înțelege ceva întreabă fără să se rușineze.Intr-adevăr, Ion Nenciu are un spirit al său care este, în același timp, a! tuturor celor din marea armată dustrială a țării : să fii la locul de muncă și să om peste tot 1 E spiritul care Ioan Chiujdea îl definea în felul său : „Trebuie să-ți faci loc în viață cu faptele, și nu cu zîmbete 1“. Și cuvintele acestea nu sînt o constatare, ci un ideal legat de omenie și de cinste.

nu-i ne-E bipede tot. de-cuNenciu Niște

pot săfratele meu

in- om fii pe

I

la o manifestare a sa și de la 
ce facultăți vin ei : Institutul 
politehnic — 4813, Institutul de 
construcții — 1432, Academia de 
studii economice — 1912 ; Insti
tutul agronomic „N. Bălcescu“
— 952 ; institutul de medicină și 
farmacie — 758, Facultatea de 
filozofie — 300, Facultatea de 
drept — 250, Institutul de arhi
tectură „Ion Mincu“ — 264 ; Fa
cultatea de geologie, geografie
— 170 ; Facultatea de 
tică-mecanică — 118 ; 
tea de limbi romanice, 
orientale — 100, Facultatea 
biologie — 32. Ei bine, se ob
servă lesne că aproape 5 000 de 
studenți sint politehniști și a- 
proape 2 000 studenți la Acade
mia de studii economice. E o 
mare bucurie pentru un scriitor 
să vadă cu ochii lui că acești 
oameni, care nu studiază litera
tura română și nici muzica la 
cursuri, întruchipează în bună 
măsură idealul moral și social al 
omului nou, care nu trebuie să 
stea zăvorit in cușca profesiei 
sale, ci trebuie să ridice ochii 
spre lume, s-o înțeleagă și să 
știe în ce direcție merge ea. Un 
adevărat comunist va împlini la 
nivelul șansei de azi visul Re
nașterii : un om multilateral. 
Dar, în același timp, va împlini 
șl un vis nou, al societății noas
tre chiar : un om perfect con
știent de sine și activ in drumul 
său. Cu surprindere, cititorul va 
putea citi in această listă de op
țiuni ale studenților prezența a 
250 de studenți din Brașov. Des
chis întotdeauna solicitărilor din 
țară, nucleul de artă tînără al 
cenaclului nostru nu a fost pur și simplu invitat la Brașov de 
reprezentanții tinerilor, în ciuda 
faptului că sute de scrisori de 
la Brașov ne cer prezența acolo. 
Dar acești tineri au venit să as
culte muzică și poezie odată cu 
miile lor de colegi din București. 
Faptul e interesant și semnifi
cativ pentru împrejurarea că a- 
devărații umaniști își fortifică 
spiritul cu ceea ce au nevoie, 
fie că sint viitori agronomi, fie 
că sint viitori medici, fie că 
sint viitori ingineri. Mă gîndesc 
să laud pe studenții facultăților 
tehnice și economice, ai celor
lalte facultăți pentru dragostea 
lor extraordinară față de arta 
românească. Mă gîndesc ce șoc 
ar fi pentru oricine nu ne cu
noaște pe noi, românii, să vadă 
15 000 de oameni recitind sau 
cîntind, într-o atmosferă de de
plină civilizație, stăpîniți de fio
rul dragostei de patrie, și al în
crederii în partidul revoluționar 
al acestei țări, al descendenței din 
vitalitatea și vocația poporului 
român însuși. Mă gîndesc la cu 
totul neobișnuita forță de in
ducție pe care o poate exercita 
arta asupra conștiințelor într-o 
societate în care omul nu trăiește 
izolat ci în ciuda tuturor greu
tăților pe care le are, omul tră
iește lingă om. omul trăiește în 
mediul său omenesc, în umanis
mul concret de care are atita 
nevoie.

Cine vorbește despre tehno
crație și alte aiureli, cînd tine
rii viitori ingineri și oameni ai 
tehnicii, viitori economiști și a- 
gronomi, viitori medici și filo-

matema- 
Faculta- 

clasice și 
de

Tudor creata

structura acestora, ponderea o vor deține soiurile valoroase Jonathan, Golden Deliceous și grypa Red-urilor la măr, soiurile autohtone la prun, soiurile cu pulpă galbenă la piersic și altele. Pe scurt, soiurile de fructe gustoase, rezistente, cele solicitate de consumatori".Fără îndoială, realizarea a- cestui amplu program de modernizare și dezvoltare a pomiculturii, înfăptuirea măsurilor stabilite vizează în mod deosebit pe specialiști, pe lucrătorii din acest important domeniu de activitate, dar, în același timp, ele reprezintă cerințe ce se pun cu aceeași acuitate și în fața tineretului, a organizațiilor U.T.C. Pomicultura este o îndeletnicire tradițională pentru locuitorii țării noastre, iar tinerii, prin acțiuni specifice, prin inițiativele lansate — avem în vedere în primul rînd „Plantațiile tineretului" — pot contribui la dezvoltarea și modernizarea ei.

juriști se înghesuie să 
„Hai să dăm mină cu 
Cei cu inima română",

sofi fi 
audă 
mină /___ ___ ______ .
să audă marile poeme ale ctito
riei spirituale a acestui popor 
și poemele poeților noi, pe 
tinerii trubaduri de azi 7 Ce 
teorie absurdă despre tehnocra
ție și înstrăinare ar mai rămîne 
valabilă în fața priveliștii a 
15 000 de suflete tinere, venind 
din teritoriul rigid al științelor 
exacte să recite cu poetul Ma- 
rin Sorescu, cu actorii Florian 
Pittiș, Mihai Stan, Florin Zam- 
firescu, Gelu Colceag, Gabriel 
Iencec, Florin Tănase, Jeanine 
Stavarache, Aimée Iacobescu și 
să cinte cu Tudor Gheorghe, 
Mircea Vintilă, Doru Stăncu- 
lescu, Anda Călugăreanu, Vale- 
riu Sterian. Radu Gheorghe, 
Gheorghe Gheorghiu, Ion Zu- 
bașcu ? La un moment dat, in 
fața acelor citeva mii de stu
denți a apărut un învățător din 
Huși, un învățător puțin speriat 
de vuietul Sălii polivalente, pe 
care probabil nu-și închipuia 
c-o va putea umple cu chitara sa 
obișnuită și cu vocea sa. Dar după 
ce a cintat primele două strofe 
ale unei poezii pe care el însuși 
o scrisese, poezie despre Moș Ion 
Roată, sala aceea de umaniști de 
vocație a reacționat ca la o mare 
vedetă internațională și l-a în
soțit cu aplauze calde pe Vale- 
riu Penișoară, ce sărbătorea ți 
el, după atita poezie ce se scri
sese pînă la el, Unirea : „Striga 
Cuza : Vrem cu țara / Noi îl 
vrem pe Cuza domn". Și acea 
sală de oameni a cerut repeta
rea cîntecului. El, tinerii de a- 
colo, voiau pur și simplu să se 
umple sufletește, să plece întă
riți în convingerile și în aspira
țiile lor. Și foloseau fiecare mi
nut pentru a se cultiva. Ei 
știau că timpul trece și e pre
țios și că a doua zi dimineața 
urmau să iți reia treburile grele 
la care se angajaseră la facul
tățile unde învățau. A fost ca 
o baie de suflet. A fost pentru 
mine, ca scriitor, o senzație de 
plinătate cum nu-mi puteam 
închipui că voi avea, pentru că 
simțeam că ne adresăm pur și 
simplu unor oameni ai muncii 
adevărate, unor oameni care vin 
să vadă și să asculte artă nu din 
obligație formală, ci dintr-o a- 
dincă necesitate lăuntrică. Pen
tru asemenea oameni merită ca 
arta să-și aducă aminte de toate 
limpezimile izvoarelor de munte 
spre a li se asemăna.

Cine vorbește despre decăde
rea artei, despre dezinteresul 
față de cultură, despre o așa- 
numită generație cinică etc. ? 
Trebuie să spun că autorii unor 
asemenea cuvinte fără rost nu 
cunosc realitatea. Știu că de la 
distanță și albul pare negru. De 
aceea mă consolez cu gindul că 
aceste fapte de artă vor fi cu
noscute cum se cuvine de toți 
cei ce se interesează de proble
mele tineretului.

Umanismul nostru este gene
ralizarea fără nici o discrimi
nare a valorii omenești în toate 
sufletele de oameni. Priveliștea 
acestei tinereți însetate de cul
tură poate fi eventual una din 
imaginile care să concureze la 
dreptul de a ocupa locul foto
grafiei în cartea de identitate ® 
tinereții noastre umaniste.

După filele calendarului și după aceste ultime zile însorite de februarie primăvara este aproape. O simțim venind după animația străzilor al căror puls se exprimă mai ales în forfota cumpărătorilor grăbiți să aleagă cel mai potrivit mărțișor. Este gestul repetat consecvent în fiecare primăvară, subliniind o tradiție și sentimentul de prețuire pentru cei dragi. Simbolul primăverii — gingașul mărțișor — rămîne întotdeauna un semn de trainică afecțiune, dacă însoțește, alături de gindurilc noastre, un

cadou adecvat. Organizatorii comerciali au avut în vedere și aceste deziderate. Unitățile specializate ca și numeroasele standuri și tonete organizate în marile magazine sau pe rețeaua comerțului stradal, oferă din belșug nenumărate posibilități de alegere a cadourilor pentru soțiile, mamele, surorile, iubitele, colegele de muncă.Intotdeuna agreate, produsele cosmetice sînt și de astă dată mult solicitate. Se găsesc, intre altele, așa eum ni le prezintă magazinul „Farmec", ap« de colonia și
I-
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cură balneară
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Decada
SßNTONÖC

de reducere cu 50% la TE PENTRU TOATE 
VÎRSTELE

Concedii, excursii

Doriți să cunoașteți cele mai frumoase zone turistice din țară în această perioadă 7Doriți să petreceți un concediu reconfortant 7Stațiunile SINAIA, BUȘTENI, BORȘA, PREDEAL, CA- CIULATA, CALIMĂNEȘTI, OLANEȘTI, GOVORA, OCNA SIBIULUI, BAZNA, HERCULANE, IZVOARELE, MONEASA, GEOAGIU, StNGEORZ, SOVATA, TUȘNAD, LACUL ROȘU, SLANIC-MOLDOVA, EFORIE, MANGALIA, AMARA, PUCIOASA vă oferă aceste posibilități.Pentru informații și procurarea biletelor de odihnă și cură balneară vă puteți adresa tuturor OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM și ÎNTREPRINDERII DE TURISM, HOTELURI și RESTAURANTE BUCUREȘTI.Posesorii biletelor beneficiază de reducere cu 50% la transportul pe C.F.R. sau I.T.A.

IN TOATE ANOTIMPURILE CONSUMAȚI

BĂUTURILE RĂCORITOARE

băutură ideală cu calități organoleptice deosebite. Conține concentrat natural din fructe citrice, zahăr și apă car- bogazoasă.

băutură reconfortantă, cu un bogat conținut substanțe naturale fructe exotice.
băutură răcoritoare, nifiantă cu o rezervă însemnată de substanțe nutritive și vitamine.

băuturile răcori
toare - RECOMANDA-

(Si [ci-col3^

Mărțișorului■ a

Magazinele cooperativelor de consum vă invită să alegeți cadourile preferate dintr-un bogat sortiment de articole : • jucării • cosmetice • galanterie 0 tricotaje 
0 articole de podoabă 0 obiecte de uz casnic etc.

parfumuri, precum „Eva“, „Eforie“, „Miraj", gama de cosmetice „Pell-amar", de- machiante „Eva lux“, „Farmec lux", emulsia „Margareta", pudra „Cristal", deodo- rantele „Perla" și „Femina". Pentru a-i mulțumi cît mai mult cu putință pe cumpărători, ne informează șefa de unitate Ștefana Soșchin, magazinul asigură zilnic o aprovizionare corespunzătoare cerințelor sporite ; programul de funcționare a fost adaptat, de asemenea, solicitărilor publicului.Tot astfel, putem recomanda tinerilor cumpărători articole de podoabă, într-o gamă deosebit de variată și bogată. Broșele simple din metal cu strasuri și pietre colorate, mărgelele perlate cu cromatică plăcută, cerceii multicolori în forme diverse, clipsurile, colierele, inelele simple și cu pietre, agrafele pentru păr, brățările metalice, medalioane etc. sînt tot atitea bucurii și plăcute surprize.Alături de această gamă de articole, ale căror prețuri sînt accesibile tuturor categoriilor de cumpărători, se găsesc în unitățile de desfacere altele al cărui preț nu se ridică mai mult decit prețuirea noastră față de ființa dragă. Amintim numai cea- surile-medalion, în formă rotundă sau pătrată, o adevărată bijuterie și, în același timp, un articol de mare utilitate. Mărțișoare apreciate pot fi și aparatele de radio portative, în sortiment foarte variat, începind cu cele mici de buzunar, pînă la „Mondial", „Gloria", „Pescăruș", sau cei pentru autoturism „Predeal" și altele.Cel mal potrivit cadou, mărțișor pentru gospodine este și un articol de uz casnic. Ne-a reținut atenția între altele spărgătorul de nuci, aparat simplu, metalic, delicat, utilizind efort redus, la prețul de vînzare de numai 10 lei. Pulverizatorul pentru rufe, articolele de fontă din gama „Practic" — iată tot atitea posibile mărțișoare pentru 1 Martie.Fiecare — comerțul ne oferă variante nenumărate — este un posibil mărțișor, un zimbet cald în intimplnarea primăverii.
V. RAVESCU
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ii pregătirea Congresului educației politice și al culturii

0 competiție care obligă 
la autodepășire

Perfecționarea» 
profesională - un act 
de conștiință politicăUtilitatea dezbaterii din orea- hizația U.T.C. schimbul 1 — derulare. secția placaj, de la Combinatul de prelucrare a lemnului din Pitești se relevă atît prin analiza viguroasă a activității pe care biroul, întreaga organizație au desfășurat-o, pînă în prezent, pentru formarea unor tineri cu gindire înaintata, apți să acționeze în spirit revoluționar, cit și, mai ales, prin măsurile ce au fost preconizate în vederea dezvoltării în viitor a acestor caracteristici la nivelul Întregului colectiv.Darea de seamă prezentată de secretara biroului, utecista Păș- tița Stingă, sublinia că acțiunile politico-educative inițiate in cadrul organizației au fost astfel concepute incit să contribuie direct la creșterea unor oameni care să corespundă cerințelor actualei etape și. totodată, să-si însușească trăsături.proprii exigențelor viitorului. A fost citat exemplul dezbaterilor organizate la cursurile pe probleme po- litico-ideologice, unde nu numai că se afirmă o preocupare constantă pentru corelarea temelor programate cu realitățile din întreprindere dar. mai mult, cursanții sint stimulați în a-și forma singuri o concepție clară cu privire la obiectivele pe care ei, la locurile lor de muncă, le au de îndeplinit în cadrul sarcinilor generale de dezvoltare economico-socială a patriei noastre. Toate aceste eforturi se reflectă cu precădere într-o atitudine înaintată față de muncă. Tinerii dețin majoritatea în cadrul colectivului secției placaj, colectiv care, datorită calității înalte a produselor realizate, a cucerit locul I pe întregul combinat.Participanții la dezbateri au stăruit mult asupra atitudinii față de muncă a membrilor organizației. O analiză atentă a procesului de producție dovedește că realizarea produsului finit nu se reduce la efectuarea unor operații de rutină. Se cere tot mai mult atitudine creatoare. In ultimul an s-au produs în secție îmbunătățiri tehnologice, au fost instalate linii de lucru în flux continuu, s-au introdus benzi transportoare cu comandă automată. Per

TELEGRAMĂEmirul Kuweitului, SABAH AL SALEM AL SABAH, a trimis președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :Doresc să mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de salut pe care mi l-ați adresat cu ocazia Zilei naționale a Kuweitului și să vă exprim, la rîndul meu, sentimentele mele prietenești și cele mai bune urări.împărtășesc și eu speranța că va continua să se întărească spiritul de cooperare care caracterizează relațiile dintre cele două țări ale noastre.
VIZITĂIntre 24 și 27 februarie, o delegație a Ministerului Turismului, condusă de ministrul Ion Cosma,. a efectuat o vizită în Republica Populară Polonă.Cu acest prilej a fost semnată o înțelegere între ministerele de resort din cele două țări privind dezvoltarea turismului in perioada 1978—1980.
SESIUNELa București au continuat vineri lucrările celei de-a treia sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-libiene de cooperare economică și tehnică.Comisia a examinat cu această ocazie domeniile viitoare ale colaborării și cooperării dintre cele două țări, măsurile necesare a fi întreprinse de ambele părți pentru extinderea și di-

BREVIAR.
• DATA OFICIALA de reîn

cepere a activității sezonului de 
rugbi — returul campionatului 
1975—1976 — este 7 martie, cînd 
se vor disputa partidele etapei I. 
Echipele care activează în divi
zia B se vor reinttlni pe data 
de 21 martie.

• SEZONUL INTERNAȚIO
NAL din această primăvară 
se anunță foarte bogat. Astfel, 
vor avea loc trei întîlniri din 
cadrul campionatului european, 
dotat cu „Cupa F.I.R.A.“. după 
cum urmează : 28 martie. Olanda — România, în localitatea 
Hilversun (arbitru spaniol) ; 24 
aprilie, Italia — România, la 
Parma (arbitru englez) și la 2 
mai. in Capitală, România — Spania (arbitru francez).

• TRADIȚIONALUL TUR
NEU INTERNAȚIONAL DE JU
NIORI se va desfășura între 
12—19 aprilie în localitatea 
Albi (Franța) la care vor lua 
parte 12 echipe, printre care : Franța (ciștigătoarea precedentu
lui turneu), România (ocupanta 
locului II). Italia, Spania, Maroc. R.F.G., Olanda, Belgia, U.R.S.S. etc.• DE PREGĂTIRILE tinerilor 

fecționarea procesului de producție impune, așadar, și perfecționarea pregătirii muncitorilor. Desigur, au o mare importanță măsurile adoptate în cadrul organizației U.T.C. pentru ridicarea calificării profesionale; hotărîtoare, în această direcție, este insă munca fiecăruia, vnin- ța fiecărui tînăr de a acționa cu mijloace eficiente pentru perfecționarea propriei sale pregătiri.Luînd cuvîntul. Alexandrina Andreian a dezvoltat și ea a- ceastă idee, pornind de la un neajuns constatat în cadrul organizației lor : acela că unii tineri restrîng activitatea profesională la stricta îndeplinire a obligațiilor stabilite pe cale administrativă. Această afirmație 
a fost susținută de mai mulți vorbitori. Ei au subliniat faptul că fiecare utecist. fiecare tînăr trebuie să facă din pregătirea profesională un act de conștiință politică. îndeplinirea normelor administrative privind munca lor, profesia ior nu poate constitui mai mult decît o obligație minimală. Tinerii trebuie să înțeleagă însă un adevăr pe care nu-1 consemnează nici un act administrativ : este vorba despre faptul că dezvoltarea forței de creație a omului se dovedește a fi o importantă resursă a intensificării creșterii economice. In condițiile în care resursele materiale au limite firești de creștere, creativitatea umană are resurse inepuizabile. ..Mereu mai mult“ trebuie să fie deviza fiecărui tînăr. Partici- panții la dezbatere au propus ca, în cadrul adunărilor generale, sub genericul „Acesta ești, a- cesta poți fi“, cîte doi-trei ute- c.iști să fie analizați de către tovarășii lor. să li se arate ce au înfăptuit dar mai ales ce pot înfăptui ca specialist* *,  ca oameni. Este o foarte interesantă acțiune care poate să se înscrie cu bune rezultate în cadrul eforturilor pe care le face întregul colectiv în vederea ridicării continue a calității oamenilor.

In Vrancea primăvara pare 
a fi pe aproape. Profitind de 
timpul favorabil tinerii, mo
bilizați de organizațiile 
U.T.C., au inițiat acțiuni în 
sprijinul campaniei agricole. 
Ele fac parte din inițiativele 
„Tineretul — prezență activă 
la lucrările de fertilizare a 
ogoarelor“ și „Grădina noas
tră cit mai roditoare". Pri
mele rezultate au și apărut. 
Pe ogoarele C.A.P, din ju
deț s-au transportat pină in

• ASEARĂ S-A DISPUTAT LA MISKOLC întilni- rea amicală de handbal dintre formațiile masculine ale Ungariei și României. Partida s-a terminat cu scorul de 22—14 (9—9) în favoarea gazdelor. Al doilea meci va avea Ioc duminică la Szol- nok.• ASTĂZI ÎNCEPE LAPATINOARUL „33 AUGUST“ din Capitală competiția internațională de hochei pe gheață „Cupa Federației" la care participă selecționata de tineret a Cehoslovaciei, e- chipa Legia Varșovia și reprezentativa României. In primul joc, de Ia ora 18,00 se întîlnesc reprezentativaRomâniei și formația de tineret a Cehoslovaciei.o CAMPIONATUL REPUBLICAN DE BOB 2 persoane, disputat pe noua pirtie de la Sinaia, s-a încheiat ieri cu victoria echipajului Pan- țuru-Lixandru (C.S.O. Sinaia), cronometrat în 4 manșe cu timpul de 3’41”75/100. Pe locurile următoare s-au clasat echipajele Panaitescu- Neagu (I.E.F.S. București) 3’46”54/100 și Stavarache-Ro- maniuc (I.E.F.S. București) 3’47”45/100.« ECHIPA DE TENIS a Noii Zeelande conduce cu 1—0 în meciul pentru „Cupa Davis" pe care-I susține la Brisbane cu formația Australiei. în prima partidă, care a durat aproape 4 ore, Briau Fairlie l-a învins cu 3—6,

ADRIAN VASILESCU 

versificarea schimburilor comerciale. S-a apreciat că potențialul economic actual al fiecărei țări oferă largi perspective inițierii unor noi acțiuni de conlucrare româno-libiană în domenii de interes reciproc.
EXPOZIȚIEIn foaierul Teatrului din Dro- beta Tr. Severin a avut loc vernisajul primei expoziții de pictură personală a tinerei severinene Ella Ciornei. Sint expuse aici, pînă la data de 12 martie a.c., peste 50 de lucrări din care vizitatorii apreciază în mod deosebit „Ruinele cetății Drobeta“, „Maci“, „Peisaj din Oltenia“, „Istorie și contemporaneitate“, „Mirajul Deltei“ și- „înserare“. Expo’ziția face parte din manifestările dedicate Congresului educației politice și al culturii.

RmcBisinic
noștri rugbiști se ocupă prof. Constantin Vasile și Stefu Alexandru, iar de cele ale seniori
lor, antrenorul federal prof. Va- leriu Irimescu, secondat de Petre Cosmănescu, antrenorul echi
pei „Steaua".

• PENTRU SELECȚIONAREA 
juniorilor care ne vor reprezen
ta la turneul din Franța au fost 
testați 35 de jucători de la 19 
echipe din București și provin
cie.

• PENTRU UNIFICAREA 
pregătirii jucătorilor care vor 
îmbrăca tricoul echipei naționa
le, fiecare jucător va trebui să 
îndeplinească un număr de nor
me fizice obligatorii. In acest 
fel, de pregătirea jucătorilor in
ternaționali vor răspunde și an
tren' de la cluburile care vor 
da j xători naționalei.

• ECHIPA NAȚIONALA are 
un nou căpitan de echipă, pe 
dinamovistul Mircea Paraschiv, 
căruia ii urăm deplin succes.

• LA BUCUREȘTI, în orga
nizarea comisiei municipale a 
început un nou curs de arbitri.

GABRIEL FLOREA

Fiecare aspect al muncii politico-educative a fost privit de tinerii din secția 6 prin prisma exigențelor actuale și de perspectivă la care trebuie să răspundă întreprinderea ..Automatica“. Dezbaterea pe care au organizat-o cei 100 de ute- ciști din organizația 6 B a fost marcată de spirit analitic. în- cercînd să stabilească raportul cit mai exact între activitatea de formare a tinerilor, de educare a lor in conformitate cu normele comuniste de viată și muncă și felul în care lucrează aceștia, modul în care contribuie fiecare la realizarea sarcinilor de producție. întreprinderea „Automatica“ s-a situat pe locul 2 în întrecerea organizată la nivelul municipiului București, iar secția 6 era. la sfîrșitul anului ’ trecut, fruntașă pe întreprindere. Incontestabil, s-a subliniat atît în materialul prezentat, cît si în discuțiile 
care au avut loc pe marginea acestuia, tinerii și-au adus o contribuție hotărîtoare la obținerea primului loc în această competiție. Secția execută panouri de automatizare, soliditate atît în tară cît si în străinătate. Execuția lor cere un înalt nivel de calificare, cunoștințe și deprinderi temeinice. Jumătate din tinerii organizației 6 B urmează cursurile de calificare postliceală. însușin- du-și în felul acesta o cultură de specialitate. Trebuie intensificate eforturile organizației — arăta Tudor Gruia, secretarul U.T.C. — pentru o mai bună îndrumare a celor înscriși la cursurile de calificare, urmă- rindu-se consecvent frecventa la această formă de școlarizare, precum și felul în care se pregătesc cursanții. întîrzierile sau absentele au consecințe grave, superficialitatea în pregătire se traduce, la locul de muncă, prin execuții necoresputizătoare. prin produse de calitate slabă. în lupta centru asigurarea nivelului competitiv al produselor, a

Mărturii documentare privind
străvechile legături existente 
între cele trei țări române

Specialiști ai Institutului de 
istorie și arheologie din Cluj- 
Napoca, ai institutelor „N. lar
ga“ din București și „A. D. Xe- 
nopol“ din Iași au încheiat re
cent cercetarea unui mare nu
măr de mărturii documentare, 
ilustrative pentru străvechile 
legături existente îrțtre cele trei 
țări romane, unele dintre aces
tea datină încă din perioada 
anterioară constituirii statelor 
feudale — Țara Românească și 
Moldova.

Este vorba de documente a- 
parținind perioadei Evului Me
diu (anii 1211—1456), de la pri
mele izvoare diplomatice cunos
cute și pină la cele din timpul 
domniei lui Vlad Țepeș. Pentru 
prima dată au fost inventariate 
și supuse unei amănunțite ana- 
„Grădina noastră 

unor parametri calitativi care să concureze pe piața internațională. se cere, din partea fiecăruia. onorarea exemplară a sarcinilor de producție, iar acest deziderat nu se poate realiza decît printr-o riguroasă disciplină a muncii. Absentele și întîrzierile, orice manifestare care contravine acestei discipline trebuie tratate cu toată fermitateaPentru formarea unei atitudini înaintate față de muncă, pentru imprimarea unui spirit responsabil la fiecare dintre tinerii secției, biroul U.T.C. a organizat o serie de acțiuni. Dacă ele nu s-au dovedit eficiente. arăta unul dintre vorbitori. de vină este lipsa de consecvență în finalizarea lor. Conținutul programelor difuzate prin stația de amplificare a întreprinderii trebuie îmbunătățit, urmărindu-se. prin intervenții nromote. în spiritul adevăratei intransigențe comuniste, lichidarea acelor manifestări care contravin spiritului de disciplină muncitorească. „Cele 480 de minute ale programului, arăta Gheorghe Petriceanu. membru in biroul de partid al secției 6. trebuie utilizate integral. Cei care își închipuie că timpii morti se recuperează, greșesc, se amăgesc pe ei și o asemenea optică afectează pe toti membrii colectivului“. „In secție vin mereu oameni noi. majoritatea sint absolvenți ai liceului, ei trebuie educați, ajutati să deprindă nu numai dibăcie în execuția lucrărilor, ci să se adapteze rigorilor de disciplină, de conștiinciozitate fără de care această secție nu putea deveni fruntașă pe întreprindere.Dealtfel, la începutul acestui an. cele două organizații de tineret care compun secția 6 au chemat la întrecere celelalte organizații U.T.C. din uzină. O competiție cu paragrafe exigente atît la capitolul „efort“, cît și la cel de „comportament“, care îi obligă pe cei ce au lansat-o să ofere exemple edificatoare. să se situeze, prin nivelul lor profesional, prin competenta și pasiunea cu care lucrează, la nivelul obiectivelor propuse.
SOFIA SCORȚARU

lize texte ale unor bule papale, 
ale unor tratate de alianță în
cheiate între ■ țările române și 
mari puteri politice ale vremii, 
documente comerciale și scri
sori semnate de domni munteni 
și moldoveni, de voievozi tran
silvăneni. Rețin in mod deosebit 
atenția tratatul de alianță, in 
condiții de egalitate, încheiat 
intre Mircea cel Bătrîn și Sigis- 
mund de Luxemburg, privilegii 
comerciale acordate de Vladis- 
lav-Vlaicu, Alexandru cel Bun, 
Dan al 11-lea, Radu Prasnagla- 
va, Alexandru Aldea, Vlad Dra
cul, lancu de Hunedoara ș.a., 
documente ce înfățișează rela
țiile economice, politice și cul
turale existente intre cele trei 
țări române, înainte de unirea 
lor într-un singur stat național.

cît mai roditoare“

prezent 3 950 tone îngrășă
minte organice iar pe 1250 
de hectare semănate cu cul
turi de toamnă s-au admi
nistrat îngrășăminte chimice. 
Au fost amenajate primele 
solarii pe suprafața de 3,2 
hectare. între evidențiați, 
organizațiile U.T.C. din co
munele Ciorăști, Suraia și 
Tătăranu.

VASILE NEGOIȚA 
(subredacția județeană)

10—8, 6—1, 2—6, 6—4 pe Ross Case. A doua partidă, Newcombe-O. Parun, a fost amînată din cauza întunericului.• ECHIPA DE FOTBAL a R.P.D. Coreene s-a calificat pentru turneul olimpic de la Montreal clasindu-se pe primul loc în grupa a 2-a a zonei asiatice de Ia Djakarta. In meciul decisiv, fotbaliștii din R.P.D. Coreeană au învins cu 5—4 (după executarea loviturilor de la 11 m) echipa Indoneziei. La sfirși- tul timpului regulamentar și al prelungirilor scorul a fost alb (0—0).• DISPUTAT IERI Ia Cluj-Napoca, meciul amical de polo pe apă dintre selecționatele României și Italiei s-a terminat cu scorul de 5—4 în favoarea sportivilor români. Astăzi, în același o- raș, are loc partida revanșă.O ÎN CAMPIONATELE REPUBLICANE DE VOLEI s-au înregistrat următoarele rezultate : masculin (la București) : Politehnica Timișoara- C.S.U. Galați 3—1 ; Delta Tulcea-Universitatea Cluj- Napoca 3—2 ; Tractorul Brașov-I.E.F.S. 3—1 ; Explorări Baia Mare-Univcrsita- tea Craiova 3—0 ; feminin (la Bacău) : I.E.F.S.-Univer- sitatea Cluj-Napoca 3—0 ; Dinamo București-C.S.U. Galați 3—0 ; C.S.M. Sibiu-Olim- pia București 3—0 Farul Constanța-Universitatea Timișoara 3—0.

Interviul acordat de tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU
ziarului „Delo" din Liubliana

(Urmare din pag. I)fără a limita însă posibilitățile unei colaborări multilaterale intre țările interesate. Desigur, a- vem in vedere că diferitele acțiuni de colaborare pot avea a- tit caracter bilateral, cît și caracter multilateral, in raport cu interesele diferitelor țări. De e- xemplu, România este interesată in realizarea unui transport prin Bulgaria, Turcia spre O- rientul Mijlociu și Iran ; de a- semenea, prin Bulgaria spre Grecia. Tot așa, unele din a- ceste țări sint interesate în realizarea unui transport prin Bulgaria și România spre Uniunea Sovietică și alte țări din Europa. De asemenea, sintem interesați în transportul prin Iugoslavia, și Iugoslavia este interesată în transportul prin România pentru legături cu Uniunea Sovietică. Deci, noi privim această colaborare nu ca ceva absolut, la care obligatoriu trebuie să participe toate țările — fie că sint sau nu sint interesate —, ci, dimpotrivă, ca o participare la acele acțiuni care prezintă interes și cu acele țări care sint interesate și doresc să le realizeze.în acest spirit, considerăm necesar ca, după încheierea conferinței, să fie continuate eforturile pentru dezvoltarea colaborării și, desigur, odată cu realizarea unor acțiuni concrete, să aibă loc noi întîlniri pentru a îmbunătăți și dezvolta această colaborare. In cadrul general al politicii pe care o ducem, de securitate in Europa și în Balcani, vom saluta pașii care se vor întreprinde pentru a se putea ajunge în perspectivă la o zonă a păcii, fără arme atomice in Balbani.ÎNTREBARE : Deși Româ
nia nu face parte din grupul 
țărilor nealiniate, este tot 
mai evidentă colaborarea 
concretă dintre România și 
țările nealiniate. Ce prevedeți 
a se întreprinde în perioada 
viitoare in direcția unei a- 
propieri tot mai pronunțate 
intre România și țările ne
aliniate, mai ales acum, îna
intea intîlnirii de la Co
lombo 7RĂSPUNS : România apreciază activitatea țărilor nealiniate pornind de la poziția pe care acestea o au față de o serie de probleme fundamentale ale lumii contemporane. Apreciem poziția tot mai activă a țărilor nealiniate în soluționarea diferitelor probleme care preocupă astăzi omenirea pe calea tratativelor pașnice, împotriva politicii imperialiste, colonialiste. Apreciem faptul că aceste țări se pronunță activ pentru realizarea noii ordini economice internaționale, cu atît mai mult cu cit, de altfel, aproape în totalitate ele sint și țări în curs de dezvoltare și, deci, interesele lor coincid.De aici și preocuparea României de a dezvolta colaborarea cu aceste state, de a participa ca observator la reuniunile lor. Considerăm că nu există o contradicție intre faptul că România este o țară socialistă membră a Tratatului de la Varșovia și participarea sa ca observator la adunările și reuniunile țărilor nealiniate, care se pronunță împotriva politicii imperialiste, colonialiste, acționează pentru desființarea blocurilor militare. La rîndul său, România se pronunță activ pentru a se ajunge la desființarea concomitentă atît a N.A.T.O., cît și a Tratatului de la Varșovia — în general, pentru desființarea tuturor blocurilor militare. De aceea, apreciem că participarea României în calitate de observator la a- ceste reuniuni se înscrie în spiritul dezvoltării solidarității internaționale a popoarelor, a tuturor forțelor care se pronunță pentru o politică nouă, de egalitate, de respect al Independenței și suveranității, de neamestec în treburile interne.ÎNTREBARE : Cum con- 

cepeți dumneavoastră o nouă 
ordine economică, mai echi
tabilă, in lume, luînd in con
siderare in primul rînd drep
tul tuturor țărilor de a dis
pune nestingherit de bogă
țiile lor naturale ?RĂSPUNS : în abordarea problemei noii ordini economice internaționale, România pornește de la faptul că subdezvoltarea este un rezultat al politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, al dezvoltării istorice, în general a societății omenești. De aici și necesitatea de a se ajunge la lichidarea vechilor relații de inechitate, la realizarea unei noi ordini economice — care trebuie privită în contextul existenței țărilor cu orînduiri sociale diferite, al faptului că această realitate a lumii contemporane va continua să existe multă vreme. Tocmai pornind de la această realitate trebuie să găsim calea pentru realizarea unor relații internaționale noi, opuse vechilor relații imperialiste, de dominație. In concepția noastră aceste relații trebuie să fie bazate pe egalitate și avantaj reciproc, pe dreptul popoarelor de a fi stăpîne pe bogățiile lor naturale, pe realizarea unui raport echitabil între prețurile materiilor prime și produselor industriale, care să favorizeze țările deținătoare de materii prime și să le ajute in dezvoltarea lor economico-socială, să le a- sigure accesul la tehnologii și, desigur, tot ceea ce decurge de aici. Concepem, deci, ca toate relațiile economice, financiare să fie bazate pe egalitate in drepturi între state, pe schim

buri echitabile, avantajoase pentru toți partenerii.ÎNTREBARE : Referin-
du-vă la prețurile materiilor 
prime, ați avut in vedere și 
prețul petrolului, ținind sca
ma de faptul că România 
este in același timp cumpă
rătoare și producătoare de 
petrol ?RĂSPUNS : Fără îndoială, a- tunci cînd am vorbit de problema prețurilor materiilor prime, am avut în vedere și prețul petrolului. Noi pornim de la faptul că trebuie realizate prețuri echitabile, economicește determinate. în această privință, trebuie evitate excesele de monopol și într-un sens și în altul. Orice exces nu poate deeit să dăuneze dezvoltării armonioase a relațiilor dintre state și, pină Ia urmă, aceasta se răs- frînge nemijlocit asupra țărilor care au avut la un moment dat anumite beneficii după urcarea— să spunem așa — în mod exagerat a unor prețuri.ÎNTREBARE : în ce pri
vințe, după opinia dumnea
voastră, tradiția nu este în 
contradicție cu progresul ?RĂSPUNS : Depinde cum sint privite lucrurile ! Orice popor, mai cu seamă un popor cum este poporul român, care are o istorie destul de veche, — sau cum sint, de altfel, și popoarele Iugoslaviei, — nu poate să nu pornească în elaborarea căilor de dezvoltare de la trecutul său istoric, să nu țină seama de tradițiile sale, care, în fond, sint suma diferitelor concepții, a tot ceea ce popoarele au acumulat mai bun în trecutul lor de luptă și de dezvoltare spirituală. În acest sens, tradiția, bazarea pe tradiții, poate fi — și constituie— un factor indispensabil al progresului. Nimic nu se poate construi ignorind trecutul ! Esențial este să se ia ce este bun și să se asigure o dezvoltare pe baze noi, în raport cu nivelul de cunoaștere la care a ajuns societatea într-un moment sau altul. ÎNTREBARE : Care sint 
rezultatele concrete obținute 
după Congresul al Xl-lea pe 
linia adîncirii democrației in 
viața economică și social- 
politică a României ? Cum 
s-a reflectat în lucrările re
centului Congres al consilii
lor populare din România 
preocuparea pentru îmbina
rea intereselor locale cu in
teresele generale ale națiu
nii și ale edificării socialiste 
la nivelul întregii țări ?RĂSPUNS : Pentru a înțelege mai bine preocuparea privind dezvoltarea democrației în România trebuie să mă refer la o perioadă premergătoare Congresului al Xl-lea, avînd în vedere că. mai cu seamă în anii 1970—1975, în România au fost adoptate o serie de măsuri de natură să perfecționeze cadrul necesar participării oamenilor muncii la conducerea activității economico-sociale într-o formă cît mai organizată și cît mai largă.Așa cum am menționat de. altfel și în răspunsul la prima întrebare, noi privim dezvoltarea democrației ca un proces istoric. inclusiv în condițiile societății socialiste. Considerăm că formele de manifestare și de participare a maselor populare se perfecționează continuu, corespunzător dezvoltării forțelor de producție, relațiilor de producție și sociale, se schimbă ca urmare a transformărilor în structura socială a țării.Pornind de la acestea, în ultimii ani am adoptat un complex de măsuri privind formarea consiliilor oamenilor muncii ca organe deliberative în conducerea tuturor unităților economice și sociale, am introdus principiul muncii și conducerii colective în organele deliberative, practic în toate domeniile de activitate, inclusiv în ministere; Am insti- tuționalizat adunările generale ale oamenilor muncii ca organe care au drept de hotărîre asupra unor probleme fundamentale ale dezvoltării întreprinderilor, inclusiv în ce privește controlul activității conducerii întreprinderilor. Am acționat, totodată, pentru crearea unor organe la nivel central care să permită o participare mai largă și organizată a reprezentanților maselor populare la adoptarea deciziilor — cum sint Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, Consiliul Controlului Muncitoresc, Consiliul Culturii și E- ducației Socialiste. De asemenea. am instituționalizat conferințele și consfătuirile naționale pe diferite domenii de activitate, care dezbat problemele fundamentale ale industriei, agriculturii, științei, transporturilor si altele. în acest cadru, doresc să menționez și Congresul consiliilor populare județene șl al președinților consiliilor populare o- rășenești și comunale, care a reunit de curînd în Capitală peste 7 000 de reprezentanți din toate localitățile țării. Am instituit acest congres ca un forum de participare nemijlocită a reprezentanților tuturor organelor locale la adoptarea programelor și a planurilor de dezvoltare e- conomică si socială a țării, pornind de la faptul că societatea socialistă multilateral dezvoltată, pe care o edificăm, trebuie să asigure ridicarea economico-socială a tuturor localităților — ca o condiție indispensabilă a realizării unei adevărate echități pentru toți cetățenii patriei noastre. Am hotărît. de altfel, la acest Congres să constituim un organism cu activitate permanentă al consiliilor județene, 

care să se întrunească anual, 

pentru a asigura o îmbinare cît mai armonioasă a activității locale cu cea centrală. Doresc să menționez că prin aceasta nu se creează nici un fel de contradicție între interesele locale și cele centrale ale statului. Dimpotrivă, consider că asigurarea unei dezvoltări armonioase a tuturor localităților, ridicarea nivelului de trai material și spiritual al tuturor cetățenilor de la orașe și comune contribuie, într-o măsură mai mare, la închegarea și mai puternică a unității pe scară națională și la dezvoltarea într-o formă unitară a întregii noastre societăți socialiste.ÎNTREBARE : într-o cu- 
vîntare rostită la mitingul 
prieteniei dintre Partidul Co
munist Român și Partidul 
Comunist din Japonia în anul 
1971 ați spus că fiecare par
tid comunist trebuie să de
cidă în mod independent și 
să devină principalul centru 
politic în tara sa. A devenit 
acest lucru un principiu ge
neral acceptat în mișcarea 
muncitorească internațională? 
Care sint, după părerea dum
neavoastră. perspectivele re
alizării unității mișcării mun
citorești internaționale ?RĂSPUNS : Este cunoscut că situația din mișcarea comunistă și muncitorească internațională a suferit schimbări mari, că și in acest domeniu se reflectă cu putere dorința diferitelor partide de a duce o politică proprie. A- ceasta constituie nu numai o dorință, ci un rezultat al dezvoltării sociale din țările respective, al necesității încadrării mai profunde a partidelor respective în viața socială, dacă într-ade- văr ele doresc să joace un rol important. De aici decurge și necesitatea de a se porni de la principii noi care să recunoască dreptul fiecărui partid de a-și elabora linia politică, de a acționa în concordanță cu condițiile concrete din țara sa. Așa se și explică, de altfel, cele ce se întîmplă astăzi în unele țări occidentale, unde partidele comuniste se pronunță cu putere pentru o orientare nouă, pentru găsirea căilor de participare la transformările revoluționare, nu din afara, ci dinăuntrul societății. la conducerea societății înseși — ceea ce constituie, fără îndoială, un lucru deosebit de important. Consider că în aceste condiții se deschid perspective pentru a se realiza o nouă unitate, pe baza principiilor de e- galitate și respect reciproc. A- ceasta va reprezenta, fără îndoială, o formă® superioară de colaborare și va avea o influentă puternică asupra dezvoltării sociale, asupra transformărilor revoluționare. Aceste transformări se pot realiza pe diferite căi, în raport de condițiile istorice, dar ele presupun neapărat lichidarea exploatării și asupririi. în această privință a- pare necesar ca partidele comuniste să renunțe la vechile tipare, la șabloane, să se încadreze ferm în schimbările care au loc, să acționeze corespunzător condițiilor specifice pentru transformarea revoluționară a societății. Această unitate va servi clasei muncitoare, țărănimii. intelectualității, tuturor forțelor progresiste, inclusiv politicii de pace.ÎNTREBARE : V-am ruga, 
tovarășe președinte, să ne 
vorbiți despre modul dum
neavoastră personal de acti
vitate.RĂSPUNS : Este lucrul cel mai greu pentru pă nu obișnuiesc să vorbesc despre modul meu de lucru. Aș putea numai să menționez că partidul nostru, conducerea sa, acordă o atenție deosebită funcționării normale a tuturor organelor de partid, dezbaterii și adoptării hotărîrilor numai în cadrul organelor statutare de partid sau al organelor legale ale statului. Considerăm că aceasta constitiiie o latură esențială atît a democrației de partid, cît și a democrației socialiste în general. Numai buna funcționare a organelor statutare de partid și a organelor constituționale de stat, creșterea responsabilității lor asigură legalitatea socialistă și creează cadrul propice de dezvoltare a democrației, de participare atît a cadrelor de partid, cît și a maselor la adoptarea hotărîrilor, la înfăptuirea lor.ÎNTREBARE : Incontesta
bil, nu numai prin funcțiile 
și rolul dumneavoastră, ci și 
prin însăși personalitatea 
dumneavoastră, sînteți pri
mul om. al României. Este 
evidentă prezenta dumnea
voastră in fiecare zi, în toate 
sferele vieții economico-so
ciale. Apreciați că în demo
crația socialistă este necesar 
ca in fiecare zi să se ciștige 
din nou încrederea poporului, 
a clasei muncitoare în pri
mul rînd ?RĂSPUNS : Problema legăturii strînse dintre partid, dintre organele sale și masele populare constituie factorul esențial al u- nei conduceri bune, ai cunoașterii în condiții cît mai corespunzătoare a realităților. De aici și necesitatea unor contacte cit mai largi și cît mai dese cu toate categoriile de oameni ai muncii, care să aibă loc atît în mod organizat, cît și mai puțin organizat. Mă refer atît la adunări, cît și la simple întîlniri. Ia vizite care creează condiții pentru o bună cunoaștere a preocupărilor, pentru verificarea felului cum se aplică în viață ho- tărîrile organelor de partid și de stat, a justeței politicii partidului. în același timp, aceste contacte ajută la mai buna înțele

gere de către masele de oameni

ai muncii a hotărîrilor și la unirea eforturilor în îndeplinirea lor.în condițiile actuale o conducere bună nu se mai poate realiza fără o comunicare tot mai strînsă cu masele populare. A- ceasta constituie, de altfel, una din expresiile cele mai directe ale democrației înseși.ÎNTREBARE ; Acum 40 de 
ani v-ați aflat, în calitate de 
conducător al tineretului co
munist, in fața tribunalului' 
burghez. Opinia publică pro
gresistă a remarcat atitudi
nea dumneavoastră fermă și 
curajoasă. Aveți sentimentul 
intim că, după atîția ani și 
atîtea experiențe, pe lingă 
fermitate și inteligență, v-a 
rămas intactă și ardoarea ti
nerească ?RĂSPUNS : Cred că cel mâi bine este să las pe alții să a- preejeze măsura în care se reflectă același entuziasm de acum 40 de ani. în ce privește fermitatea, vă pot spune însă că a- ceasta se menține — sint poate chiar ceva mai ferm. Dar, desigur, esențial este de a ține întotdeauna seama, indiferent de vîrstă, de necesitatea de a promova noul, tot ceea ce corespunde mersului înainte. în condițiile socialismului și comunismului lupta între vechi și nou continuă să se manifeste și, deci, se menține și necesitatea de a acționa ferm împotriva a tot ceea ce este vechi, a tot ce nu mai corespunde la un moment dat. De aici și necesitatea de a promova cu curaj noul, incb’riv de a promova cadrele tinere, tineretul, în toate domeniile de activitate.ÎNTREBARE : Ce ne puteți 
spune despre evoluția și per
spectivele relațiilor dintre 
România și Iugoslavia ?RĂSPUNS ; Doresc să declar de la început că relațiile dintre România și Iugoslavia le apreciez ca fiind deosebit de buhe. La dezvoltarea acestora un rol important au avut întîlnirile cu tovarășul Tito, diferitele hotă- rîri pe care le-am adoptat împreună și care au impulsionat puternic dezvoltarea colaborării noastre economice. Aș menționa, în această privință, faptul că intre anii 1971 și 1975 relațiile e- conomice dintre țările noastre au crescut de 2,8 ori și, conform hotărîrii adoptate de comun a- cord de cei doi președinți, trebuie să ajungem în perspectivă la 1 miliard dolari. După părerea mea există toate premisele ca să realizăm aceasta în bune condițiuni.Am realizat împreună — după cum se știe — un important nod hidroenergetic și de transport pe Dunăre. El demonstrează in modul cel mai convingător atît e- voluția pozitivă a relațiilor dintre țările noastre, dar mai cu seamă posibilitățile pe care Ie au două popoare vecine, care construiesc socialismul, de a găsi căile unei colaborări reciproc avantajoase care să contribuie la dezvoltarea rapidă a economiilor lor. la ridicarea nivelului de trai al popoarelor respective. Sint în curs acum o serie de acțiuni de cooperare economică în domeniul chimiei. în perspectivă, începem construirea unei centrale noi pe Dunăre — Porțile de Fier II — care va avea, de asemenea, o mare importanță pentru interesele celor două țări, precum și o semnificație politică. România este, de asemenea, interesată — și în acest sens sînt în curs tratative — în realizarea unor acțiuni de cooperare privind dezvoltarea unor activități miniere ți de altă natură, în crfearea unor întreprinderi mixte, atît în România, cît și în Iugoslavia. Consider că pe această bază vom putea realiza In bune condițiuni ridicarea schimburilor economice în 1989 la circa 1 miliard dolari.Dar, în afară de dezvoltarea schimburilor economice, trebuie să mai menționez colaborarea științifică, care cunoaște, de asemenea, o mare amploare, colaborarea culturală, lărgirea schimburilor de experiență în diferite domenii ale activității de partid și de stat, precum și Intre oamenii muncii, între populația din țările noastre. Totodată, menționez faptul că In politica lor internațională, țările, noastre colaborează strîns, atît în Europa, cit și pe plan mondial, pentru realizarea unei politici noi, a noii ordini economice, a unor relații bazate pe egalitate și respect între toate statele. Tocmai aceste principii ale politicii țărilor noastre constituie fundamentul trainic al relațiilor actuale și dau perspective mărețe de dezvoltare a lor în viitor.ÎNTREBARE : întreb dacă 

dumneavoastră aveți anumite 
sentimente personale legate 
de întilnirile nemijlocite, di
recte, cu tovarășul Tito și 
dacă există speranța unei re
vederi în curînd cu tovară
șul Tito ?RĂSPUNS : Desigur, păstrez cele mai frumoase amintiri despre desele întîlniri care le-am avut cu tovarășul Tito, atît în România, cît și în Iugoslavia, despre discuțiile purtate împreună asupra diferitelor probleme, inclusiv despre relațiile prietenești care s-au creat Intre noi In acest cadru. Am convingerea — nu numai speranța — că a- ceste întîlniri vor continua și cred că Intr-un viitor nu prea îndepărtat ne vom întîlni din nou In Iugoslavia.Aș dori în acest sens să exprim urările mele de sănătate și salutul meu tovarășului Tito, precum .și cele mai bune urări comuniștilor iugoslavi și popoa

relor iugoslave.



Necesitatea îmbunătățirii și sporirii
contribuției O.N.U. la soluționarea
problemelor lumii contemporane .V'

• STUDIU ÎNTOCMIT DE SECRETARUL GENERAL AL NAȚIUNI
LOR UNITE PRIVIND PUNCTELE DE VEDERE EXPRIMATE DE 
GUVERNE CU PRIVIRE LA DIVERSE ASPECTE ALE FUNCȚIONARII 
O.N.U. • PROPUNERILE Șl INIȚIATIVELE AVANSATE DE ROMÂ

NIA SINT PREZENTATE IN TOATE CAPITOLELE STUDIULUI.

IN SPRIJINUL RESTABI 
URII DEMOCRAȚIEI 
DEPUNE ÎN SPANIA

Lucrările Congresului

Pacea și progresul omenirii 
impun soluționarea echitabilă 

a problemei materiilor prime

In Comitetul special pentru Carta O.N.U. și creșterea rolului 
organizației continuă dezbaterile asupra unor probleme organi
zatorice și procedurale ce se cer rezolvate înaintea abordării 
chestiunilor de fond pentru care a fost creat acest organism.La cea de-a XXX-a sesiune a Adunării Generale, printr-o rezoluție propusă de România și Filipine, împreună cu alte 27 de state, și adoptată prin consens, secretarul general al O.N.U. a fost solicitat să pregătească un studiu în care să prezinte în mod analitic punctele de vedere exprimate de guverne cu privire la diversele aspecte ale funcționării O.N.U., inclusiv cele referitoare la Carta Națiunilor Unite. Acest studiu a fost publicat recent la New York și este destinat Comitetului special pentru Carta O.N.U. și creșterea rolului oranizației.în studiu sînt preluate un mare număr de idei din documentele prezentate de România la O.N.U. în perioada 1972—1975 cu privire la creșterea rolului organizației. Astfel, documentul „Poziția României cu privire la îmbunătățirea și democratizarea activității Organizației Națiunilor Unite, la întărirea rolului său în realizarea colaborării între toate statele, fără deosebire de orînduire socială, a unei lumi mai buhe și mai drepte, a unei păci trainice“, difuzat la cea de-a XXX-a sesiune a A- dunării Generale este citat de peste 50 de ori, considerentele, propunerile și sugestiile țării noastre fiind prezentate în toate capitolele studiului. Numeroase referiri se fac și la răspunsurile transmise de guvernul român în anii 1973 și 1974 secretarului general al O.N.U. în legătură cu inițiativa țării noastre privind „Creșterea rolului O.N.U. în menținerea și întărirea păcii și securității internaționale, în dezvoltarea colaborării între toate națiunile, în promovarea dreptului internațional în relațiile dintre state“. Alături de ideile avansate de alte țări, propunerile românești evidențiază necesitatea unor acțiuni ferme din partea tuturor statelor membre ale O.N.U. pentru îmbunătățirea Cartei Națiunilor Unite, perfecționarea activității organizației și pentru a asigura ridicarea rolului său la înălțimea responsabilității majore ce-i revine in lumea de azi.Prin largul evantai al pozițiilor tuturor statelor care au exprimat opinii, propuneri și sugestii cu privire la Carta O.N.U. și sporirea contribuției organizației la soluționarea marilor probleme care confruntă umanitatea, studiul întocmit de secretarul general al O.N.U. reprezintă un instrument util și facilitează dialogul într-un domeniu de incontestabilă însemnătate pentru însuși viitorul a- cestui for internațional.Prin însăși structura sa, studiul oferă o imagine cuprinzătoare a vastei problematici ce preocupă toate statele membre și care se află, în prezent, în atenția Comitetului special creat de Adunarea Generală, din care face parte și România. Astfel, prima secțiune tratează despre rolul și locul O.N.U.._ în lumea contemporană, subliniind cu vigoare ideea că democratizarea vieții internaționale, precum si necesitatea rezolvării oricărei probleme ce interesează un popor numai cu participarea a- cestuia și ținînd seama de interesele sale, reliefează impor-

tanța O.N.U. ca organizație cu vocație internațională, în care sînt reprezentate aproape toate statele, și la lucrările căreia ele participă pe baza deplinei egalități în drepturi. Cea de-a doua secțiune a studiului are ca obiect prezentarea opiniilor exprimate de state în legătură cu menținerea păcii și securității internaționale, mijloacele, metodele și procedurile de reglementare pașnică a diferendelor, problemele economice și sociale, decolonizarea, raționalizarea procedurilor existente, aspectele administrative, financiare și d'e altă natură ale funcționării O.N.U.

Membrii unei delegații a Uniunii Internaționale a Tineretului Socialist, care se află în vizită în Spania, au declarat, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la Madrid, că „au constatat că fațada democratică pe care guvernul condus de Carlos Arias Navarro pretinde a o da tării nu dezvăluie nimic altceva decît intenția de a fi menținute structurile politice și economice ale franchismului. Ei și-au exprimat, totodată, sprijinul pe care-1 acordă tineretului socialist din Spania, mișcării socialiste din această tară și au subliniat că vor face tot ce le va sta în putință ca partidele din care fac parte să denunțe lipsa de garanții constituționale, de drepturi și libertăți din Spania și să se opună intrării acestei țări in orice instituție politică sau economică vest-europeană pînă cînd nu va fi restabilită în Spania democrația deplină.

al XXV-lea al P.C.U.S

Convorbiri 
romàno-iugoslave

Lucrările Congresului al XXV- lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice au continuat, vineri, la Palatul Congreselor din Kremlin, sub președinția lui A. I. Pelșe.I. V. Kapitonov, președintele Comisiei de validare a Congresului, a prezentat raportul acestei comisii.In cadrul dezbaterilor asupra rapoartelor prezentate, G. M. Markov, prim-Secretar al conducerii Uniunii Scriitorilor din U.R.S.S., D. Rasulov, prim-secretar al C.C. al P. C. din Tadjikistan, N. A. Zlobin, Erou al Muncii Socialiste, șeful unei brigăzi de constructori de pe șantierele de locuințe din Zelenograd, I. G. Kebin, prim-secretar al C.C. al P. C. din Estonia, E. M. Tiajelnikov, prim-secretar al C.C. al Comsomolului, I. A. Bondarenko, prim-secretar al Comitetului regional al P.C.U.S., I. I. Bodiul, secretar al C.C. al P.R. S. S. Moldovenească,Gapurov, prim-secretar al al P. C. din Turkmenia, învăță- toarea Olga Guțeva, din Ținutul Stavropol, I. N. Hristorad- nov, prim-secretar al Comitetului regional Gorki al P.C.U.S.,

Rostov primei. din M. G.C.C.
Tovarășul Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a fost primit vineri de tovarășul Gemal Biedici, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu oaspetele a transmis un salut cordial, prietenesc și cele mai bune urări de sănătate tovarășului Iosip Broz Tito. iar din partea tovarășei Elena Ceaușescu, urări de sănătate și fericire, tovarășei Iovanka Broz.Mulțumind, tovarășul Gemal Biedici a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea tovarășului Iosip Broz Tito, calde salutări prietenești, aceleași urări de succese, iar din partea tovarășei Iovanka Broz, salutări cordiale și cele mai bune urări de fericire pentru tovarășa Elena Ceaușescu.

Intr-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, a avut loc o convorbire ce a prilejuit un amplu schimb de păreri în legătură cu colaborarea dintre cele două țări. S-a apreciat pozitiv evoluția pe o linie mereu ascendentă a relațiilor și colaborării dintre România și Iugoslavia, precum și perspectivele dezvoltării și extinderii in continuare a conlucrării în toate domeniile, în spiritul celor convenite în cursul întilnirilor si convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

D. P. Galkin, directorul Combinatului siderurgic Magnitogorsk, V. P. Lomakin, prim-secretar al Comitetului de ținut Primorie al P.C.U.S., au vorbit despre rezultatele obținute în diferite domenii de activitate, în anii celui de-al noulea plan cincinal, despre perspectivele pe care le deschide noul plan pe cinci ani, despre măsurile preconizate pentru realizarea lor și sarcinile ce revin comuniștilor, tuturor oamenilor muncii sovietici în noua etapă de dezvoltare a țării.Congresul a fost salutat de Stane Dolanț, secretar al Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. Pak Sen Cer. membru al Comitetului Politic al C.C. al Partidului- Muncii din Coreea. Alves Batista, membru al Biroului Politic al C.C. al Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), En- rico Berlinguer, secretar general al Partidului Comunist Italian, Americo Sorrilla, membru al Comisiei Politice și al Secretariatului C.C. al Partidului Comunist din Chile, Nguyen Thi Binh, membru al C.C. al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud.Lucrările congresului continuă.

„Un imperativ al noii ordini economice 
internaționale este soluționarea judicioasa a pro
blemei materiilor prime și energiei, pe baza respec
tării dreptului fiecărui popor de a dispune liber de 
resursele și bogățiile naționale și, totodată, a 
satisfacerii cerințelor de materii prime ale tuturor 
țărilor in vederea dezvoltării lor economico-sociale. 
în acest domeniu se impune, de asemenea, o largă 
conlucrare a statelor în vederea valorificării superi
oare a resurselor existente, a eliminării risipei și 
consumurilor neraționale, a descoperirii de noi 
resurse, pentru satisfacerea cerințelor de progres 

ale întregii omeniri".

NICOLAE CEAUȘESCU

Noi demersuri pentru 
stabilirea adevărului
în „cazul lockheed“Luînd cuvîntul în cadrul lucrărilor Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului, ministrul de externe al Italiei, Mariano Rumor, a declarat că „guvernul nu „va precupeți nici un efort pentru a intra în posesia tuturor elementelor utile în stabilirea adevărului în cazurile de mituire a unor personalități italiene de către „Lockheed" sau chiar de C.I.A.“. El a precizat că demersurile sale pe lingăritățile americane pentru a obține documentele necesare „au fost zadarnice moment“.

firma către toate auto-
pină în acest

ministru Suleyman anunțat că a primit senatorului american

Cursul ascendent al relațiilor

Greciei,

PrimulDemirel a din parteaFrank Church documentația cerută în legătură cu implica- înțiile scandalului „Lockheed“ Turcia.
angola: Măsuri privind instituirea

importante ale economiei nationalePrimul ministru angolez, Dopo do Nascimento, a anunțat că statul va controla sectoarele strategice ale economiei naționale. Prezentînd în cadrul unei conferințe de presă legea intervenției statului în întreprinderi, document modalitățile de naționalizare, indemnizare și gestiune _ administrativă a ‘ .\ primul ministru a subliniat că, în conformitate cu prevederile stabilite, Consiliul Revoluției poate determina naționalizarea totală sau parțială a bunurilor deținute de proprietari autohtoni sau străini, care se consi-

deră importante pentru o „economie de rezistență ce trebuie să conteze, în principal, pe forțele naționale antiimperialiste“.
care reglementează
unităților afectate,

Guvernul Republicii Populare Angola, condus de M.P.L.A,. anunță postul de radio Luanda, a preluat controlul asupra tuturor posturilor de radio particulare din întreaga țară. Autoritățile centrale au transmis instrucțiuni tuturor stațiilor de radio din capitală și provincie de a relua buletinele de informații difuzate de postul de radio Luanda. pină la definitivarea reorganizării presei și a mijloacelor de informare.
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e CONSUMUL MONDIAL DE HIRTT” DE ZIAR IN 1975 A 
SCĂZUT cu aproximativ 10 la sută, - zclază Asociația canadia
nă a producătorilor de hîrtle, într-v studiu dat publicității joi. 
In Statele Unite, principala piață es.ternă pentru hîrtia de ziar 
canadiană, consumul a scăzut cu aproximativ 960 000 tone în 1975. 
In țările Pieței comune, acest consum a scăzut cu 635 000 tone în 
ultimii ani. în același timp, se menționează că în 1975 capacitatea 
mondială de producție a crescut cu 2,5 la sută. Experții cana
dieni estimează că în 1976 această capacitate va crește cu aproxi
mativ 2 la sută « ȘEFUL DE ORCHESTRA INDIAN ZUBIN 
MEHTA a anunțat că se va retrage, în 1978, de la conducerea 
Filarmonicii din Los Angeles, pentru a deveni dirijorul orchestrei 
Filarmonicii din New York. Mehta ii va succede compozitorului 
francez Pierre Boulez • CEL MAI PUTERNIC CIMP MAGNETIC 
DIN LUME. Cercetătorii Institutului de tehnologie a metalelor al 
Agenției japoneze pentru știință și tehnologie au pus la punct un 
cîmp magnetic cu puterea de 175 kilogauss, cea mal puternică de 
acest fel obținută vreodată. Ei au utilizat un aliaj a cărui rezis
tență electrică este nulă sau zero absolut, asociind două aliaje, 
unul de vanadiu și galliu, celălalt de nlobiu și titan. In urmă cu 
doi ani, folosind un aliaj de nlobiu și titan, cercetătorii de la 
Universitatea din Oxford atinseseră o putere de 158 kilogauss. 
Cimpul obținut la Tsukuba — oraș universitar la nord-vest de 
Tokio — face posibilă realizarea de aerotrenuri care, datorită a- 
cestui procedeu, ar putea atinge 500 km pe oră • PREMIILE 
OSCAR din acest an „pentru efecte vizuale și sonore" au fost 
acordate de către Academia americană de arte șl științe cinema
tografice filmului „The Hindenburg". Aceste premii, care nu fac 
parte din catalogul obișnuit al distincțiilor cu același nume, vor 
fi decernate realizatorilor la 29 martie

La Pristina, tovarășul Gheorghe Oprea a continuat convorbirile cu Bogoliub Nedelkovici, președintele Consiliului Executiv al provinciei autonome Kosovo. în încheierea convorbirilor a fost semnat un aide-memoire, în care sînt consemnate măsurile pentru realizarea si finalizarea acțiunilor de cooperare și colaborare între unități industriale din precum și bilități cooperării nomice și nologice pentru minerit si pentru industria chimică, cercetări geologice, pentru hidrocarburi și metale neferoase.în cursul aceleiași zile, oaspetele român a avut o convorbire cu Djavid Nimani, președintele Prezidiului provinciei socialiste autonome Kosovo.Viceprim-ministrul guvernului român a avut o întrevedere cu președintele Consiliului Executiv al Adunării R.S. Serbia, Dușan^ Cikrebici. Convorbirea purtată, cu acest prilej, s-a referit la măsurile în vederea realizării acțiunilor comune de cooperare și colaborare cu Republica Socialistă Serbia în ansamblul relațiilor romàno-iugoslave.

România și Kosovo, noi domenii si posi- pentru dezvoltarea și colaborării eco- tehnice : utilaje teh-

PORTUGALIA

Platforma constituțională, semnată, joi seara, la Palatul Belem, între forțele armate și principalele formațiuni politice din Portugalia, definește organele suverane ale statului și atribuțiile lor pentru o perioadă tranzitorie de minimum patru ani. în această perioadă, platforma constituțională nu va putea fi revizuită fără acordul Consiliului Revoluției.Președintele Republicii, arată documentul, va fi ales prin vot universal, direct și secret. EI va fi și președinte al Consiliului Revoluției, deținînd, totodată, funcția de comandant suprem al forțelor armate. Președintele va«putea numi și revoca pe șeful guvernului, după consultările avute în acest sens cu Consiliul Revoluției și partidele politice reprezentate în Adunarea Legislativă și ținînd cont de rezultatele electorale. De asemenea, el va numi și revoca pe membrii guvernului, la propunerea primului ministru, și va putea retrimite spre dezbatere un text de lege către Adunarea Legislativă.Consiliul Revoluției, condus de președintele Republicii, va fi alcătuit din șeful de Stat Major al forțelor armate și adjunctul său, șefii de Stat Major ai celor trei armate, primul ministru (dacă este militar), opt ofițeri ai armatei terestre, trei din partea forțelor aeriene și trei din partea marinei — a- ceștia din urmă desemnați de armatele respective.Consiliul Revoluției va funcționa ca organ consultativ pe lingă președintele republicii, a- vind. totodată, obligația să garanteze . instituțiile democratice, aplicarea ■ Constituției, păstrarea fidelității față, de spiritul revoluției portugheze de la 25 aprilie. EI va dispune, de asemenea, de puteri politice și legislative în domeniul militar.Comisia constituțională va fi alcătuită din opt personalități, dintre care un membru al Consiliului Revoluției, ce va fi președinte. Ea este menită să-și dea avizul asupra constituționalității legilor preconizate.Guvernul va răspunde în fața președintelui republicii și a Adunării Legislative, căreia va

Primul ministru ________ ,Constantin Karamanlis, l-a primit, joi seara, pe Maxim Ber- ghianu, ministrul aprovizionării tehnico-materiale și controlului fixe, României la cea de-a patra sesiune a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare româ- no-elene, întrunită la Atena.Cu acest prilej, ministrul român a transmis primului ministru al Greciei, din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un mesaj de prietenie, urări de fericire și prosperitate pentru poporul grec.Mulțumind, Constantin Karamanlis a transmis, la rîndul său, președintelui Nicolae Ceaușescu sentimentele sale de stimă și prietenie, a dat asigurări că va face totul pentru dezvoltarea pe mai departe a relațiilor dintre Grecia și România, pentru aprofundarea colaborării lor atît bilaterale, cit și pe plan balcanic.Evocînd cu plăcere vizita pe care a făcut-o la București, în luna mai anul trecut, și convorbirile purtate cu președintele Nicolae Ceaușescu, primul ministru grec a relevat cursul ascendent pe care l-au urmat de atunci raporturile româno-elene,

gospodăririi fondurilor care conduce delegația

trebui să-i prezinte programul său de politică internă și externă. Se prevede, de asemenea, că o Adunare Legislativă care, prin moțiuni de cenzură, provoacă trei schimbări de guvern în cadrul aceleiași legislaturi (patru ani), va fi automat dizolvată de președinte.In concluzie, Platforma constituțională prevede că cel de-al șaselea guvern provizoriu al Portugaliei va rămîne în funcție pînă la alegerile prezidențiale, programate la 25 iunie.
SIMBATA, 28 FEBRUARIE 1978

PROGRAMUL I
10,00 O viață pentru o 

Ștefan Gh. Nicolau. 10,30 
ecran pentru cel mici : 
încălțat. 10,55 Teleclnemateea. 12,55 
Armonii 
ușoară.
Poem 
Muntiu
Aventura, cunoașterii. Gravitația și 
„petele negre" din Univers. 14,10 
Ansambluri folclorice : Ansamblul 
„Doina Trotușului“. 14,40 Tragerea 
de amortizare ADAS. 14,50 Turism 
și vlnătoare. Păstrăvi și ape de 
munte. 15,10 Muzică distractivă cu 
formația Marius Pop. 15,40 Tele
rama. Filmul de animație șl... 
unele probleme contemporane. 
16.10 Amintirile Bosforului. Docu
mentar de Toma George Maiores- 
cu. 16,30 Magazin sportiv. 18,00 Ca
leidoscop eultural-artistic. 18,20 
Publicitate. 18,25 Club T. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Tele- 
enciclopedla. 20,45 Publicitate. 20,50 
Film serial : ..Kojak". 21,40 24 de 
ore. 21,50 Săptămîna sportivă. 22,10 
Tele-mărțișoare — divertisment 
muzlcal-distractiv. 23,00 închiderea 
programului.

Idee :
Micul 

Motanul

pe zăpadă — muzică 
13,15 Telex. 13,20 Apa. 

TV. Versuri de Adrian 
și Dim. Rachici. 13,40

DUMINICA 29 FEBRUARIE
PROGRAMUL i
8,30 — Avanpremiera zilei; 8.40 

— Tot înainte !; 9.35 — Film se
rial pentru copil. Daktari; 10,00 — 
Viața satului: 11,15 ■ ~
ce. nu știm despre...; 
curiile muzicii; 12,30 
patriei; 13,00 — Telex; 
Album duminical; 16,20 
siunea omului. Episodul 
evoluției: 17,25 — Drum 
concurs pentru tineret 
niversărll a 100 de ani 
cerirea Independenței 
României; 18,40
Reportaj TV; 19,00 — Micul ecran... 
pentru cei mici; 19,30 — Telejur
nal; 20.00 — Baladă pentu aces-

Ce știm și
11,45 - Bu- 

De strajă 
13,05 -

— Ascen- 
IX: Spara 
de glorii... 
dedicat a- 
de la cu- 
de stat a 

Cursa de 8 000.

în viitor acestea o evoluție și mai și-a exprimatapreciind vor cunoaște favorabilă. El convingerea că dialogul la nivelul cel mai înalt, început In capitala României, va fi continuat în spiritul prieteniei tradiționale, al sincerității și prețuirii reciproce ce caracterizează relațiile dintre România și Grecia, în interesul popoarelor român și elen, al înțelegerii, cooperării și păcii în Balcani, în Europa și in lume.
unui cunoscut

vest-german 
activitatea

a posturilor de

Scrisoarea
publicist 

privind 
subversivă

radio „Europa liberă“ 
și „Libertatea“Cunoscutul publicist vest-ger- man Emil Hoffman, doctor în științe juridice, a adresat, la Viena. misiunilor diplomatice ale țărilor care au semnat Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, o scrisoare în care condamnă activitatea ilegală și dăunătoare a posturilor de radio „Europa liberă“ și „Libertatea“. Emil Hoffman arată că a analizat activitatea subversivă a acestor stații de radio din punctul de vedere al dreptului internațional și al intereselor continuării cursului de destindere in viața internațională. Juristul vest-german a ajuns la concluzia că activitatea celor două posturi de radio calomniatoare „contravine principiului fundamental al dreptului internațional, obligatoriu pentru toate statele, al neamestecului în treburile interne ale altor state". El consideră că acele țări care finanțează posturi de le general și moralei cum subliniază Hoffman, tența posturilor de radio ropa liberă“ și „Libertatea“ a devenit și mai anacronică după Conferința, pentru securitate și cooperare în Europa, activitatea celor două oficine aflîndu-se in dezacord flagrant cu prevederile Actului final al Conferinței general-europene.

și încurajează aceste radio încalcă norme- admise ale dreptului internaționale. După exis- „Eu-

conomia mondială 
contemporană cu
noaște multiple for
me dc dezechilibru. 
Decalajele econo
mice, tehnologice și 

Industriale, seismele economice, 
financiar-monetare etc. consti
tuie expresia grăitoare a crizei 
structurilor de bază ale actualei 
ordini economice internaționale. 
Criza de 
scrie și 
afectind, 
mare sau 
tele, în virtutea interdependen
țelor economice internaționale. 
Ea este o realitate care a căpătat 
dimensiuni îngrijorătoare pen
tru uncie state și s-a impus in 
atenția cercurilor politice și eco
nomice ca o problemă nodală a 
economiei mondiale.

Anacronica împărțire a lumii 
în țări dezvoltate, definind mo
nopolul bunurilor industriale cu 
un grad înalt de prelucrare, și 
țări cu o economie nediversifi
cată, orientată unilateral spre 
producerea și furnizarea de ma
terii prime, impietează puternic 
dezvoltarea armonioasă a eco
nomiei pe plan mondial. Starea 
de subdezvoltare a unor state, 
rezultat nemijlocit al politicii 
imperialiste, colonialiste și neo
colonialiste, de dominație și asu
prire a popoarelor, de jefuire a 
bogățiilor lor naționale, al rela
țiilor economice inechitabile, 
constituie cauza reală primordia
lă a actualei 
prime 
tuației 
turale 
țurilor 
un alt 
zei. Prețurile mondiale ale ma
teriilor prime au facilitat 
scurgerea în exterior a unei im
portante părți a venitului na
țional de la țările exportatoare 
de produse primare spre țările 
exportatoare de produse indus
triale. Evoluția din ultimii ani 
a prețurilor materiilor prime, 
inechitabile pentru țările in curs 
de dezvoltare, a dus în cele din 
urmă la izbucnirea crizei de re
surse naturale și îndeosebi de 
materii prime minerale.

Pe de altă parte, criza de ma
terii prime, asociată cu cea de 
resurse 
in mod ; 
credere 
consum, 
venit de fapt o societate a risi
pei. Prețurile reduse la materii 
prime, impuse vreme îndelunga
tă de către țările industrializate, 
au determinat utilizarea nera
țională a bogățiilor naturale de 
marile societăți multinaționale și 
au contribuit Ia insuficienta 
prospectare și exploatare a ace
lor resurse care, deși mai puțin 
accesibile și deci mai costisitoa
re, pot deveni importante rezer
ve pentru societate.

Orientarea consumului, in pe
rioada ultimelor decenii, spre 
resursele cele 
mai ieftine a 
sau epuizarea 
terii prime, 
avertizează că 
late ale pădurilor depășesc cu 
mult ritmul de refacere a copa-

cilor in multe zone ale globului, 
ceea ce, în cazul ciiid nu se vor 
lua măsuri, creează pericolul

materii prime se in- 
ea în acest context, 
într-o măsură mai 
mai mică, toate sta-

crize de materii 
și se reflectă asupra si- 
generale a resurselor na- 
în lume. Foarfecele pre- 
reprezintă, de asemenea, 
factor al declanșării cri-

energetice, evidențiază 
pregnant starea de neîn- 
în așa-zisa societate de 

. faptul că aceasta a de-

mai accesibile și 
dus Ia reducerea 
a numeroase ma- 
Astfel, experții 
tăierile necontro-

© Deși furnizează peste 
o pătrime din producția 
industriei extractive, pon
derea statelor în curs de 
dezvoltare în producția 
industrială totală pe glob 
abia depășește o zecime 
9 Economia a peste 50 
de țări în curs de dezvol
tare este dependentă de 
producția și exportul ma
teriilor prime minerale, 
în cazul a 30 dintre ele 
această dependență fiind 
totală. Pe de altă parte, 
țările industrializate de
țin peste 75 la sută din 
exportul de produse ma
nufacturate al lumii ca
pitaliste @ Un studiu 
al 
ză 
actualului deceniu, nu
mai în S.U.A., consu
mul în scopuri militare 
al materiilor prime, față 
de consumul total, re
prezenta din producția 
de bauxită 14 la sută, cu
pru 13,7 la sută, plumb 
11,3 la sută, zinc 11 la 
sută, nichel 9,7 la sută, 
molibden 9,3 la sută, co
sitor 8,8 la sută, crom 7,6 
la sută, fier și magneziu 
7,5 la sută 9 Oamenii de 
știință apreciază că no- 
dulii polimetalici de pe 
fundul mărilor și oceane
lor pot asigura consumul 
omenirii, menținîndu-se 
ritmul actual, după cum 
urmează : cupru pentru 
6 000 de ani, aluminiu 
pentru 20 000 de ani, mo
libden pentru 30 000 de 
ani, nichel pentru 150 000 
de ani, mangan pentru 
400 000 de ani 9 Viitoa
rea sesiune a Conferin
ței Națiunilor Unite pen
tru comerț și dezvoltare, 
care va avea loc în luna 
mai la Nairobi, urmează 
să examineze propuneri 
referitoare la crearea de 
rezerve mondiale la zece 
materii prime de bază. 
Propunerile vizează ur
mătoarele materii prime: 
cauciuc natural, cafea, 
ceai, cositor, cupru, cacao, 
iută și derivatele sale 
manufacturate, fibre, za
hăr și bumbac. Scopul 
constituirii rezervelor 
este de a proteja 
rile materiilor 
menționate.

O.N.U. menționea- 
că, la începutul

capitaliste li se adaugă Irosirea 
unei bune părți a materiilor pri
me în cursa înarmărilor, în în
zestrarea continuă a arsenalelor 
militare. Se știe că industria ar
mamentelor de orice fel se nu
mără printre cele mai mari con
sumatoare de oțel, metale ne
feroase, metale nobile și rare, 
combustibili lichizi, solizi, gazoși 
și alte resurse.

Activitatea monopolurilor in
ternaționale constituie un alt 
factor care a dat crizei de ma
terii prime dimensiunile pe care 
le-a atins. Cele mai multe ză
căminte de resurse naturale din 
țările în curs de dezvoltare și 
țările capitaliste dezvoltate sint 
exploatate de monopoluri ale 
căror profituri cresc odată cu 
dezechilibrul dintre cerere și o- 
fertă Ia resursele naturale. Acti
vitățile speculative de stocaj de 
resurse ale unor monopoluri în 
așteptarea creșterii prețurilor, 
pentru sporirea pe această cale 
a profiturilor, au contribuit la 
accentuarea fenomenelor de cri
ză și instabilitate.

Există, așadar, o seamă de 
cauze interdependente care stau 
la baza actualei crize de mate
rii prime. Punctele de vedere 
privind ierarhizarea importanței 
acestor cauze diferă de la un 
guvern la altul, de la o organi
zație internațională la alta, de 
la un cercetător la altul, iar 
deosebirile de opinii în ceea ce 
privește originile crizei se re
flectă inevitabil și in propune
rile avansate de diferiți autori, 
organisme naționale și interna
ționale privind soluțiile pentru 
ieșirea din criză și depășirea ei. 
In formularea căilor de depășire 
a actualei crize de resurse na
turale trebuie însă pornit de la 
premisele social-economice care 
le generează. Trecerea la re
structurări profunde în domeniul 
materiilor prime se impune ca 
o necesitate absolută, reprezen- 
tind o parte integrantă a pro
cesului general îndreptat spre 
făurirea unei noi ordini econo
mice internaționale. „Viața ara
tă — se subliniază in Programul 
P.C.R. de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
Înaintare a României spre co
munism — că imperialismul, ca
pitalismul in general, nu mai 
poate asigura dezvoltarea forțe
lor de producție pe plan mon
dial,
duce la 
riale și 
nerează 
materii
în-general, accentuează inegali
tățile pe plan mondial, împăr
țirea lumii in bogați și săraci".

Repartizarea inegală pe glob 
a resurselor naturale nu poate 
și nu trebuie să constituie un 
pretext pentru perpetuarea ac
tualei ordini economice bazate 
pe inechitate și decalaje, ci un 
motiv în plus ca statele să-și 
intensifice cooperarea. Soluțio
narea judicioasă a problemei 
materiilor prime impune în pri
mul rlnd asigurarea suveranită
ții permanente a statelor asupra 
bogățiilor naturale pe care le 
posedă și, în al doilea rind, pu
nerea lor in valoare, prelucrarea 
lor atit în cadrul economiilor 
naționale ale statelor care dispun 
de asemenea resurse, cit și in 
țările deficitare în această pri
vință, asigurindu-se astfel ac
cesul tuturor popoarelor la sur
sele de materii prime pe baze 
echitabile și în forme de coope
rare reciproc-avantajoase. In a- 
ceiași timp, este necesar să se 
asigure un raport echitabil In
tre prețurile materiilor prime, 
ale produselor industriale și ale 
celor alimentare, raționalizarea 
consumului, eliminarea risipei și 
gospodărirea cu maximum de 
grijă a materiilor prime, desco
perirea și valorificarea de noi 
resurse, inclusiv pe baza unei 
largi
reciproc-avantajoase, 
tisfacerea cerințelor 
ale omenirii.

că politica sa economică 
risipa de bunuri mate- 
de forță de muncă, ge- 
crize de energie și de 

prime, crize economice

prețu- 
prime

cu Impli-unei crize a lemnului, cu impli
cații asupra mediului înconjură
tor.

Tendințelor de consum nera- 
ționai și neeconomic în țările

pămînt; 20,20 — Film artistic. 
Vera Cruz : Premieră TV ; 21,45 — 
Selecțiuni de la Festivalul de mu
zică ușoară San — 
22,10 — 24 de ore : 
nica sportivă.

PROGRAMUL II

Remo -
22,20 —

- 1976; 
Dumi-

f
10,00 — 11,30 — Matineu 

nic. Concertul Filarmonicii 
ge Enescu" ; 20.00 t— Eroi 
giți de copii; 20,25 Ora meloma
nului; 21,15 ‘ — A patriei cinstire 
— Gheorghe Asachi; 21,40 — Film 
serial (reluare) Kojak.

simfo- 
„Geor- 
indră-

stele. Reportaj TV; 19,00 — Tu
rism șl vînătoare; 19,20 — 1001 de 
seri; 19,30 — Telejurnal; 20,00 — 
Film serial pentru copii: Daktari 
(reluare); 20.25 — Cartea în viața 
orașului; 20,45 — Telex; “ " 
Opera „Capra cu trei iezi' 
Alexandru Zirra; 22,05 — “ 
lichide. Lumină numită 
Filme documentare.

MARȚI 2 MARTIE
PROGRAMUL I
9,00 — Teleșcoală; 10,00 — Tele

obiectiv (reluare); 10,15 — Film

20.50 — 
de 

Cristale 
laser.

PROGRAMUL II
20.00 — Film serial. Servanții 

culegătorului de mine. Episodul 2; 
20,55 — Spectacolul lumii (VI); 
21,15 — Telex; 21,20 — Ce știm șl 
ce nu știm despre... (reluare); 
21,50 — Portativ ’76.

MIERCURI 3 MARTIE 
PROGRAMUL I
9,00 — Teleșcoală; 10,00 — 

trăim și să muncim în chip 
munist. Emisiune, pentru 11____
(reluare); 10,25 — Prin împărăția

Să 
co- 

tineret

S À P T À M î N A T V
(28 FEBRUARIE 5 MARTIE 1976)

LUNI 1 MARTIE

PROGRAMUL I

16.00 — Teleșcoală; 16,30 - E- 
misiune în limba maghiară; 19.00
— V-am dăruit bucuria pură... 
Universul Brâncușl, 19,20 — 1001 
de seri; 19,30 — Telejurnal: 20,00
— Colocvii contemporane: 20.30 — 
întîlnire cu opereta modernă; 
20.50 — Să trăim și să muncim în 
chip comunist Civilizația tranda
firilor: 21,15 — Publicitate; 21,20
— Roman foileton. Forsyte Saga 
Episodul X — „Provocarea"; 22,10
— 24 de pre.

PROGRAMUL II

17,00 — Telex; 17,05 — Melodii 
vechi; 17,23 — Film artistic. Dra
gostea Începe vineri; 18,40 — Pu
blicitate; 18,45 — Drumul spre

artistic. Cel mai bun om pe care 
îl cunosc: 11.40 — Baladă pentru 
acest pămînt. Sucldava; 12,00 — 
Telex; 16,00 — Teleșcoală; 16,30 — 
Curs de limba franceză; 17,00 — 
Telex; 17,05 — Scena. Emisiune de 
actualitate și critică teatrală; 17,25
— Teleglob. Secvențe marocane; 
17,55 - Publicitate; 18,00 — Lecții 
TV pentru lucrătorii din agricul
tură; 18,30 — Baschet masculin : 
Steaua — Dinamo București (fi
nala campionatului național) re
priza a Il-a. Transmisiune directă 
de la Sala Floreasca; 19.20 — 1001 
de seri ; 19,30 — Telejurnal; 20,00
— Pagini din operete; 20,15 — Re
vista economică TV; 20,40 — Seară 
de teatru. premieră TV — Re
ferendum popular de G.F. Venă 
și R. Pallaviclni; 22,10 — 24 de 
ore.

lacurilor de munte; 11,00 — Artiș
tii amatori în concurs; 11,15 — A- 
tentie la... neatenție (reluare); 
11,40 — Telex; 16.00 — Teleșcoală; 
16,30 — Curs de limba rusă; 17,00 
— Telex; 17,05 — La volan. E- 
misiune pentru conducătorii auto; 
17,20 — O viață pentru o idee; 
17.50 — Tribuna TV; 18,20 — Tra
gerea pronoexpres; 18,30 — Bas
chet masculin : Steaua — Dinamo 
București (returul finalei cam
pionatului național) — repriza a 
ri-a. Transmisiune directă din 
Sala Floreasca; 19,20 — 1001 de 
seri; 19,30 - Telejurnal: 20,00 — 
Reflector; 20,15 —• Cinemateca. 
Ciclul „Mari ecranizări“ : Clima
te ; 22,15— 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 — studio ’76: 20,30 — Voci, 
șlagăre, succese; 21,35 — Telex;

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA! București Piața „Sctnteli" Tel î 17 60 10, 17 60 20- Abonamentele se tac la oficiile poștale și difuzoril din întreprinderi »1 instituții — Tiparul t Combinatul poligrafic „Casa Sclntell’, 
Cititorii din itrătaătate io pot abona prin ILEXLM - Serviciul export-Import presă, Calea Grlvlței nr. 64-86. P.O.B. 2001 telex 011226, București.

cooperări Internaționale 
pentru sa
de progres

RODICA AVRAM

21,40 — Roman foileton (reluare): 
Forsyte Saga.

JOI 4 MARTIE
PROGRAMUL I
16,00 — Teleșcoală; 16.30 — Curs 

de limbă germană; 17,00 — Telex; 
17,05 — Din țările socialiste; 17,15
— Enciclopedie pentru tineret ; 
17,00 — Muzica. Emisiune de ac
tualitate muzicală; 18,00 — Cabi
net juridic; 18.30 — Arta plastică; 
18.45 — Universitatea TV; 19.20 — 
1001 de seri; 19,30 — Telejurnal: 
20,00 — Interpretul preferat; 20,15
— Mai aveți o întrebare ?; 20,55 — 
Cadran economic mondial; 21,10 — 
Publicitate; 21,15 — Revista llte- 
rar-artistlcă TV; 22,10 — 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 — Ciclul Speranțe ale ba

ghetei.

VINERI 5 MARTIE 
PROGRAMUL I
16,00 — Teleșcoală; 16,30 — Curs 

de limbă engleză; 17,00 — Emi
siune în limba germană; 18,45 — 
Tragerea loto; 18,55 — Din lumea 
plantelor și animalelor; 19,20 — 
1001 de seri; 19,30 — Telejurnal; 
20,00 — Viața unei femei. Repor
taj TV; 20,20 — Film artistic. Vlr- 
tejUrl de primăvară; 21,45 — Ar
tiști al scenei lirice; 22,10 — 24 de 
ore.

PROGRAMUL II
17,00 — Telex; 17,05 — Dunărea 

învinsă. Reportaj; 17,20 — Desene 
animate; 17,50 — Muzică distracti
vă; 18,10 — Ferestre deschise spre 
lume; 18.45 — Apa. Poem TV; 
19,05 — Tineri soliști de muzică 
populară; 19,20 — 1001 de seri; 
19.30 — Telejurnal; 20,00 — Trep
tele afirmării; 20,30 — Viața eco
nomică a Capitalei: 20.50 — Telex: 
20.55 — Cursa de 
TV (reluare) ; 
scurt de Molière.

8 000. Reportaj
21,15 - Teatru

40362


