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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
® Directorul Centrului de informare al O.N.U. ia BucureștiTovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, luni după-amiază, pe Sayed Abbas

Chedid, directorul Centrului de informare al Organizației Națiunilor Unite la București, în legătură cu încheierea misiunii
acestuia în tara noastră.Cu acest prilej, a avut loc o convorbire care s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.

• Trimișii speciali ai Radioteleviziunii eleneTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, în cursul după-amiezil
de luni, pe Kostas Serezis și Kostas Velogiannls, trimiși speciali ai Radioteleviziunii elene.La primire a luat parte tovarășul Cornel Burtică, membru al

Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu pentru Radioteleviziu- nea elenă.
În fiecare colectiv de tineri
ACȚIUNI EDUCATIVE
PENTRU CUNOAȘTEREA 
GLORIOASELOR TRADIȚII 

DE EUPTĂ AEE PARTIDULUI COMUNIST
«

Iată o secvșnță semnificativă: la Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării democratice și revoluționare din România vin zilnic cîteva mii de tineri. Imagini născute din scurgerea vremii recompun pentru ei istoria partidului în adevărata sa măreție. Documente, extrase din ziare, obiecte de valoare aduc ecouri ale marilor evenimente politice ale României veacului XX. fiecare deceniu avindu-și însemnată pecetea lui istorică. Din adevărurile pe care comuniștii le-au durat in istoria patriei, tinerii desprind învățăminte pentru prezent și pentru viitor. Ei aduc astfel un profund omagiu partidului, a cărei glorioasă aniversare le prilejuiește momente de reflecție matură cu privire la ceea ce au de făcut, la răspunderile majore ce le revin In societate.Pentru tineri, organizarea unor acțiuni care să-i familiarizeze cu momente și evenimente de importantă hotărâtoare pentru întreaga devenire a patriei, a poporului nu este și nici nu poate fi ocazională. Mai cu seamă cunoașterea și îndrăgirea istoriei partidului constituie permanent o înaltă școală de formare a gîndirii politice, un vibrant îndemn la acțiune revoluționară. Evocarea acelor fapte ale trecutului — care demonstrează adevărul emoționant că totdeauna, acolo unde evenimentele au cerut sacrificii, acolo unde istoria a ridicat la luptă conștiințele cele mai înaintate, comuniștii s-au aflat în primele rînduri —

reprezintă o modalitate educativă lă care organizațiile U.T.C. apelează frecvent, dată fiind deosebita forță de înrîurire pe care o au asemenea momente.Firește, acum cînd ne aflăm in preajma aniversării a 55 de ani de la crearea Partidului Comunist Român, paleta unor asemenea acțiuni educative devine ' mult mai bogată, manifestările dedicate evocării faptelor istorice ocupind un loc deosebit în agenda de lucru a fiecărei organizații U.T.C. Potrivit unei ex- ; perlențe larg răspîndite, vizitele la muzee, la locurile ce evocă ■ trecutul glorios de luptă al i partidului se transformă de cele mai multe ori în acțiuni educative complexe. Cri asemenea pri- i lejuri au loc emoționante adunări în care se primesc noi ' membri in_ organizația revolu- i ționară, se’ înmînează carnetele de utecist. De asemenea, tinerii j se întilnesc cu oameni care s-au aflat in miezul celor mai importante evenimente.

loc distinct în activitatea de educare patriotică a tineretului.Cunoașterea istoriei partidului, a marilor realizări obținute de poporul nostru, sub conducerea P.C.R., în anii revoluției socialiste, precum și a perspectivelor de înflorire a patriei reprezintă pentru tineret un nesecat izvor din care se înzestrează cu energie, cu spirit de sacrificiu, cu romantismul necesar acțiunilor revoluționare.
ADRIAN VASILESCU
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în schimbul in

PARTID,
CUVÎNT FRUMOS

CA O BALADA
de Florin Costinescu

Partid — cuvînt 
Cuvînt — izvor, 
Cînd îl rostim se-aud vuind istorii 
în

care rotește sorii, 
izvoarelor din nume

lumile din om și-n lume.

El s-a născut aici lingă Carpati,
Cu Dunărea și Marea frate, 
Dar mai ales cu oamenii-nsetați 
De cer înalt, de zbor, de libertate.

Pe 
în 
Partid
Prin care urcă timpul viitor.

steaguri scris, a coborît în stradă 
chip de om, în chip de luptător.

cuvînt frumos ca o baladă
T

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

Programul vizitelor la muzee, j la monumentele istorice, al excursiilor și drumețiilor în locuri ' care evocă glorioasa istorie a partidului, poate fi — așa cum experiența multor organizații j U.T.C. o dovedește — completat i cu spectacole omagiale, simpo- i zioane. colocvii, dezbateri etc. jComplexă prin temele pe care ) le abordează, specifică prin mo- j dalități și forme, activitatea, de ; cunoaștere și însușire a istoriei ! partidului se impune a fi structurată pe baza unei concepții unitare, fiecărei acțiuni confe- rindu-i-se un scop precis și un

O primăvară-a României în tulpini, 
Cu mugurii ce se-mplinesc în floare, 
Lumină luminînd între lumini 
Partidul este-n noi, în fiecare.

E în privirî, în inimă, în gînd, 
Pe-nalte trepte el ritmează mersul ; 
E mai mănos, mai cald acest pămînt 
Cu munți, cu ape ce doinesc în șesuri.

Partid
Iubire,
Corole 
în anotimpul tău de puritate.

— cuvînt șî flacără — partid, 
omenie, demnitate ;
mari în suflet se deschid

Spectacol inaugural

Nivelul producției

Casa tineretului din Timișoara a fost inaugurată, parțial, la începutul acestei săptămini. In organizarea Comitetului județean Timiș al U.T.C. și in colaborare cu Studioul RTV și Comitetul de cultură și socialistă al lui Timiș, în cestel noi și
educație județu- holul a- impună-

toare. clădiri, în întregime realizată de tinerii orașului prin muncă patriotică — a avut loc un spectacol de poezie și muzită patriotică „Noi sintern primăvara țării“.Din versurile clasicilor poeziei românești și ale poeților contemporani, în regia artistică a lui

Miron Suvăgău, au recitat tineri actori de la Teatrul Național. Și-au adus de a- semenea o substanțială contribuție corul și orchestra Facultății de muzică a Universității și so- ansamblului al Operei din Timi-iiști ai de balet române șoara.
ION DANCEA

expresia bunei organizări— Oricit s-ar spune că randamentul muncii schimbului III trebuie să fie același cu cel al schimbului I sau II, o diferență există totuși. Numai cine nu cunoaște și nu sesizează oboseala muncitorului din schimbul III poate pretinde acest lucru.— Acceptindu-vă acest punct de vedere, după părerea dumneavoastră, cu cit se reduce din această cauză randamentul unui muncitor în schimbul de noapte î— Nu am încercat niciodată să aflu cu cit. Oricum, cred că e cam cu 5—10 la sută mai mic.

— în aceeași proporție deci trebuie să fie mai mic și nivelul producției ?— Da, în jur de 10 la sută.Această discuție are loc la Fabrica de aparataj a întreprinderii „Electroputere“ din Craiova și îi solicităm în continuare tovarășului Albert Balint, șeful Secției înaltă tensiune, datele privind nivelul producției realizate in schimburi de atelierul prelucrări mecanice. Mărturisește că asemenea date sint ceva mai greu de aflat pentru că realizările nu se urmăresc pe

schimburi, ci global, la sfîrșitul lunii, cînd se calculează retribuția muncitorilor, dar că e și dînsul interesat să vadă ce se poate deduce din aceste'date. Le aflăm în cele din urmă și iață concluzia : aceiași oameni realizează timp de o săptămînă în schimbul III o producție mai mică cu 30 la sută decît cea pe care o realizează în altă săptămînă în schimbul I. Surprinzător chiar și pentru cei .ce se
NICOLAE COȘOVEANU

(Continuare în pag. a Il-a)

ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI
Dezbateri în organizațiiie U.T.C

înă în prezent s-au desfășurat lucrările plenare- 
Plor comitetelor județene Argeș, Bistrița-Năsăud, 

Galați, Harghita, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Me
hedinți, Mureș, Tulcea, Vaslui, Vrancea. Dările 
de seamă prezentate, intervențiile participanților 
la dezbateri, hotărîrile adoptate sint menite să 

conducă la îmbunătățirea muncii politico-educative în rîndu- 
rile tineretului, la acționarea cu toate mijloacele muncii de 
propagandă in scopul dezvoltării spiritului de răspundere, al 
stimulării atitudinii înaintate față de muncă, al unei partici
pări active a tinerei generații la întreaga viață politică și so
cială a țării.

Astăzi relatăm aspecte de Ia dezbaterile care au avut loc 
în cadrul plenarelor comitetelor județene Argeș, Ialomița și 
Mehedinți ale U.T.C.

SĂPTĂMÎNA POMICULTURII

0 inițiativă a cărei eficiență 
a fost probată prin fapte

Desfășurată sub semnul unei 
active participări din partea oa
menilor muncii de pe ogoare, 
„Săptămîna pomiculturii" a 
constituit o perioadă de maximă 
concentrare în livezi, pentru e- 
fectuarea lucrărilor specifice de 
natură să ridice potențialul pro
ductiv și nivelul calitativ al re
coltelor de fructe din acest an. 
Acțiunile de muncă, realizate 
după un program mobilizator în
tocmit la nivelul fiecărei unități

agricole și localități rurale, au 
cuprins cele mai diverse catego
rii de cetățeni, tineri și vîrstnici, 
țărani și muncitori, bărbați și 
femei, intelectuali, navetiști, e- 
levi. In acest amplu efort, orga
nizațiile U.T.C., tineretul din ora
șele și comunele patriei noastre 
s-au integrat cu dăruire și pa
siune, asumindu-și responsabili
tăți precise de muncă, urmărind, 
prin participarea lor zi de zi, în
deplinirea sarcinilor core vizează

rodnicia și frumusețea livezilor. 
Datele centralizate la Comite
tul Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist ne permit să facem 
acum bilanțul unei inițiative la 
care- tinerii au răspuns cu 
promptitudine, onorind-o prin 
fapte de muncă eficiente :

• au fost plantați 115 000

ȘT. DORGOȘAN

(Continuare în paj. a lll-a)

EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE

însemnele vocației
Vocația tînărului scriitor se concretiza, potrivit unor concepții anacronice, în fond retrograde, la vîrsta afirmării, prin dispoziții pentru izolare, prin urmărirea înclinărilor subiective, printr-o stăruință de retragere In forme intime. Totul era urmat de o formație morală corespunzătoare. prin restrînge- rea laturilor de comunicativitate

de Dragoș Vrânceanu

TEZA URE
de Ion Horațiu CrișanDe-a lungul timpului, din pă- mîntul țării noastre au fost scoase la lumină mai multe tezaure de obiecte ori podoabe, lucrate din aur sau argint. Fiecare dintre acestea își are povestea lui. Pe cea a tezaurului de la Băiceni am istorisit-o intr-un număr anterior. De data aceasta, așa cum am promis, ne vom referi la o problemă importantă, cu implicații în determinarea stadiului de dezvoltare. pe plan social-economic și politic a strămoșilor noștri. Este vorba, despre arta concretizată în produse din metal prețios. Unghiurile sub care ea poate fi privită sint multiple. Tezaurele materializează poate mai bine, și cu siguranță mai elocvent, decît alte produse, dragostea pentru frumos, năzuința pentru realizarea lui, trăsătură caracteristică omului încă din prima perioadă a existenței sale și de aceea ele constituie dovezi de inestimabilă valoare artistică. Dar, în același timp, tezaurele constituie și documente istorice de tot atîta valoare, mai cu seamă că pentru perioadele Ia care se referă, izvoarele scrise sint extrem de zgîrcite în amănunte cu privire la viața strămoșilor noștri. Cea de a doua perspectivă este cea pe care o abordăm.De la Început se impufie o constatare, și anume că tezaurele se grupează în două perioade, fiecare grupă avîndu-și caracteristicile definitorii. Prima și cea mai veche dintre ele

se datează. în linii mari, pe parcursul secolului al IV-lea i.e.n., unii cercetători fiind de părere că poate fi vorba chiar de sfir- șitul veacului anterior, pe cită vreme alții limitează perioada de existență a tezaurelor mai ales la cea de a doua jumătate. Sigur rămine faptul că în secolul al III-lea nu se mai întîlnesc tezaure de aur sau argint de
(Continuare în pag. a lll-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

DOSARUL „APARTAMENTUL 55“
-PE MARGINEA UNEI SCRISORI-

„Subsemnata Dobrea Viorica vă aduc la cu
noștință următoarele : sint soție de constructor 
și locuiesc în spațiul întreprinderii construcții 
speciale industriale montaj (I.C.S.I.M.) într-un 
apartament de trei camere din care ocupăm 
două, iar a treia este locuită de tovarășul Ioniță 
Victor. Cu circa două luni in urmă, a intervenit 
un accident: au apărut șoareci în apartament. Eu 
discutam cu soțul meu și presupuneam că i-a 
adus Ioniță. Soția lui. care este studentă, a as
cultat la ușă și l-a determinat să țipe la mine 
și să mă insulte. După acest incident, a început 
să dea muzica la maximum și să facă mizerie.' 
Toate acestea pină într-o seară cînd veneam de 
la servici; pe drumul de la stație spre bloc, 
treceau pe lingă mine Ioniță Victor împreună 
cu tov. Blejan Sebastian, care lucrează tot la

I.C.S.I.M. Ioniță vocifera către Blejan că o să 
mă lovească de vreo două ori de n-o să mai 
îndrăznesc să intru în bucătărie (...)

Acum, în urma acestei amenințări, pot să vă 
spun că încă de la începutul mutării (circa un 
an) în apartament, acest băiat nu s-a compor
tat civilizat : cînd mă întîlnea în hol se apleca 
să-și încheie sau descheie șireturile, pentru ca 
să evite un salut. Dimineața pleca din casă după orele 7,30, la prinz vine la masă, după care, in majoritatea cazurilor, nu se mai întoarce pe șantier. Doarme. Seara se plimbă. într-un cuvînt — viață ușoară (...).

Vă scriu dumneavoastră, nici nu știu pentru 
ce rubrică, dar totuși cu speranța că mă veți 
ăjuta într-un fel.

Deci : Un tînăr este învinuit clc chiul, viață aproape parazitară, lipsă de cuviință și, în cele din urmă, de huliganism. Nu putem trece ușor peste asemenea acuze. După cum nici nu putem eticheta un om fără să verificăm adevărul.Ne-am central al— Sigur ne spune dintele de
prezentat la sediul întreprinderii :să-l cunosc pe Ioniță, Ion Mengher. pre.șe- sindicat. A fost, ani

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare In pag. a lll-a)

Dincolo de aparențe, există 
o poezie a cifrelor. O poezie 
sobră, o poezie lapidară, 
care tălmăcește dimensiunile 
efortului uman, ale devenirii 
țării, ale prefacerilor exis
tenței noastre. In sălile de 
clasă dotate cu aparatură 
foarte modernă, elevii Li
ceului de contabilitate și co
merț din Bacău se pregătesc 
cu asiduitate pentru a-și în
suși la perfecție limbajul 

auster al Cifrelor.

Fotografie de O. PLECAN

și de participare la viața liberă sau angajată, de o psihologie, de orgoliu, care închidea necesitățile amplificării experiențelor umane pozitive, ceea ce era in fond o pregătire pentru climatul turnului de fildeș, socotit în mod greșit ca legat prin tradiție de Îndeplinirea sarcinilor profesionale de viitor. Fuga de societate ți inclusiv consecință mentalități luau ființă tendințele egoiste ale individului, inapte spre a deschide izvoarele sufletului pentru ecourile vitale ale existenței.multiple și largi, ce dezvoltă cunoașterea fiicască a vieții.O situare treptată intr-o mentalitate inversă și-a făcut astăzi Ioc în viața și psihologia .tînă- rului scriitor ; o fixare într-o dispoziție sufletească, in care reflexele multiple ale realității o- biective au cîștigat treptat preponderență în pregătirea pentru realizarea vocației tînărului. creator. Este vorba de o adevărată răsturnare coperni- cană la care am asistat în ultimele decenii literare, ce reprezintă mutația cea mai importantă în formarea tînărului scriitor în țara noastră. Vedem că el este permanent prezent în forum, îl găsim pretutindenea dînd ochi cu spectacolul curent al muncii, dinaintea edificării socialiste, „recitind țara“ în romane și reportaje, luînd parte la planurile de viață ale societății, cunoscindu-le și partici-

de realitate era o practică a acestei solipsiste în care

pînd la ele. Școala realității și-a făcut loc in sufletul său și totodată in roadele pe care le produce. Este metamorfoza fundamentală care a intervenit în stimularea vieții literare. Este vorba de expresia adevărată a chemării umaniste la o literatură autentică ce produce o modificare de structură a scriitorului, dar și în toată creația poporului și neamului nostru. Este calea cea mai adecvată condițiilor noastre literare, făcînd lucrurile să evolueze just, căci dă vieții un rol moral primordial într-o știință a creației fuzionată cu moravurile. Soliditatea aceasta de tip antic se explică prin evoluția care a avut loc la inseși bazele realității noastre.Toată grija pe care partidul și statul nostru o arată tineretului rezumă în fond această perspectivă care deschide întregul viitor. Este modul ideal de formare socială și cetățenească a tinerilor scriitori, apt de a duce arta și literatura în raza acelui scop suprem spre care converg toate eforturile : modelarea personalității omului nou. Așa cum arată secretarul, general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Menirea istorică a socialismului este nu numai de a elibera omul de asuprire și exploatare, de a asigura bunăstarea lui materială, ci de a făuri o civilizație spirituală superioară, care nu se poate realiza decît prin formarea unui om nou, cu o înaltă conștiință și pregătire culturală și profesională, cu un profil moral-po- litic înaintat“. Sint cuvinte vii,
(Continuare In pag. a Il-a)

„Săptămîna artei studențești“
Luni seara, la 

Casa de cultură a 
studenților din Ca
pitală a început 
„Săptămîna artei 
studențești“. Timp 
de șapte zile, pes
te 130 de formații 
artistice studen
țești, care activează 
în instituțiile de în- 
vățămint superior 
din București, vor 
participa la un 
festival organizat 
in pregătirea Con-

gresului educației 
politice și culturii 
socialiste.

După vernisajul 
expoziției „Trăim 
și muncim în chip 
comunist“, cu lu
crări ale cercului 
de specialitate, a 
avut loc o gală de 
filme, producții ale 
cineclubului „Stud- 
film". Seara de 
marți este dedica
tă brigăzilor artis-

tice de agitație, iar 
ceg de miercuri, 
muzicii ușoare. Joi 
vor evolua, forma
țiile corale și in
strumentale, vineri 
formațiile teatrale, 
iar simbătă cele 
folclorice. „Săptă
mîna artei studen
țești“ se va încheia 
duminică cu verni
sajul unei expozi
ții de artă plastică 
Și cu un spectacol 
de gală.
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Dezbateri în pregătirea Congresului 

educației politice și culturii socialiste

„Cunoștințele, convingerile 
nu înseamnă nimic dacă 
nu sînt dăruite muncii...“Cele mai multe propuneri pe care le-au făcut participanfii la dezbatere vizează perfecționarea activității politico-educative. Numeroși vorbitori au subliniat faptul' că organizațiile U.T.C. din județul Argeș au dobîndit o experiență bună și obțin rezultate pozitive pe planul formării unor tineri cu o temeinică pregătire ideologică, cu gindire înaintată. Atît în darea de seamă cit și în luările de cu- vînt s-a arătat însă că este încă mare numărul acelor organizații al căror efort de a crea un climat prielnic revoluționarii conștiințelor nu se ridică la înălțimea cerințelor actualei etape istorice. Am reținut ideea că este necesar ca toate organizațiile de tineret să acționeze cu grijă, .cu răbdare, prin modalități specifice, pentru aprofundarea de către tineri a concepțiilor politice, ideologice ale partidului nostru, a moralei revoluționare. „Angajarea noastră la acest mare efort — preciza Gheorghe Sușală, secretarul comitetului U.T.C. din comuna Domnești — trebuie subordonată unui adevăr simplu : acela că viața, cunoștințele, convin

gerile nu înseamnă nimic dacă nu sînt dăruite muncii, activității creatoare“.Această concepție de esență revoluționară s-a repetat ca un laitmotiv pe întregul parcurs al dezbaterii. Piedînd pentru realizarea unui program bogat și variat de acțiuni menite să con-
Plenara Comitetului 

județean Argeș 

al U.T.C.

tribuie la formarea unor convingeri politice ferme, a deprinderii tinerilor de a gîndi cu maturitate politică, mai mulți vorbitori au relevat importanța intensificării eforturilor pentru a asigura consensul tuturor a- cestor acțiuni cu dinamica vieții economico-sociale.Argeșul, județ care se dezvoltă într-un ritm deosebit de rapid, cunoaște o puternică infuzie de tinerețe. Zeci și zeci de mii de tineri lucrează în noile și modernele întreprinderi,

însuflețesc arhitectura nouă a orașelor și satelor, se bucură de binefacerile progresului industriei și agriculturii, activează în instituții de învățămirit și culturale. Faptul că destinul tineretului se identifică cu transformările înnoitoare care se produc în întregul județ reprezintă un puternic factor e- ducativ. Pornind de la această realitate dezbaterea a subliniat faptul că pentru organizațiile U.T.C. este deosebit de important ca. situindu-1 pe tînăr în procesul muncii, să nu se rezume la a-1 aprecia cit de bun executant este ; activitatea de educare a tineretului trebuie să încorporeze tot ceea ce reprezintă astăzi munca în societatea noastră : gindire creatoare, spirit de inițiativă, de ordine și disciplină, capacitate de integrare în ritmul colectiv al muncii. Așa cum observa Elena Lungu, secretara comitetului U.T.C. de la întreprinderea „Textila“, modelul omului nou cunoaște o continuă perfecționare prin participarea efectivă a tineretului la activitatea economică, la întreaga viață politică și socială. Această idee a fost dezvoltată și în intervențiile făcute în cadrul dezbaterii de către Nicolae Oprea, secretarul comitetului U.T.C. de Ia Combinatul petrochimic, și Marin Dinulescp. secretarul comitetului U.T.C. din comuna Poiana Lacului, care au făcut mențiunea că definirea sarcinilor ce revin în actuala etapă organizațiilor de tineret determină dublarea pasiunii și perseverenței cu o înaltă competență.
ADRIAN VASILESCU

Obiectiv centrai— 
formarea și perfecționarea 

forței de muncă
Dezbaterile din cadrul Plenarei Comitetului județean Ialomița al U.T.C. au avut drept axe coordonatoare examinarea modalităților prin care organizația a mobilizat uteciștii la înfăptuirea obiectivelor economice, politice și social-culturale ale județului, analiza exigentă a eficientei mijloacelor de formare și educare a unui tineret cu o puternică conștiință revoluționară. cu un larg orizont politic, exemplar pregătit pentru muncă și viață. Un accent deosebit a fost pus pe reliefarea experienței pozitive acumulate în domeniu! educării tineretului prin muncă și pentru muncă. lucru firesc dealtfel intr-un județ transformat în adevărat șantiei. într-un județ cu o economie industrial-agrară în curs de structurală modernizare. Subliniind că aceste mutații deschid largi direcții de afirmare a inițiativei și hărniciei tinerești (un argument elocvent fiind realizarea indicatorilor cincinalului 1971—1975 cu un ă- vans de 81 de zile), atît darea de seamă cît și vorbitorii au e- vidențiat că realitățile județului au impus și impun în continuare eforturi intense pentru

pregătirea Superioară a forței de muncă, in cadrul căreia tinerii reprezintă un detașament foarte numeros. întrecerea ute- cistă „Tineretul — factor activ în realizarea cincinalului înainte de termen“ a prilejuit generalizarea unor valoroase inițiative precum : „Să lucrăm la 6 părți de ring“, „Eu lucrez, eu
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controlez, Su răspund de calitate“, ..Proces rebuturilor“, „Dialog om-mașină“ ș.a. Au fost menționate, de asemenea, concursurile și olimpiadele pe meserii care au cuprins la faza de masă peste 7 500 de tineri. Popularizarea experienței fruntașilor în muncă, organizarea unor întîlniri. simpozioane, dezbateri cu o tematică adecvată problemelor fiecărei unități industriale sau agricole, înmulțirea cercurilor de „Prieteni ai noului angajat“ au constituit

tot atîtea căi de modelare a personalității tinerilor muncitori, de formare a unei atitudini înaintate față de muncă Lucrările plenarei au 'reliefat inițiative și forme specifice ale muncii politice de masă în rîndul tinerilor ce lucrează în agricultură. Vorbitorii, subliniind faptul că frumoasele realizări obținute se datorează unirii eforturilor tuturor categoriilor de tineri ai satului, s-au referit la necesitatea stabilizării și superioarei profesionalizări a forței de muncă, la imperativul formării» unor noi contingente de mecanizatori. Un loc aparte în cadrul dezbaterilor l-a ocupat a- naliza muncii desfășurate de organizația județeană în domeniul orientării școlare și profesionale a elevilor. Am reținut ca amănunt edificator faptul că numai în anul 1974—1975, datorită unei munci politico-educative susținute, din cei 5 950 de absolvenți ai' școlilor generale peste 4 000 urmează cursurile liceelor dc specialitate, ceilalți fiind încadrați în marea lor majoritate in producție. Tocmai de aceea, s-a arătat pe parcursul unor intervenții, e necesară mai strinsa legare a învățămîntului ,de practică și de nevoile producției, obișnuirea tinerilor încă de pe băncile școlii cu , răspunderea și disciplina muncitorească. Chemînd la crearea unui front unitar împotriva tendințelor de parazitism, chiul, egoism și individualism ce se mai manifestă în unele organizații, vorbitorii au formulat propuneri și angajamente concrete de remediere a lipsurilor existente, de folosire depl-nă a capacităților de producție, de creștere a eficienței activității politico-ideo- logice și cultural-educative.
IOAN ADAM

„Nu numărul acțiunilor 
trebuie să primeze, 

ci calitatea lor!“
Raportînd — în Plenara lărgită a Comitetului județean Mehedinți al U.T.C., care a analizat modul în care organele și organizațiile U.T.C. înfăptuiesc programul de activitate ideologică al partidului — că tinerii au contribuit nemijlocit la realizarea înainte de termen a cincinalului 1971—1975. aleșii uteciștilor au dat expresie, prin propuneri concrete, hotărîrii lor de a se angaja cu toate forțele în realizarea sarcinilor de perspectivă.Darea de seamă și intervențiile unui număr mare de uteciști și 'invitați au relevat direcțiile de acțiune. înscriindu-le în perimetrul perfecționării întregii activități și îndeosebi a stilului de muncă. Pornind de la cerințele etapei actuale, plenara a a- bordat o gamă largă de preocupări : mobilizarea tinerilor în întrecerea utecistă. necesitatea pregătirii și perfecționării profesionale. respectarea ordinii și disciplinei, integrarea învățămîntului cu cercetarea și producția. locul și rolul intelectualului etc., toate privite și judecate prin prisma modului în care organizația U.T.C. se afirmă ca școală puternică de educare a tinerilor prin muncă și pentru muncă, pentru creație și viață. S-au evidențiat o seamă de acțiuni proprii organizației

județene, s-au analizat manifestările cu caracter educativ. Așa cum era firesc, punctul de referință l-a constituit preocuparea pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a tinerilor, ridicarea nivelului lor poltico-ideolo- gic.Prin prisma acestor comandamente s-au dezbătut, pe larg,
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neîmplinitne existente în viața organizației, a membrilor ei. S-au făcut referiri la cazurile unor tineri care nu-și îndeplinesc îndatoririle și față de care organizația U.T.C. n-a acționat cu fermitate : unii preferă să ducă o viață parazitară ajungind chiar să săvirșească infracțiuni. Anton Dobromirescu, prim secretar al Comitetului municipal Drobeta-Tr. Severin. _ Elena Sperlea, secretara comitetului U.T.C. de ia Industria cărnii, Marin Lazăr, comandantul Inspectoratului județean al miliției, au insistat asupra necesității

formării și dezvoltării opiniei colective, a diversificării formelor și metodelor capabile să cultive la tineri convingeri dovedite prin muncă, prin atitudine militantă in toate împrejurările. Lărgirea cadrului învățămîntului politic, pregătirea propagandiștilor, folosirea unor mijloace audio-vizuale „la subiect“ au constitui* tema numeroaselor luări de cuvînt (Dumitru Cenoiu, secretarul comitetului comunal Obirșia de Cîmp al U.T.C.. Octavian Manafu, secretarul comitetului U1T.C. din întreprinderea de vagoane. Constantin Rădoi, secretarul Comitetului orășenesc Vinju Mare al U.T.C.). Alți participanți și invitați la plenară (Mihai Burci, inspector general școlar, Ion Tîrală, locțiitorul secretarului Comitetului orășenesc Orșova al U.T.C., Ion Bonea, elev la Liceul mecanic nr. 2) s-au referit la pătrunderea cărții social-po- litice în rînciul tinerilor, la e- forturile care trebuie să se facă pentru cuprinderea unui număr mai mare de tineri în activitatea cultural-artistică. Nu numărul acțiunilor trebuie să primeze, ci calitatea lor, conținutul de idei, puterea de penetrare a exemplului pozitiv.Demn de semnalat pentru climatul în care s-a desfășurat plenara este faptul că propunerile care întregesc planul de măsuri conceput pe direcțiile esențiale, definitorii, au o bătaie mai lungă. Dintre acestea amintim acțiunile privind educarea ti. nerilor în spiritul dragostei fată de muncă, orientarea învăță- mintului politic în direcția angajării conștiente a tuturor tinerilor la înfăptuirea Programului partidului de edificare a socialismului și comunismului în România.
LIDIA POPESCU

ÎNSEMNELE VOCAȚIEI
(Urmare din pag I)cuvinte îndreptar, al căror adevăr se verifică și în privința tî- nărului scriitor, adică a omului care, avînd ca ..profesie“ cunoașterea și reflectarea vieții, formează personalitatea semenilor săi, formîndu-se, concomitent. pe sine. Examinind rezultatele la care am ajuns pînă a- cum, putem fi optimiști și încrezători în viitor. Instalarea î.i conștiința tînărului creator a unei noi mentalități, a unei noi

perspective asupra vieții ne-a adus deja o remarcabilă tînără poezie patriotică și un număr în continuă creștere de cărți structural realiste, care marchează din plin această evoluție ascendentă. Din ce în ce mai dese sînt operele care demonstrează noua orientare în spiritul de formare socială și cetățenească a scriitorilor, volume precum Istoria unei secunde de A. Păunescu, Războiul pîiniî de N. Mateescu. Starea de iubire de George Țărnea, Țara ca me

ditație de Dan Mutașcu. Focul de M. Caranfil, Ore de dimineață de Platon Pardău ș.a. fiind numai cîteva din lungul șir de exemple ce pot susține această afirmație. Drumul este trasat și nu rămîne' altceva decît să continuăm in același spirit pentru crearea unei noi literaturi care încorporează caratele de noblețe ale inspirației și muncii tinerilor creatori formați Ia școala, singura autentică, a realităților socialiste.

...Și, totuși, primăvara trebuie să sosească !

CULISELE PERFORMANTEIA fost o săptămână bogată, 
diversă așa cum au mai fost 
săptăminile din urmă, dar nota 
caracteristică au dat-o citeva re
portaje in care aparatul de fil
mat nu a vizat doar scena, ci a 
pătruns în culise, acolo unde se 
pregătesc de fapt marile spec
tacole, marile performante care, 
văzute doar din tribune, riscă 
să-și piardă conținutul cel mai 
autentic. Așadar care este pre
țul performanțelor, ce se in- 
timplă in culisele unde sint ele 
pregătite ? Fiindcă există „cu
lise" și culise, fiindcă ne-am o- 
bișnuit să dăm acestui cuvint un 
sens uneori peiorativ ca și cum 
ar fi vorba de cine știe ce ope
rații oculte săvirșite la intune- 
ric, ferite de ochi indiscrețî. 
lată de ce a fost bine, a fost ex
celent că ochiul indiscret al a- 
paratului de filmat a mai lăsat 
tribuna, spectacolul și minutul 
ori secunda performanței, spre a 
pătrunde in spatele lor, in acel 
spațiu al antrenamentului, al 
exercițiului mereu și mereu re
luat, al muncii cotidiene, ano
nime, unde se depun cu o per
severență, intr-adevăr admira
bilă, eforturi ce nu vor fi nicio
dată îndeajuns răsplătite cu a- 
plauze. Acolo și atunci, in acele 
zile, săptămini, luni se pregă
tesc cu seriozitate și ambiție e- 
xemplară, cu dăruire și sacrifi
ciu (cum să numim altfel decit 
sacrificiu renunțarea la multe 
ceasuri de „destindere", la 
plăceri, distracții etc. ? ?) nu 
performanțele, ci oameni adevă- 
rați cu o viață adevărată, capa
bili prin dârzenie, perseverență 
și competență să înlăture din 
calea lor pe comodul „nu pot“, 
„mi-e greu“ și, din contră, cău- 
tind exact asemenea dificultăți, 
a căror infringere in folosul 
propriei lor personalități și al 
celorlalți constituie adevărate 
performanțe. Căci nu atit victo
ria lor ne poate spune destul cit 
tot ceea ce au izbutit să învin
gă, limitele pe care le-au înfrint 
ne pot mărturisi ceva despre 
măsura ori „secretul“ perfor
manței. lată de ce „culisele“ 
performanțelor fetei de 14 ani, 
Nadia Comăneci, departe de a fi 
fascinante și ineîntătoare, ne a-

par pline de dificultăți invinse 
de o muncă permanentă, adesea 
chiar monotonă, cu exerciții, 
mereu și mereu reluate. Există 
un grad al repetării, al monoto
niei instaurate de îndelunga re
luare a acelorași gesturi care 
exasperează și s-ar putea ca 
performanța să fie tocmai vic
toria împotriva acestei exaspe
rări. Desigur, in filmul despre 
Nadia Comăneci (scenariul : 
Manuela Gheorghiu) ideea de a 
face ca aplauzele festive ale 
performanței să răsune în sala 
lungilor, grelelor și nu o dată 
monotonelor repetiții, in sala de 
antrenament a muncii cotidiene 
— este o idee frumoasă, un o- 
magiu discret și emoționant al 
realizatorilor filmului. Ei ne-ati 
atras atenția, in acest fel, asu-

CRONICA T.V.
pra a ceea ce merită cu adevărat 
să știm despre marii învingători 
și ce merită cu mult mai mult 
prețuirea noastră : munca grea 
și nevăzută de cei care aplaudă, 
disciplina riguroasă, dirzenia 
de factură eroică grație căreia 
performanța ne apare, în sala 
festivă, un spectacol ineîntător 
pus cel mai adesea exclusiv pe 
seama talentului „ieșit din co
mun“. Pentru aceea să ne a- 
mintim mai des culisele...

Un alt reportaj in care auto
rii au avut curiozitatea să cer
ceteze tot un fel de culise, de 
astă dată ele s-ar putea numi 
„culisele luminii“, îl datorăm 
Rodicăi Rarău și lui G. Brăti- 
anu, care, la rîndul lor, modești, 
și-au declinat paternitatea ideii. 
In orice caz ei ne-au prezentat 
grupul montorilor aflați citeva 
luni izolați de „restul“ lumii, sus 
în munți, la cea mai veche hi
drocentrală a Lotrului, cea de la 
Sadu. In limbaj tehnic, rostul 
lor acolo : reparații generale. 
Pentru cei 23 de montori culi
sele luminii înseamnă izolare, ger 
neobișnuit, viață „de front“, re
nunțarea pe luni de zile la co- 
moditățile traiului obișnuit, la 
spectacole, filme și, desigur, la 
familie, copii, rude și prieteni.

Nu e vorba de nici o „robinso- 
niadă“, nici unul din cei 23 de 
montori nu îndulcește situația, e 
foarte greu, e o viață aspră, 
dar cum ar putea fi altfel, spune 
unul dintre ei, decit așa, ce, fel 
de bărbați am fi dacă ne-am 
plinge că e greu și dacă minca- 
rea ce vine „de jos“ gata înghe
țată s-ar încălzi de la lacrimile 
noastre ? ! Nu, nici vorbă că 
aici nu e ca acasă, și cintecele 
vesele ce răsună destul de bi
zar prin lungile galerii ca și 
grija față de păsări ne-o spu
neau destul de convingător. Ca 
și gluma, „schematică“ dar aici 
mai- plină de adevăr ca oriunde, 
a bucătarului celor 23 — altfel 
șl el un montor, un bărbat ade
vărat — cu postul de ospătar 
într-un restaurant de catego
ria I...

— Ce distanță vă desparte de 
casă ?

— Păi, să fie vreo doi munți. 
In fond nici nu erau așa de

parte de casă (locuiesc în Ciun
gei) și nici nu făceau caz de 
izolare căci performanța lor 
consta în altceva : modestia ui
mitoare, dar autentică, in spiritul 
căreia se comportau și vorbeau, 
grija aproape exagerată de a nu 
cădea in „păcatul" trufiei. Nu 
avem pretenția să descoperim 
ceea ce se știe dar uneori se 
uită : modestia este apanajul 
celor harnici, al oamenilor care 
au ce spune fiindcă viața lor e 
plină de fapte de muncă, de e- 
fortul prin care zi de zi înfring 
limite ce altora le par de netre
cut. Oamenii care jac cu adevă
rat ceva, important și dificil, 
numai ei pricep cu adevărat ri
dicolul lăudăroșeniei.

în „culisele luminii" ne-am 
reintllnit și de astă dată cu ma
rea modestie a muncii tenace, 
eroice, aceea care lasă faptele să 
vorbească in toată demnitatea și 
mărita lor bărbătească. Aceștia 
sint'-oamenii cu care ne mîn- 
drim, al căror exemplu îl avem 
mereu în față, oameni care tră
iesc și muncesc în spirit comu
nist in chip firesc : firescul a- 
oesta este performanța lor.

M. COSTEA

Nivelul producției
(Urmare din pag. t)consideră buni cunoscători ai productivității muncii din sectoarele pe care le coordonează. Se mizează în continuare foarte mult pe o anume oboseală ce ar interveni în schimburile de noapte. Aceasta ar trebui să fie concluzia dacă ar fi să acceptăm că asistenta tehnică, aprovizionarea, toate celelalte condiții de muncă sînt și în schimbul III identice cu cele din schimbul I, așa cum se pretinde. Or, adevărul este cu totul altul.într-un raid pe care l-am efectuat în schimbul III am văzut cum muncitorii pierd zeci de minute, ore întregi, pentru că nu li se asigură toate cele necesare muncii. După o oră de la intrarea în schimb, strungarul Ion Roman, de pildă. încă nu știa la ce strung o să lucreze, deoarece îi lipseau sculele necesare. Dar nu numai sculele și aparatele de măsură și control le lipseau muncitorilor din atelierul prelucrări mecanice. Mulți dintre ei nu aveau nici „bonuri de manoperă“, documente care trebuie să însoțească în mod obligatoriu orice reper dat spre execuție muncitorilor.— în această situație, care e

timpul normat pentru piesele pe care le executați și, mai ales, cum le prezentați Ia controlul tehnic de calitate ?— Și așa C.T.C.-ul nu funcționează noaptea. Au ei grijă să facă a doua zi și aceste de manoperă. De aceea controlori în- schimbul I unul în schimbul III.A doua zi. și nu înaintea intrării în schimb, așa cum ar fi fost normal, urma să se întocmească și „fișa pentru sarcina de schimb“ care prevede modul de pregătire a fabricației.De ce se-acceptă această practică. de ce nu se urmărește din timpul zilei felul cum este organizată munca și cum se face aprovizionarea cu scule și materiale pentru schimbul III. modul în care și-au făcut datoria maiștrii cu o noapte înainte? Cu atît mai mult se impune un asemenea lucru cu cît în schimbul III nimeni din partea conducerii nu asigură asistenta- tehnică, absolut necesară și recomandată de practica elementară a organizării producției. Dacă măcar din cînd în cînd cei care au această datorie ar trece și noaptea prin atelierele pe care le văd doar ziua s-ar lua măsuri și altul ar fi randamentul muncii oamenilor și in schimbul III.

bonuri sînt 3 și nici
Gh, Căpeț : N-ai citit cu a- tenție precizarea noastră. Nu ne refeream la interdicția absolvenților liceelor real-umaniste ori teoretice, cum o numești tu, de a candida la concursul de admitere pentru politehnică. Era vorba de altceva și anume de posibilitatea de a opta pentru o disciplină de specialitate la concursul de admitere, pe care o au numai cei care au studiat în liceul de profil disciplina respectivă. încit, dacă ai absolvit liceul și deții diploma de bacalaureat — chiar dacă al urmat liceul la seral — poți candida la Electronică, la Politehnică, așa cum ți-ai propus. Trebuie însă să fii bine pregătit și nu știm dacă în timpul de cînd te afli la satisfacerea stagiului militar ai putut să revezi materia pentru concurs, avînd in vedere că ai terminat liceul în 1974. Sfatul nostru — dat fiind că vei fi lăsat la vatră în octombrie — este să-ți propui să candidezi la facultate în anul 1977, ca să ai timp să repeți materia. Pînă atunci te poți încadra în cimpul muncii. Disciplinele de concurs pentru Electronică sînt : Algebra și Elemente de analiză matematică, scris ; Geometrie plană și in spațiu, scris ; Fizică (mecanica, fizica nucleară și căldura, electricitate), scris.

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
anunță scoaterea laConferențiar la Facultatea de biologie, catedra de biologie vegetală, microbiologie. Biologie vegetală. Anatomia plantelor. Citologie vegetală, poziția 7 ;Lector la Facultatea de fizică, catedra de electricitate, corp solid și biofizică, disciplinele : Genetică moleculară și codificare, Biofizica sistemelor excitabile. Elemente de biofizică, Biocibernetică și metode experimentale in biofizică. poziția 20 ;Asistent la Facultatea de matematică, catedra de analiză matematică, disciplina Analiză matematică, poziția 23 ;Asistent Ia Facultatea de matematică, catedra de algebră și geometrie, disciplinele : Geometrie diferențială Geometrie, poziția 23 ;Asistent la Facultatea de matematică, catedra de informatică și analiză aplicată, disciplinele : Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale, Ecuațiile fizicii matematice,

genetică șl disciplinele
concurs a următoarelor posturi didactice:Cercetări operaționale, poziția30 ;Asistent la Facultatea de fizică,, catedra de electricitate, corp solid și hiofizi- că, disciplinele : Proprietățile magnetice și structurale ale solidului. Fizica solidului, semiconductori și aplicații. Fizică generală, poziția 21,;Asistent la Facultatea de filosofie, catedra de psihologie, disciplinele : Psihologie socială, Metode experimentale și statistice. Psihologie pedagogică, poziția 21 ;Asistent la Facultatea de filosofie, catedra de estetică și etică, disciplina Etică, poziția 9 ;Asistent la Facultatea de limbi romanice, clasice și o- rientale, catedra de limba franceză, disciplina Limba franceză — curs practic, poziția 27 ;Asistent la Facultatea de limbi1 romanice, clasice și o- rientale, catedra de limba franceză, disciplina Limba franceză, poziția 36 ;Asistent la Facultatea de limbi romanice, clasice și o-

rientale, catedra de literatură franceză, disciplina Literatura franceză.poziția 34. texte, traduceri,
★la concurs vorCandidații depune la secretariatul Universității din București. Bd. Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 64, în termen de 30 de zile (pentru posturile de conferențiar și lector) și de 15 zile (pentru posturile de a- sistent) de la data publicării acestui anunț în Buletinul Oficial, cererea de înscriere împreună cu actele și lucrările prevăzute de Legea nr. 6 privind Statutul personalului didactic, publicat în Buletinul Oficial partea I, nr. 33 din 15 martie 1969 și de Instrucțiunile Ministerului E- ducației și învățămîntului nr. 84 539/1969Concursul se va ține la Universitatea din București în termen de 2 luni (pentru posturile de conferențiar și lector) și de 15 zile (pentru posturile de asistent) de la data expirării termenului de înscriere.

DUPĂ CE A FOST ÎNLĂTURAT
FORMALISMUL...O nouă înfățișare a început să aibă Casa de cultură a studenților din Galați. La cîțiva pași de intrare ne întimpină două expoziții prin care luăm cunoștință de cele mai bune lucrări realizate în Cercurile de artă plastică și foto. O bună prezență la vizionarea a trei filme documentare prezentate în cadrul ciclului „Știință, artă, civilizație“. Membrii cineclubului „Argus“ e- xecută coloana sonoră a filmelor „Ștafeta Dunării“ și „Tabăra alpină — bun loc“. La cercul de navomodeliști. mai multi stu- denți din anii I. II și III lucrează cu pasiune sub îndrumarea , asistentului Șerban Dorin. îndrumătorul ne declară: „Studenții de la secția de nave au aici posibilitatea nu numai să-și cultive o pasiune, dar să ia contact mai rapid și cu problemele de specialitate, și mai ales să execute singuri ceea ce gîndesc“. îl întilnim aici și pe inginerul Ion Ungureanu de la Șantierul naval. în orele libere construiește nave în miniatură, alături de viitorii colegi. Anul trecut Galațiul a dat mai mulți campioni naționali la navomo- delism: Gheorghe Anghel, Costică Botez, Șerban Dorin. Ion Ungureanu. Acum se pregătesc cu febrilitate pentru un nou concurs. în altă sală activează clubul și biblioteca și se fac repetiții cu formațiile artistice. Cu mai multe luni în urmă atît noi cît și colegii de la „Viata studențească“ și de la gazeta locală criticam activitatea de la această casă de cultură care staționa între monotonie și... formalism. Acum schimbarea este evidentă. în luna ianuarie s-a constituit clubul -studenților de la Facultatea I.A.T.P., în luna februarie — clubul fri- gotehniștilor, luna aceasta va lua ființă clubul studenților de la secția furnale și otelării. Asemenea formule organizatorice- impun, desigur, acțiuni profesio- ’ nal-educative și culturale specifice, valorificarea spiritului de inițiativă al studenților și contribuie la realizarea dezideratului diversificării. Se cuvine subliniat demersul hotărit al noii conduceri a casei de cultură pentru eficienta activității, pentru finalitatea ei. Multe dezbateri din cadrul ciclului, dedicat codului etic al comunistului sînt urmate de acțiuni practice. Pe de altă parte, după ce s-a discutat despre autogospodărire. casa de cultură împreună cu asociațiile a declanșat concursul .‘.Cel mai frumos cămin, cu cea mai bogată activitate educativă“, deschizîndf totodată si o expoziție de fotografii cu aspecte din viața studenților gălățeni din cămine, din laboratoare etc. Acțiu- nile au devenit mai complexe, finalitatea reprezentînd o dimensiune nouă în activitatea acestei

LA CASA DE CULTURĂ 

A STUDENȚILOR I 

DIN GALAȚI

Instituții. O analiză atentă a modalităților de realizare a educației politice si moral-cetătenesti ne dezvăluie, de asemenea, cîteva trepte cistigate. înainte, e- ducației moral-cetătenesti ii era rezervat un „cadran" constituit în mare parte din dezbateri cam sterile și neinteresante deoarece rămîneau la un nivel prea teoretic. Acum, cu ajutorul procuraturii. sau al altor factori, se organizează aici procese etico-educative care stimulează participarea afectivă a studenților deoarece cazurile prezentate în „instanță" sint în mare parte, cunoscute, se referă la comportamentul unor colegi de-ai lor.Și serile cultural-distractive au căpătat o altă ținută, avînd un program bogat. Fiind organizate în colaborare cu asociațiile studenților din anii de studiu, ele se prezintă ca fructuoase prilejuri pentru închegarea colectivelor, pentru stimularea celor mai buni. Gindindu-ne la faptul că înainte u- nele din asemenea seri erau dedicate unor studenti... res- tanțieri, putem sesiza o schimbare importantă. Pe aceeași linie inițierea unor activități complexe „Zilele facultăților“ ca și diferitele modalități și genuri de dezbateri etice, interviuri, inițieri muzicale, constituie o reușită la care își aduc contribuția toti factorii din cadrul universității. Deci se poate și așa. Un program de trei ori mai bogat, în care se regăsesc propunerile studenților, ale asociațiilor, ale cadrelor didactice, la realizarea căruia își aduc contribuția toți factorii implicați. Tovarășa Elisabeta Manole, directoarea casei de cultură a studenților ne mărturisea că în prezent și metodiștii au parte de alte satisfacții. Este firesc și. a- dăugăm noi, era și timpul.

MARȚI 23 MARTIE 
PROGRAMUL I
9.00 — Teleșcoală; 10,00 — Ce- 

teraș cu cetera. Melodii populare : 
10.20 — Film artistic : Frații (re
luare) ; 11,50 — Telex, 16,00 - Te
leșcoală; 16,30 — Curs do- limbă 
franceză; 17,00 — Telex: 17,05 
Pentru sănătatea dv; 17,15 — Is 
toria — o permanentă a culturii 
românești; 17,35 — Bujor roșu din 
fereastră. Muzică populară: 18.00
— Lecții TV pentru tucrăiorll dțn 
agricultură; 18,30 — .Teieglob. Lâ- 
hore: 19.00 — Teleobiectiv; 10.13 — 
Publicitate; 19.20 — 1001 de seri:
10.30 — Telejurnal: 20.00 - Româ
nia de • azi. România de mtlne:
20.30 — Seară de teatru. Bărbieru’ 
din Sevtlla: 22.13 — 24 do ore.

PROGRAMUL II
20.00 — Film serial: Cheiul. Epi

sodul I; 20,50 — Telex: 20,55 — 
Spectacolul lumii (IX); 21,20 — 
Tezaur de cintec românesc; 21,50
— Aventura cunoașterii: Vîrsta da 
aur a flerului.

Programa completă o găsești în broșura „Admiterea în în- vățămîntul superior — 1976“.Anii I și II, Liceul pedagogic din Craiova : Nu știm cine v-a dat informația cind ați intrat în treapta în.tîi că nu veți da coheurs < tere pentru treapta a 1 vreme acest lucru nu bilit. Adevărat că nici ] tă dată nu vă putem care sînt condițiile de trecere în treapta a Il-a de liceu, Ia pedagogie, și în general care sint condițiile pentru toate tipurile de liceu ; încă riu am primit informații pe care să Ie putem da publicității. Vă putem asigura numai că modalitățile de trecere^ în treapta a doua de' liceu se află în curs de definitivare. Sfatul nostru este să vă pregătiți bine la disciplinele pe care le studiați, întrucît condiția de trecere va fi, in orice caz, buna pregătire la disciplinele pe care le parcurgeți în școală și nu Ia altele.Victoria Condescu, Teleorman : Poți să optezi pentru Liceul de arte plastice ,.N. Tonit- za“ din București. Sînt prevăzute probe de verificare a aptitudinilor. care sînt eliminatorii. acestea conștînd din : o lucrare de desen după natură (grup de obiecte), executate in creion sau cărbune, o lucrare din imaginație după o temă dată executată în culoare (acuarele. tempera, guașă, ulei etc) sau ' ‘plastilină, lemn, metal).Maria Biehescu, Vrancea : Iți înțelegem pasiunea pentru „înălțimi“,, dar o școală sau un liceu de aviație pentru fete nu există. Cea de-a doua variantă — ca să rămîneți, totuși, în

de liceu de admi- II-a, cîtă era stala aceas- i spune

modelaj-sculptură (lut.

domeniul profesiunilor practicate la înălțime — este posibil de realizat : poți deveni însoțitoare de bord. Nu știm însă dacă ai absolvit liceul — ’asta nu precizezi. în orice caz. informații cu privire la pregătirea pentru profesiunea „însoțitoare de bord“ poți primi numai de la Comandamentul aviației civile — TAROM.Fănica Roșioru, Rimnicu Sărat : Din păcate nu-ți satisface dorința ; încă dacă va exista ori nu tatea de a trece de la fii de liceu la altul. Va fi, credem, mai greu acest lucru, cu atit mai mult cu cît e vorba de un transfer la un liceu pedagogic unde, timp de doi ani, cît tu ai făcut pregătirea la un liceu real-umanist, colegii tăi de la pedagogie au studiat discipline de specialitate, care nu pot fi recuperate prin diferențe.Puiu Nechita, comuna Coz- mești, Huși : Nu ne-ai spus în ce clasă ești, ori școala pe care ai urmat-o, incit nu ne putem da seama ce fel de școală de mecanică vrei să urmezi, sau ce fel de cursuri de șoferi. Scrie-ne exact care este situația ta.Elena Manolescu, Adresează-te centrului teritorial care-ți informațiile dorite, că nu e posibil.Vasile Tomescu, moment ce specialitatea nica dentară“ a figurat în broșura ..Admiterea în școlile de specializare postliceală — 1975“. înseamnă că ele funcționează și au școlarizat. Bănuim că anul acesta nu vor surveni modificări, secțiile continuînd să școlarizeze și pentru viitorul an școlar. Veți cunoaște lucrurile acestea la data apariției broșurii, anunțată pentru luna aprilie. Pină atunci pregătește- te potrivit programei de anul trecut.
LUCREȚIA LUSTIG

putem nu știm posibili- un pro-

Medgidia : militar poate oferi Noi credemBorsec : Din„teh-

I
COOPERATIVA „DESERVIREA"

Unitatea de intermedieri

COOPTEAZA SAU ANGAJEAZA pe bază de contract interme
dieri VINZĂRI-CUMPĂRĂRI de case, apartamente etc.

Solicitanții se pot adresa Unității de intermedieri din Bucu- 
rești, str. Mendelee» nr. 44 (Piața Romană) Telefon: 12 96 87 
- orele 10-18.

U.C.M.B. C.I.P.N.
Str. Băcani nr. 1, sector 4, telefon 141010 interior 156 

încadrează de urgență remizieri sezonieri (pensionari sau 
personal casnic) pentru a desface produse industriale in 
piețele Capitalei.

INSTITUȚIE DE STAT CU SEDIUL IN BUCUREȘTIîncadrează, prin concurs, merceolog principal cu probleme de aprovizionare pentru București și provincie, vopsitor auto, mecanici auto, electricieni auto și conducători auto, cu respectarea prevederilor Legii nr. 12 din 1971. Informații suplimentare la telefon 87 53 90, compartiment personal.
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AGENDA
TELE R EPreședintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘ ESCU, a trimis președintelui Republicii Islamice Pakistan, FAZAL ELAHI CHAUDHRY următoarea telegramă :Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a proclamării Republicii Islamice Pakistan, am deosebita plăcere să transmit, în numele guvernului, poporului român și al meu personal, sincere felicitări și calde urări de sănătate și fericire pentru dumneavoastră, de progres și prosperitate poporului pakistanez prieten.Poporul român salută cu satisfacție progresele obținute de poporul pakistanez în toate domeniile de activitate și îi prează noi și însemnate succese. îmi exprim convingerea că, în spiritul înțelegerilor dintre cele două țări, relațiile de prietenie și conlucrare dintre Republica Socialistă România și Republica Islamică Pakistan se vor dezvolta și întări continuu, spre binele popoarelor noastre, în interesul păcii și cauzei făuririi unei lumi mai bune și mai drepte.

merțuluî exterior ?! cooperării economice internaționale, și de colonel K. A. Quarshie, ministrul comerțului și turismului.A fost de față Kwame Yeboah Boafo, ambasadorul Republicii Ghana la București.în alocuțiunile rostite cu a- cest prilej, cei doi miniștri au evidențiat bunele relații statornicite între România și Ghana, posibilitățile largi care există pentru intensificarea schimburilor bilaterale. în acest context, a fost subliniată dorința ambelor țări de a depune toate eforturile pentru identificarea celor mai adecvate căi menite să impulsioneze ghaneze.

Luni după-amiază a sosit în Capitală o delegație de activiști ai Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, condusă de Baranyai Tibor, adjunct de șef de secție la C.C. al P.M.S.U., care, la invitația ' C.C. al P.C.R., va face o vizită de schimb de experiență în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Oto- peni, oaspeții au fost salutați de Constantin Băbălău. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost prezenți Gyorgy Biczo, ambasadorul Ungariei la București, și membri ai ambasadei.

uu *-

RAIDUL NOSTRU IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

relațiile româno- CONFERINȚA
¥zi, ministrul gha- convorbiri cu Ion Și adjunct al mi-Primul-minîstru al Guvernului Republicii Socialiste România, MANEA MĂNESCU, a trimis primului-ministru al Republicii Islamice Pakistan, ZULFIKAIt ALI BHUTTQ, următoarea telegramă :Cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a proclamării Republicii Islamice Pakistan, am plăcerea, să vă transmit, in numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, calde felicitări, urări de sănătate si fericire, de progres și prosperitate poporului prieten al Republicii Islamice Pakistan. Sînt pe deplin convins că relațiile strinse de prietenie și cooperare existente între țările noastre vor continua să se întărească și să se consolideze în interesul celor două popoare' ale noastre.

în aceeași nez a avut Cosma, ministrul turismului, Cornel Pînzaru. \ . nistrului industriei construcțiilor de mașini.
DE PRESĂ

SOSIRI

Primul-ministru al Republicii India, INDIRA GANDHI, a trimis primului-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, MANEA MANESCU, următoarea telegramă :Vă mulțumesc, Excelență, pentru mesajul de felicitare și bunele urări adresate cu ocazia Zilei Republicii noastre. împărtășim pe deplin sentimentele dumneavoastră prietenești și ne îndeaproape de dezvoltarea în continuare a relațiilor două țări ale noastre. preocupăm dintre cele
SEMNARE
DOCUMENTE

etape, mal economice mai
La București a fost semnat A- cordul comercial între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Federale Nigeria.In dorința de a dezvolta comerțul, pe baza egalității și a- vantajului reciproc, pentru a lărgi și diversifica schimburile de mărfuri, cele două țări și-au acordat reciproc, potrivit documentului, clauza națiunii celei mai favorizate.Din partea română, Acordul a fost semnat de tovarășul Ion Pățan. viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, iar din partea nigeriană, de general-maior M. Shuwa. ministrul comerțului.Au fost prezenți Nicolae Io- nescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ion Stanciu. adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare, alte persoane oficiale.A fost de față Salisu Momo- dou Osobase, ambasadorul Nigeriei în România.Exprimîndu-și satisfacția pentru documentul semnat, tovarășul Ion Pățan a apreciat că Acordul comercial are o deosebită însemnătate în dezvoltarea relațiilor de prietenie, colaborare și cooperare intre cele două țări, exprimînd dorința celor două guverne de a extinde în continuare relațiile economice bilaterale. A fost subliniat, totodată, faptul că sînt încă multe domenii de interes reciproc. în care, prin schimburile de misiuni economice, urmează a fi finalizate înțelegeri.La rîndul său, M. Shuwa a relevat că acest acord, al doilea de acest gen între cele două țări, este de natură să asigure

începutul unei noi active, în relațiile bilaterale, și un echilibru bun în ansamblul schimburilor de mărfuri. Sînt încredințat, a spus vorbitorul, că relațiile prietenești care există între România și Nigeria vor permite dezvoltarea cooperării noastre diverse sectoare în folosul și spre lor noastre țări.
¥In conformitaterile Acordului comercial dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Ghana, la București a fost semnat protocolul privind schimburile de mărfuri pe anul 1976 între cele două țări.Documentul, care prevede o creștere însemnată a livrărilor reciproce, oferă un cadru larg dezvoltării în continuare a schimburilor economice româno- ghaneze, pe o bază cît mai echilibrată.Protocolul a fost semnat de Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul co-

înde activitate, binele ambe-
cu prevede^

Luni a sosit in Capitală o delegație a Institutului „Antonio Gramsci“ condusă de tovarășul Franco Ferri, membru al C.C. al Partidului Comunist Italian, directorul institutului. Oaspeții italieni vor participa la colocviul „Ecologie și politică“, organizat de Academia „Ștefan Gheorghiu“ și institutul „Antonio Gramsci“.La sosire, pe aeroportul Otopeni au fost prezenți tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al Partidului Comunist Român, rectorul Academiei „Ștefan Gheorghiu“, membri ai conducerii academiei.
★Ieri a sosit în Capitală o delegație a Consiliului Național al Frontului Patriei din R. P. Bulgaria, condiusă de Laliu Gancev, secretar, care întreprinde o vizită în tara noastră, la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.La sosire, pe aeroportul Otopeni. delegația bulgară a fost salutată de Corneliu Mănescu, vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S., de activiști ai Frontului Unității Socialiste.Au fost de față membri ai Ambasadei R. P. Bulgaria la București.în aceeași zi, delegația Consiliului Național al Frontului Patriei a fost primită la Consiliu] Național al F.U.S.. unde a purtat convorbiri privind preocupările actuale ale celor două organisme politice, precum și extinderea in viitor a colaborării dintre ele.A participat Ivan Abagiev, ambasadorul R. P. Bulgaria la București.

Ambasadorul R. P. Bulgaria la București, Ivan Abagiev, a organizat luni o conferință de presă consacrată celui de al XI- lea Congres al Partidului Comunist Bulgar, ale cărui lucrări se vor deschide la 29 martie, la Sofia.Au luat parte numeroși ziariști și corespondenți ai presei străine.Ambasadorul R. P. Bulgaria, relevînd însemnătatea acestui important eveniment în viața social-politică a țării sale, s-a referit pe larg la pregătirile ce au loc în vederea celui de-al XI-lea Congres al P. C. Bulgar. Poporul bulgar, a subliniat vorbitorul, întimpină Congresul cu mari succese, îndeplinind integral programul de dezvoltare economico-socială stabilit de cel de-al X-lea Congres.Ambasadorul R. P. Bulgaria a înfățișat, de asemenea, principiile politicii externe ale partidului și statului bulgar, subliniind în acest cadru adîncirea continuă a prieteniei bulgaroromàne, a colaborării dintre partidele, țările și popoarele noastre.

Cu puține zile în urmă, tovarășul Dumitru Buzescu, director adjunct al Direcției agricole județene Dîmbovița, ne a- vertiza asupra faptului că deși în mare parte din cîmpiile țării termometrele dqvin generoase, permițind trecerea la semănatul culturilor din epoca I, în ținutul Tîrgoviștei solul păstrează încă o temperatură scăzută. „Aceasta nu împiedică, însă, efortul fierbinte al oamenilor — conchidea dînsul —, căldura pasiunii cu care definitivează pregătirile a- saltului, abnegația pe care o depun la realizarea celorlalte lucrări de sezon — arături, fertilizări, acțiuni în legumicultura“.Pe un traseu ce străbate sudul județului, vizînd în mod deosebit puncte din cîmpia am întîlnit expresia acestor deziderate.C.A.P. RACARI — graniță între două cimp, 858 hectare a fi ■ însămînțate
Titului, concretă a

¥în legătură cu apropiatul Congres al P. C. Bulgar, ambasadorul Ivan Abagiev a avut recent întîlniri cu oameni ai muncii, cu activiști de partid, de stat și ai unor organizații obștești, în Capitală la Academia „Ștefan Gheorghiu“, la Hunedoara și Constanta.
RECEPȚIECu prilejul încheierii misiunii în țara noastră, ambasadorul Republicii Gaboneze, Jean- Firmin N’Gondet, a oferit luni seara o recepție.» Au participat Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor instituții centrale, oameni de cultură și artă, ziariști.

CONFERINȚE ALE UNIUNILOR SINDICATELOR
PE RAMURI DE ACTIVITATE

Congresului loc primele dări de sea- uniunilor sin-

CRONICA U.T.C.Ieri a părăsit Capitala delegația Consiliului Nordic al Tineretului Liberal șl Radical, condusă de Olav Ljos- ne. președintele Consiliului, care, la invitația Uniunii Tineretului Comunist, a efectuat o vizită în țara noastră. La plecare, delegația a fost salutată pe aeroportul Bucu- rești-Otopeni de tovarășul Radu Enache, secretar al C.C. al U.T.C., de activiști ai C.C. al U.T.C.

în pregătirea U.G.S.R«. au avut conferințe pentru mă și alegeri ale dicatelor pe ramuri de activitate. La lucrările lor au luat parte tovarășii Gheorghe Pană, președintele Consiliului Central al U.G.S.R.. Gheorghe Petres- cu. vicepreședinte, Ștefan Pa- vel, Larisa Munteanu. Constantin Mîndreanu și Paul Nagy. secretari ai Consiliului Central al U.G.S.R.Intr-un climat de lucru, de înaltă răspundere și exigență, delegații au analizat activitatea comitetelor uniunilor și a sindicatelor afiliate în perioada care a trecut de la conferințele precedente și au stabilit măsuri pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin din Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, pentru îndeplinirea exemplară a cincinalului mării plenare a revoluției nico-științifice.în cadrul conferințelor apreciat participarea organelor și organizațiilor sindicale la dezvoltarea inițiativei și unirea
afir- teh-
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TEZAURE
(Urmare din pag. i) felul celor cunoscute în secolul precedent. O trăsătură definitorie a acestei prime grupe o constituie bogata lor ornamentare cu motive animaliere la care se adaugă cele umane reunite, de multe ori, in scene a căror semnificație este greu de stabilit.Dintre tezaurele de aur, apar- ținînd primei grupe, cel mai important este cel de la Băiceni. El însumează o mare varietate de modalități tehnice și stilistice, ceea ce ușurează încadrarea lui cronologică și integrarea sa printre celelalte descoperiri de acest fel.Dacă tezaurele ce conțin piese de aur sînt puține, numărul celor de argint este ceva mai mare. Două dintre ele au alcătuit o zestre funerară, iar latre! nu Ie-a putut fi precizat caracterul. La Agighiol, jud. Tulcea, în 1931 s-a descoperit întîmplă- tor și parțial cercetat sistematic un mormînt princiar alcătuit din două camere cu pereți de piatră peste care s-a ridicat o movilă de pămint (tumul). Inventarul funerar a fost deosebit de bogat din arme, podoabe, piese de armură, sau < de ' ment, la care se adaugă vase de argint sau de lut. Pe unul dintre vasele de argint se citește KOTYOS numele, probabil, al celui înmormîntat.In împrejurimile Craiovei,, In timpul primului război mondial, s-a descoperit un tezaur de argint ce făcea, probabil, parte dintr-un inventar funerar. Printre animalele intrate în decorul aplicilor de la Craiova figurează leul, calul, cerbul și taurul.Ne-a mai rămas de adăugat vasul de la Poroina, jud. Mehedinți, pentru a fi enumerat toate descoperirile cunoscute în momentul de față. El este un 

rhyton (cupă de băut în formă de corn) și a fost descoperit, în- timplător. încă în secolul trecut. Vasul este lucrat din foaie de argint, iar unele detalii ale decorului au fost aurite. El re-

constîndharnașa-

prezintă, bineînțeles stilizat, un cap de cerb.Tezaurele din secolul IV t.e.n. au aparținut unor personalități locale, unor șefi de triburi sau uniuni tribale excepție făcînd, după părerea noastră, tezaurul de la Agighiol, al cărui proprietar a fost un principe odris (trac de sud) cum îl arată numele înscris pe un vas. Tezaure de același fel cu cele pe care le-am enumerat, uneori cu a- semănări care merg pînă la detalii au fost descoperite pe spații mai apropiate sau mai îndepărtate de teritoriul țării noastre. Cele mai multe și mal semnificative analogii se găsesc pe teritoriul Bulgariei de azi. Ar putea fi vorba chiar de ateliere comune în care s-au lucrat asemenea podoabe. Stilul lor ornamental, acel stil animalier se întîlnește pe o zonă foarte vastă, cuprinzînd spatii din Europa și din Asia. Pentru zonele noastre, o vreme s-a crer zut că este vorba de produse scitice deoarece în teritoriile de la nordul Mării Negre, în Crimeea și pînă în Cuban, stă- pinite de sciți, asemenea produse se intîlneau frecvent.Tezaure de argint sau de aur ornamentate în stil animalier se cunosc astăzi începînd din Tra- cia. de la sud de Balcani, pînă în Cuban, fără să poată fi vorba pe această vastă zonă, în totalitatea ei, de produse scitice sau de o artă exclusiv scito-greceas- că, cum a fost numită o vreme în literatura de specialitate.Rădăcinile artei animaliere de pe spațiul de răspîndire amintit, în care sînt incluse și tezaurele noastre, sînt multiple și uneori foarte îndepărtate. ‘ Ele se regăsesc în arta iraniană, în cea mesopotamiană ori siberia- nă, la care se adaugă o puternică componentă grecească pretutindeni prezentă, care conferă atît unitate cit și individualitate acestei arte. O artă proprie strămoșilor noștri va lua naștere peste două secole, în faza de a- pogeu a civilizației geto-dacice, începînd cu secolul II î.e.n. /

eforturilor muncitorilor, maiștrilor, tehnicienilor și Inginerilor, celorlaltor categorii de oameni ai muncii pentru îndeplinirea înainte de termen a prevederilor cincinalului 1971—1975, au fost scoase în evidență unele lipsuri, s-au făcut propuneri pentru înlăturarea acestora, pentru ridicarea întregii activități sindicale pe trepte mai înalte.în dezbateri un loc important l-au ocupat problemele referitoare la îmbunătățirea organizării producției și a muncii, ridicarea nivelului calitativ și a performanțelor produselor, asimilarea de noi produse și reducerea importului, diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, energie și combustibil, sporirea eficienței activității economice. întărirea ordinii și disciplinei în fiecare unitate.Atît în rapoarte, cît și în discuții s-a analizat activitatea politico-educativa depusă pentru înfăptuirea programului ideologic al partidului, s-au stabilit acțiuni menite să asigure o participare mai activă a sindicatelor la dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, a combativității revoluționare a acestora, pentru înrădăcinarea în viață a normelor și principiilor Codului eticii și echității socialiste.De asemenea, au fost abordate probleme privind activitatea desfășurată de uniunii«» sindicatelor pe ramuri, de organizațiile sindicale, în îndeplinirea răspunderilor însemnate ce le revin în soluționarea problemelor sociale, în aplicarea legislației muncii. în asigurarea îmbunătățirii condițiilor de muncă și viată ale angajaților.

corespunzător politicii generale a partidului și statului.Delegații la conferințe au ales noile comitete ale uniunilor, comisiile de cenzori, delegații la Congresul U.G.S.R. șl au desemnat candidați pentru Consiliul Central al U.G.S.R. șl Comisia Centrală de Cenzori.In primele ședințe plenare ale comitetelor uniunilor au fost alese organele executive de conducere ale acestora. Ca președinți au fost aleși : la Uniunea sindicatelor din întreprinderile metalurgice și construcții de mașini — Viorel Ștefă- nescu ; la Uniunea sindicatelor din întreprinderile miniere, petrol, geologie și energie electrică — Petru Furdui ; la Uniunea sindicatelor din industria chimică și prelucrarea țițeiului— Mihai Munteanu ; la Uniunea sindicatelor din industria construcțiilor — Mircea Georgescu ; la Uniunea sindicatelor din economia forestieră și materiale de construcții — Or- ban Arpad ; la Uniunea sindicatelor din întreprinderile de transporturi și telecomunicații— Constantin Iancu.In încheierea lucrărilor,tr-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la conferință au adoptat telegrame a- dresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se dă glas hotărîrii nestrămutate a milioanelor de muncitori, tehnicieni Și ingineri, a tuturor oamenilor muncii de a-și consacra întreaga energie creatoare înfăptuirii politicii partidului, de a imprima un nou și puternic avînt întrecerii socialiste pentru realizarea prevederilor planului și angajamentelor pe anul 1976 și pe întregul cincinal.
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punct de județe. In prevăzute cu porumb au fost arate în toamnă. Pentru reținerea apei, însă, s-a impus o nouă lucrare — cu subsolierul — și de două zile mecanizatorii Constantin Gavri- lă, Gheorghe D. Ion, Constantin Dumitru — membri ai formațiilor mixte de muncă — participă la această acțiune. Totdeauna în mijlocul lor, Eugen Bălan, șeful sectorului unic de mecanizare, înțelege că cea mai bună asistență tehnică pe care o poate da este să urce în rînd cu ei pe tractor.C.A.P. MIRCEA VODĂ — una din cele trei cooperative din comuna Șălcioara, adresă sigură a aceluiași amplificat e- fort, a aceleiași sirguințe pentru a face pămîntul mai bun, mal darnic. Luăm parte la a- menajarea a 500 metri pătrați de răsadnițe, Ia semănatul unor răsaduri. „Treabă după carte —

ne spune Petre Niță, brigadier legumicol — pe măsura hărniciei“. Intr-adevăr, nu trebuie decît să-ți rotești privirea, pentru ca hărnicia să ți. se arate în toate ipostazele ei : se ' pichetează terenul, se transportă gunoiul, se cerne materialul, se -a- menajează patul germinativ,, se sădește. între cei mai harnici, cooperatoarele pensionare Victoria Cîrstea, Maria Apostolache, Filofteia Constantin, femei trecute de 70 de ani. De la ele iau povață și îndemînare mai tinerele Anica Matei, utecistele Manda Ciobanu și Alexandra Niță. Aici și acum se asigură recolta celor 30 heotare de legume — roșii, vinete, ceapă, ardei.La alt punct de lucru, Nicolae Prodan, președintele cooperativei, se ocupă de fertilizarea cu îngrășăminte naturale a fasolei (25 ha), tutunului (30 ha), inului (40 ha). Solul podzolic impune o, mai bogată îngrășare. Pentru aceasta, mecanizatorii Petre Anton, Marcel Dobre, Gheorghe Meliță, Ion Matei, Ion Georgescu, alături de numeroase atelaje, intensifică ritmul curselor efectuate în cîmp.DIN DISCUȚIA cu specialistul direcției agricole județene am reținut opinia conform căreia, după toate datele privind evoluția vremii, însămînțatul culturilor din epoca I urma să înceapă și în această zonă imediat după 20 martie. Ieri, în urma unui apel telefonic, am consemnat știrea care confirmă a- ceastă prognoză. în unele unități — consiliile intercooperatis- țe Potlogi și Vișina, cooperativele agricole de producție din Lungulețu, — au fost hectare cu rajere.
Corbii Mari, Pitaru însămînțate primele cartofi și plante fu- e

I. andreița

Ritm intens la semănatîn ultimele zile, datorită tem
peraturilor mai ridicate, în zo
nele din sud-vestul tării s-a 
declanșat semănatul culturilor 
din prima epocă. Astfel, in ju
dețul Dolj, datorită măsurilor 
întreprinse de organele agricole, 
ce au avut drept scop pregă
tirea în bune condiții a campa
niei de primăvară, la ora ac
tuală pe ogoare se muncește 
din plin. Din discuțiile 
cu tovarășul inginer 
Ioana, director general 
recției agricole, reiese 
mai culturile furajere au fost 
însămînțate pe o suprafață de 3 750 de hectare, din care peste 
o mie de hectare cu lucerna. 
La ora cînd apar aceste rîn- 
duri, întreaga suprafață desti
nată acestor culturi, adică 4 500 
de hectare va fi semănată. ,Pro- 
fitînd din plin de timpul bun 
de lucru și avînd asigurată baza 
materială necesară, lucrătorii o- 
goarelor din județul Dolj au 
trecut și la semănatul celorlalte 
culturi din prima epocă, 
de exemplu, în ultimele 
zile sfecla de zahăr s-a 
mințat pe o suprafață de 
de hectare. Cu cele mai 
rezultate se înscriu mecaniza
torii, cooperatorii din unitățile 
agricole aparținînd consiliilor in- 
tercooperatiste din Bîrca, Amă
răști, Poiana Mare, Catane și 
Boureni. La o altă cultură, este 
vorba de cea de cartofi, rezulta, 
tele sînt mult mai bune. Din 
suprafața de 1100 de hectare
plafinicată cu această cultură,
pînă în ziua raidului nostru se 
realizaseră deja . 900 de hectare. 
De menționat ca unitățile agri
cole de stat au încheiat plan
tatul cartofilor. La rîndul lor, 
o serie de cooperative agricole 
de producție cum sînt cele din 
Dăbuleni, Bechet, Bratovoești, 
Amărăști plantează cartofii pe 
ultimele suprafețe. Dacă mai a-
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dăugărn și faptul că ogoarele de 
toamnă au fost pregătite pe 
suprafața de 50 000 de hectare, 
că au fost transportate și admi
nistrate cantitățile de îngrășă
minte organice și chimice ne
cesare, putem spune că mecani
zatorii și cooperatorii, tineri și 
vîrstnici, îndrumați îndeaproape 
de specialiștii unităților respec
tive, s-au preocupat de buna 
desfășurare a lucrărilor agricole 
de primăvară. La Consiliul in- 
tercooperatist Bratovoești, de 
exemplu, după ce seara meca
nizatorii Viorel Dima, Constan
tin Badea, Ion Cismaru, Con
stantin Preoteasa, Traian Gîr- 
ceanu au încheiat semănatul 
sfeclei furajere pe întreaga su
prafață planificată, și-au pre
gătit mașinile și a doua zi au 
trecut la însămințarea sfeclei 
de zahăr. Astfel că, în maxi
mum patru zile bune de lucru 
și sfecla de zahăr va fi încor
porată în sol. Un angajament 
care se bazează pe faptul că 
terenul este pregătit, materialul 
de sămînță este asigurat in to
talitate, iar tractoarele și ma
șinile funcționează fără între
rupere zi lumină. , Asemenea 
fapte de muncă sînt proprii și 
cooperativelor agricole de pro
ducție din Bîrca, Goicea Mică, 
Dunăreni, Amărăști, Poiana 
Mare și multe alte unități.

OVIDIU MARIAN

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
TENIS CLUB 
BUCUREȘTI

ȘI-A 
REDESCHIS
PORȚILE...

Duminică s-a deschis, oficial, 
sezonul de tenis în aer liber la Tenis club București. încă la 
orele dimineții, la baza sportivă 
din Calea Plevnei era mare ani
mație. De la orele 8 pină 
la orele 11, cînd a avut loc 
deschiderea festivă a noului se
zon de tenis în aer liber, peste 
60 de copii și tineri au făcut 
muncă patriotică la cele 17 te
renuri de tenis, care aveau să 
împrumute imediat după mo
mentul inaugural atmosfera ti
nerească, electrizantă a unor în
suflețite întreceri. Printre pro
tagoniștii zilei — un nume de 
rezonanță, Mihnea Năstase — 
nepotul marelui nostru campion, 
la fel de harnic la curățirea te
renurilor, ca și la minuirea ra
chetei.

Profităm de acest eveniment 
pentru a furniza pasionaților 
„sportului alb“ cîteva date des
pre Tenis club București. Este cel mai important centru de tenis din țară — după cum ne spune președintele clubului, tovarășul Ilie Turcu, un animator al tenisului în neretului — care cea mai mare bază sportivă : 17 terenuri de zgură, două cabine cu instalații sanitare, cu 16 dușuri de apă caldă și rece. Acti
vitatea — condusă de tehnicieni 
cu experiență în materie și vo
cație pedagogică, între care-i a- 
mintim pe Alexandru Burcea și 
Gheorghe Chitaru — începe la o- 
rele 6,30 cînd răsare soarele, și 
se încheie la orele înserării. In cadrul clubului funcționează un centru de inițiere, de învățare a tenisului pentru copii, tineri și chiar virstnici. (Pentru amănunte 
suplimentare amatorii pot tele
fona la numărul 14 88 59)Debutul cursurilor de inițiere pentru toate vîrstele este fixat pentru 25 martie a.c„ iar primul concurs oficial în aer liber, • unde se va juca un singur set, la 6, — o premieră pe țară — va avea loc, pentru categoria copii între 11—14 ani,.în ziua de duminică, 28 martie.

V. CABULEA

rîndurilte ti- dispune de

• DUPĂ DISPUTAREA A TREI ETAPE, în clasamentul Campionatului mondial de hochei pe gheață (grupa B), care se desfășoară în Elveția, conduce echipa Elveției — 6 puncte, urmată de formațiile Iugoslaviei (golaveraj 17—9), Japoniei (13—10), Italiei (14—13), României (11—11) — toate cu cîte 4 puncte, Olandei — 2 puncte, Norvegiei și Bulgariei — zer<, puncte.• IN CADRUL PRELIMINARIILOR TURNEULUI O- LIMPIC DE FOTBAL, miercuri, 24 martie, se disputa două partide. București se vor intilni lecționatele României Franței, iar Ia Ankarajuca echipele Turciei și Spaniei. In aceeași zi se vor desfășura întîlnirile amicale Bulgaria — U.R.S.S. (la Sofia) și Polonia — Argentina (la Chorzow).• LUNI DUPA-AMIAZA a sosit in Capitală echipa olimpică de fotbal a Franței care va intilni miercuri, pe stadionul „23 August“, selecționata similară a țării noastre. Pe aeroportul Otopeni sportivii francezi au fost întîm- pinați de reprezentanți ai C.N.E.F.S., Federației de fotbal și ziariști.

• IERI, LA PITEȘTI, în- ir-un meci internațional a- mical de fotbal, s-au întîlnit selecționatele de juniori ale României și R. D. Germane. Fotbaliștii români au obținut victoria cu scorul de 1—0 (1—0) prin punctul marcat în minutul 8 de Cernescu.• LA AUCH au campionatele de Franței.
vor La se- Șl vor

început internaționale pentatlon modern ale După desfășurarea probei de călărie în clasament conduce sportivul român C. Călina cu 1100 puncte. Pe echipe pe primul loc se află România — 3172 puncte, urmată de reprezentativele Italiei, Ungariei, S.U.A.. U.R.S.S. etc.

O inițiativă 
probată 

prin fapte
(Urmare din 

pomi fructiferi în 
populației ;

• s-au efectuat 
treținere după cum urmează :— tăieri de rodire și formare pe 4 518 ha,— arat și săpat în jurul pomilor 280 ha,— fertilizat cu îngrășăminte chimice și organice 580 ha ;

• au fost înființate plantații 
noi pe 20 ha și 
35 ha.

LA REALIZAREA 
OBIECTIVE AU 
PESTE 110 MII TINERI.Este adevărat, multe din a- ceste realizări, proprii organizațiilor U.T.C, puteau fi prezentate la un nivel și mai ridicat dacă vremea, condițiile pedo-clima- tice erau ceva mai favorabile. Dar, primăvara capricioasă nu s-a instalat pe deplin in toată țara. Așa că, acolo unde temperaturile au permis — Ialomița, Timiș, Mehedinți, Olt - eforturile s-au îndreptat spre efectuarea plantărilor, iar în județele de munte și din nordul țării - Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Gorj — detașamentele de tineri au participat la lucrările de întreținere. Au fost organizate numeroase șantiere ale tineretului în județele Ilfov, Prahova, Olr, Teleorman, Vîlcea, Dîmbovița unde s-a acționat pentru fertilizări, modernizat plantații, tăieri de rodire și formare. Recuperarea unor nerealizări se va face în această perioadă imediată din luna martie, prin continuarea susținută a activităților de sezon în pomicultură. Spunem aceasta, deoarece tinerii vor fi prezenți în livezi și în săptămî- nile care urmează, prin acțiuni bine organizate în folosul producției. In acest context trebuie amintit că începutul timid al „Plantațiilor tineretului" va trebui să capete o amploare și mai mare printr-un efort energic, hotărît.
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Confecții practice și elegante, pentru toate

vîrstele și siluetele, vă așteaptă, într-un bogat

sortiment, să le alegeți din magazinele de spe

cialitate ale comerțului de stat. Noile modele de

pantofi de primăvară și accesoriile de galanterie
și marochinerie vă completează agreabil ținuta.

De asemenea vă recomandăm și stofele pentru

rochii, taioare, costume și pardesie, în textura și

tonurile modei de primăvară.

Dosarul „apartamentul 55“
(Urmare din pag. I)la rînd, secretar al U.T.C. pe un șantier și acum a fost ales secretar U.T.C. pe întreprindere.La sediul șantierului 4. locul de muncă al lui Victor Ioniță, ne oferă date în plus Aurel Ga- vrilescu. secretarul organizației de bază :— Lucrează la noi de 5 ani, de cînd a absolvit școala tehnică de construcții. E bine pregătit profesional, prietenos, disciplinat, muncește mult.Iată, în cîteva cuvinte, un portret la polul opus celui sosit cu poșta. In șantier — un tînăr harnic, gata să ajute pe oricine, cu sarcini de răspundere pe linie de organizație. Acasă ? Avem oare de a face cu două fețe ale aceluiași chip ? Și, în acest caz, care este adevăratul Victor Ioniță ?Sunăm la ușa cu numărul 55. Ne deschide un tînăr blond, cam timid. înăuntru domnește nu „mizeria“ descrisă în scrisoare, ci curățenia.— Ce a fost cu șoarecii ?— într-o zi cînd m-am întors de la șantier, (soția era plecată în provincie, la părinți), vecina m-a acuzat că... aș fi adus șoareci în apartament și-a început să mă insulte. Am rugat-o să lase cuvintele jignitoare de-o parte și am intrat în camera mea. De-atunci n-a' mai venit vorba despre așa ceva !— Mai întîrziați de la lucru, plecați în timpul programului ?— Puteți verifica dacă am în- tîrziat o dată în 5 ani ! E adevărat, mănînc acasă. Fiind constructor, lucrez în regim de 10 ore, am la prînz o pauză de o oră și locuiesc la 5 minute de șantier. De distrat, aș vrea și eu și soția să ne distrăm, am avea dreptul, nu ? — dar nu prea avem timp. Răspund de 8 organizații, răspîndite în tot Bucu- reștiul și de-abia seara pot să mă întîlnesc cu secretarii, să vizitez, căminele de nefamiliști...Sunăm Ia un alt apartament.— Tovarășe Blejan, ați fost, se pare, martorul unei amenințări rostite de Ionită Victor la adresa Vioricăi Dobrea.— Cînd o să-l cunoașteți pe

Ioniță, așa cum îl cunosc eu, și din șantier și de-acasă, o să vă convingeți că pur și simplu n-ar putea amenința pe cineva ! Problema e alta ! Eu locuiesc de mulți ani în blocul acesta și me- reau au fost discuții cu apartamentul 55, bîrfe, calomnii...— Vă Spune ceva „apartamentul 55 din blocul Z“, tovarășe Gh. Silvestru?, îl întrebăm, la centrală, pe șeful serviciului administrativ,— Multe ! Acolo locuiește un inginer de-al nostru — om liniștit. Problemele ni le creează soția lui. Apartamentul face parte din organizarea de șantier, aparține întreprinderii și nu este repartizat definitiv unei familii. Am schimbat 3—4 familii în cea de-a treia cameră a apartamentului. Pe> toți i-a reclamat. Ui- tați-vă aici — un dosar întreg ! Scopul ei este să rămînă singură în apartament, ceea ce nu se poate, fiindcă n-are dreptul. Și așa ocupă un spațiu excedentar. ce s-ar cuvepi mai degrabă lui' Ionită, care are și copil.Răsfoim dosarul „apartamentul 55“ Același scris, același stil, a- celeași „argumente“. Toți cei care au avut „cinstea“ să împartă spațiul de locuit cu familia inginer Dobrea sînt fără excepție niște „leneși“, niște „fii de bani gata“, niște „țărani“ incapabili de un trai civilizat, niște „huligani“, gata să terorizeze o biată femeie. De fiecare dată s-a întreprins o anchetă, o mulțime de oameni au fost puși pe drumuri „să dea relații“, și-au pierdut timpul. Și, lucru ciudat, de fiecare dată, au fost mutați (parcă disciplinar) tot cei care s-au dovedit nevinovat! de faptele de care erau acuzați, Sub motivul de „a-i scăpa de scandal“ ! Iar autoarea acestui „volum“ bizar a rămas, de fiecare dată, la locul ei, triumfătoare, gata să-și măsoare forțele, din ce în ce mai otelite. cu următoarea victimă.Cu ce argumente ? Ați văzut : calomnii ; și totul dintr-un fel ciudat în care înțeleg unii să fie vecini. Fiindcă, problema a- ceasta e. Șoarecii nu erau de fapt decît niște mofturi 1



Președintele Tunisiei l-a primit 
pe conducătorul delegației 

guvernamentale romaneCu prilejul celei de-a 20-a a- niversări a independenței Tunisiei, președintelui Habib Bour- guiba i-au fost adresate un mesaj de salut, de sănătate și fericire, urări de prosperitate poporului tunisian prieten, din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Mesajul a fost transmis de Emil Nicolr cioiu, conducătorul delegației guvernamentale române.Mulțumind călduros pentru mesaj și evocind cu deosebită plăcere întrevederile pe care le-a avut anul trecut, la Tunis, cu președintele României, președintele Habib Bourghiba a rugat pe oaspetele român să transmită un cald salut, urări de sănătate și fericire tovarășului Nicolae Ceaușescu, de prosperitate poporului român prieten. Președintele' Nicolae
Ședința extraordinară a guvernului 

libanezLuni, a avut loc o ședință extraordinară a guvernului libanez, prezidată de președintele Suleiman Frangieh. Au fost adoptate, cu acest prilej, trei hotărîri prin care se speră să se pună capăt noului val de violență ce a cuprins Libanul în ultimele zile. S-a aprobat un proiect de amendament la Constituție, prevăzind posibilitatea alegerii noului șef. al statului cu șase luni înainte de expirarea mandatului președintelui în exercițiu..Celelalte două hotărîri stipulează amnjgtierea militarilor care și-au părăsit cazărmile și reactivarea Comitetului Militar Superior însărcinat cu supravegherea aplicării prevederilor acordului de încetare a focului, încheiat la 22 ianuarie. S-a reafirmat, de asemenea, hotărîrea de a pune în practică programul de reforme adoptat odată cu acordul de la 22 ianuarie.Pe de altă parte, agențiile de presă semnalează că, la Beirut,
Primul tur de scrutin 
pentru desemnarea 
liderului Partidului 
Laburist din Marea 

BritanieLa Londra s-a anunțat oficial. luni la prînz, la expirarea termenului limită pentru depunerea candidaturilor la postul de lider al Partidului Laburist din Marea Britanie, că lista protagoniștilor cuprinde numele a șase mdțnbri ai actualului guvern : Anthony Wedgwood Bonhe. ministrul energiei, Ja- mes Câllaghan, ministrul afacerilor externe, Anthony Cros- land, ministrul pentru problemele mediului înconjurător, Mi- chael Foot. ministrul muncii, Denis Healey, ministrul de finanțe. și Roy Jenkins, ministrul de interne.In conformitate cu procedura existentă, viitorul lider al Partidului laburist, care va deveni automat și șef al guvernului, va ti desemnat de grupul parlamentar al laburiștilor din Camera Comunelor. format din 317 deputați. Pentru ca unul din cei șase candidați să poată fi ales în postul de lider la primul tur de scrutin, el va trebui să întrunească 159 de voturi. . în cazul in care la primul tur de scrutin nici unul din candidați nu va obține numărul necesar de voturi pentru a fi ales, se va proceda la un nou tur. Sistemul de vot prevede eliminarea automată, la fiecare scrutin, a candidatului cu cele mai puține voturi, existind și posibilitatea eliminării a doi candidați la a- celași tur. dacă voturile lor luate împreună dau o sumă mai mică decit numărul de sufragii ale candidatului aflat înaintea lor.Rezultatul primului tur de scrutin va fi cunoscut joi seara. 

Ceaușescu — a declarat șeful statului tunisian; cu acest prilej — a făcut o deosebită o- noare Tunisiei, trimițînd la sărbătoarea națională a poporului tunisian o delegație guvernamentală română, aceasta fiind o confirmare a bunelor raporturi statornicite de-ă lungul a- nilor între Tunisia și România, între popoarele prietene ale celor două țări.în timpul șederii în Tunisia, Emil Nicolcioiu a avut întrevederi cu ministrul tunisian al justiției, cu alț.i membri ai guvernului tunisian, cu membri ai Comitetului Central al Partidului Socialist Desturian. Cu acest priiej, au fost abordate unele aspecte ale polaborării dintre România și Tunisia.La întrevederi a luat parte ambasadorul României la Tunis, Marin Rădoi.

au continuat luptele în tot cursul zilei de luni, făcîndu-se uz de tunuri, mortiere, rachete și arme automate Deosebit de intense au fost luptele din zona marilor hoteluri de lux, unul din principalele focare din lunile anterioare ale războiului civil libanez.
PakistanAstăzi poporul pakistanez aniversează un eveniment memorabil al istoriei sale contemporane: împlinirea a două decenii de la proclamarea republicii.• Petrecut la nouă ani după dobîndirea independentei, actul de la 23 martie 1956 avea să. constituie un nou și important pas în lupta poporului pakistanez pentru existență liberă și independentă, pentru progres economic și social.• Situat in sudul continentului asiatic, Pakistanul are o suprafață de 803 943 kmp și o populație de 68 milioane locuitori. Principalele orașe sînt Islamabad, capitala țării, Caraci (3,5 milioane locuitori) și Lahore (2,2 milioane).• In anii de existență de sine stătătoare, în Pakistan au fost intneprinse eforturi susținute pentru înlăturarea .sechelelor îndelungatei dominații coloniale, pentru dezvoltarea economică și socială. Mărturie a acestor eforturi stau rezultatele obținute atît in domeniul agriculturii, ramură tradițională și cu o pondere încă importantă in economie, cit' și în industrie. Țară cu un sol în general arid, in care numai aproximativ 25 la sută din terenuri sînt cultivabile, Pakistanul a desfășurat o largă acțiune de irigare. De-a lungul Indului au fost create o serie de rezervoare din care apa pornește spre ogoarele însetate printr-o rețea de canale ce depășește cu 8 000 km lungimea totală a căilor rutiere ale țării. Prin proporțiile lor deosebite se disting barajele de la Mangla și Tarbela. Acesta din urmă are o lungime de 80 km fiind cel mai mare baraj gravitațional din lume. împreună cu hidrocentrala (700 MW) barajul de la Tarbela a costat 1,2 miliarde dolari, dar utilitatea sa este inestimabilă. El va permite irigarea a nu mai puțin de 4,5 milioane acri. Prin extinderea irigațiilor a cunoscut o amplă dezvoltare cultura cerealelor — griu, porumb, dar mai a-

REZULTATELE
ALEGERILOR GENERALE 

DIN CAMBODGIAPostul de radio „Vocea. Cam- bodgiei Democratice“ a informat că luni au fost anunțate la Pnom Penh rezultatele alegerilor generale din 20 martie pentru desemnarea deputaților în organul legislativ suprem al țării —, Adunarea Reprezentanților Poporului din Cambodgia,Prin votul populației, din 515 candidați au fost aleși 250 de deputați, dintre care 150 din partea țăranilor și cîte 50 din partea muncitorilor și a militarilor forțelor armate revoluționare. Dintre deputați, 46 sînt femei.Comunicatul cu privire la alegeri, citit la postul de radio din Pnom Penh de Hu Nim, ministrul cambodgian al informațiilor și propagandei,, a relevat . că alegerile s-au desfășurat în- tr-o atmosferă de strînsă unitate a poporului și în contextul unei bune situații pe plan economic. De asemenea, comunicatul a subliniat că la succesul alegerilor a contribuit ampla dezbatere de către locuitorii țării a prevederilor noii Constituții cambodgiene, promulgată la începutul acestui an.

Ies orez — a bumbacului, care asigură aproape jumătate din exporturile țării, a trestiei de zahăr etc.In subsolul pakistanez, considerat odinioară sărac în resurse, s-au descoperit, în urma explorărilor efectuate in ultimii ani, importante zăcăminte de petrol și gaze, de cărbuni, Crom, antimoniu, sare. Pentru valorificarea acestora, îndeosebi după instaurarea guvernului Bhutto, au fost luate măsuri de trecere sub controlul statului a ramurilor industriale cheie, controlate odinioară de „cele 22 de familii“. S-au pus bazele unei industrii naționale, aflată în continuă dezvoltare, care a- sigura deja in 1970 jumătate din exporturile țării — un progres însemnat dacă se are in vedere faptul că în anul proclamării republicii. materiile prime constituiau 95 la sută din exporturi. Industria pakistaneză dispune în prezent de ramuri de mare viitor ca petrochimia, energetica nucleară, construcțiile de mașini. Rafinăria și Uzina de mașini unelte de la Caraci, Centrala atomoelectrică Ka- nupp, barajul și hidrocentrala Tarbela sînt însemnele elocvente ale progresului e- conomic. Planul cincinal actual (1976—1980) pune accentul pe dezvoltarea în continuare a industriei, căreia ii vor fi alocate fonduri importante insumînd 21.26 miliarde rupii, prioritate avind energetica, transporturile, construcțiile și mineritul.• între România și Pakistan s-au statornicit relații de prietenie și cooperare care cunosc o dezvoltare continuă. O contribuție e- sențială la extinderea și a- dîncirea acestei colaborări au adus-o intilnirile care au avut loc în România și Pakistan, între președintele Nicolae Ceaușescu și premierul Zulfikar Aii Bhutto, care au evidențiat numeroase posibilități și domenii noi de cooperare româno-pakis- taneză, in interesul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.
V. Ș.

Realizări ale României 
prezentate pe larg 

în presa kuweitianăKUWEIT. — Sub titlul „România își dezvoltă relațiile sale economice cu toate statele lumii“, ziarul „The Daily News“ — unul din cotidienele cu cel mai mare tiraj din zonă — publică un amplu articol despre dezvoltarea relațiilor economice externe ale României, al căror volum a crescut de 2,3 ori în ultimii 5 ani, ceea ce echivalează cu realizările înregistrate în întreaga' perioadă a anilor 1950—1970.Este subliniată dezvoltarea accelerată a cooperării economice și tehnico-științifice. care a avut în ultimii ani o pondere de 25 la sută în totalul schimburilor comerciale.în articol se arată, de asemenea, că România, ca țară socialistă în curs de dezvoltare, cunoaște o creștere dinamică a economiei sale, caracterizată prin ritmuri înalte în procesul industrializării, modernizării și diversificării producției industriale. Se apreciază că, astăzi, România a devenit un bun partener în acțiunile de cooperare pe terțe piețe într-un număr din ce în ce mai mare de domenii de activitate. Dezvoltarea și diversificarea cercetării științifice și a capacităților de proiectare industrială și tehnologică au permis României să se facă cunoscută pe plan internațional nu numai în calitate de importator, ci și de exportator de tehnologie, ceea ce a facilitat într-o măsură mai mare dezvoltarea cooperării economice cu alte țări.Este subliniat faptul că în ultimii 10 ani România a participat la acțiuni de cooperare industrială cu peste 50 de parteneri în domenii ca industriile chimică, extractivă, petrolieră,
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• HUA KUO-FEN, premier interimar al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, a avut, luni, la Pekin, convorbiri cu membrii unei delegații oficiale de bunăvoință etiopiene, condusă de Moges Wolde Michael, președintele Comitetului economic al Consiliului Militar Administrativ Provizoriu al Etiopiei.După cum informează agenția China Nouă, în aceeași zi in capitala chineză a avut loc semnarea unor acorduri interguver- namentale privind cooperarea economică și în domeniul tehnicii intre R. P. Chineză și Etiopia.• LA CAIRO A FOST SEMNAT un acord in baza căruia Danemarca va acorda Egiptului un împrumut de 460 milioane coroane, informează agenția
Țările Americii Latine—un factor tot mai 

important în relațiile internaționale 
DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI IOSIP BROZ TITO DUPĂ VIZITELE 

EFECTUATE IN MEXIC, PANAMA Șl VENEZUELAPreședintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, s-a înapoiat luni la Belgrad din vizitele efectuate în Mexic, Panama și Venezuela, precum și în Portugalia. într-o declarație făcută la sosire, președintele Tito și-a exprimat satisfacția pentru rezultatele acestor vizite. El a a- dăugat că scopul lor a fost să se ajungă la un acord cu privire la activitățile comune pe plan internațional, să se adîn- cească înțelegerea reciprocă și să fie extinse bazele pentru o colaborare bilaterală și mai rodnică . în toate domeniile. Președintele Tito a declarat că țările latino-americane vizitate „trec printr-o fază de dezvoltare socială, politică și economică rapidă. Se simte năzuința ca, într-un timp cit mai scurt, să fie compensată rămînerea 

materialelor de construcții, construcțiilor de mașini etc. Sînt menționate exemple de cooperare ale României cu unele țări arabe, ca Egipt, Siria, Sudan, Algeria. Tunisia, precum și cu alte țări în curs de dezvoltare.Se arată, de asemenea, că un mare nurrfăr de specialiști români lucrează la obiective economice construite în țările în curs de dezvoltare cu sprijinul țării noastre, subliniindu-se că România acordă o atenție deosebită extinderii relațiilor sale economice cu aceste state, sprijinind, astfel, eforturile lor pe calea progresului economic și social.Prezentarea pe larg a relațiilor economice externe ale țării noastre este însoțită de o hartă a României.Presa kuweitiană de luni a- cordă importante spații și unor realizări românești în domeniile industrial și agricol. Sînt prezentate Combinatul petrochimic de la Borzești, în a cărui producție se înscrie o gamă largă de produse mult solicitate peste hotare, și Complexul agrozootehnic al I.A.S. „30 Decembrie“, din județul Ilfov. Relatarea este însoțită de fotografii reprezentînd sectoare importante ale acestor unități.
M.E.N. Această sumă va fi utilizată in finanțarea unor proiecte de dezvoltare în industriile alimentară și chimică.• POȘTA IUGOSLAVA A HOTĂRIT să emită un timbru cu o valoare nominală de 3,20 dinari, consacrat viitoarei conferințe la nivel înalt, de la Colombo, a țărilor nealiniate, care urmează să aibă loc în vara a- cestui an. <• SARGENT SHRIVER A A- NUNȚAT, luni, că se retrage din campania pentru obținerea învestiturii Partidului Democrat în vederea alegerilor prezidențiale din S.U.A. Sargent Shriver este cel de-al cincilea candidat democrat Ia învestitură care se retrage din competiția electorală.

în. urmă. Este vorba, în primul rind, de folosirea propriilor bogății și a posibilităților de sporire a bunăstării celor mai largi pături ale poporului. A- ceasta se exprimă în creșterea conștiinței de sine, în dorința accentuată de a se afirma i- dentitatea națională și a se consolida independența. Pretutindeni este prezentă și convingerea că, pentru atingerea a-, cestor teluri, este necesară legătura cu alte țări“.Președintele Iugoslaviei a spus apoi că țările Americii Latine „devin un factor tot mai important în relațiile internaționale“. „Ele se angajează tot mai hotărit în soluționarea problemelor actuale, îndeosebi în schimbarea actualului sistem economic internațional nedrept“.

Manifestări dedicate 

Românieiîn diferite capitale ale lumii au avut loc noi manifestări consacrate României, realizărilor poporului nostru. Cu prilejul inaugurării unei expoziții de fotografii despre țara noastră, la Casa de cultură „Lince“ din Lima a avut loc o seară culturală consacrată României. Au participat personalități ale vieții publice și cultural-artistice. cadre didactice și studenți de la Universitatea ..San Marcos“ din Lima, un numeros public.Expoziția prezintă un amplu tablou al realizărilor obținute de țara noastră, sub conducerea Partidului Comunist Român, în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.• La Palatul de Arte Frumoase, cel mai reprezentativ așezămînt cultural din capitala Mexicului, a fost inaugurată o expoziție de artă naivă românească. La vernisaj _ au participat reprezentanți ai vieții publice, oameni de cultură și artă.• în localitatea veSt-germană Enkhausen s-a deschis o expoziție de artă populară românească.
DESFIINȚAREA BAZELOR 
MILITARE AMERICANE 

DIN TAILANDAStatele Unite au început operațiunile de evacuare a personalului și echipamentului lor militar din Tai landa. Potri vit unei informații difuzate de înaltul comandament militar din Tailanda, S.U.A. au cerut autorităților tailandeze aprobarea pentru aterizări ale avioanelor de transport care vor participa la operațiunile de evacuare.într-o convorbire cu ziariștii, ambasadorul american la Bangkok, Charles Whitehouse, a declarat că dispozițiile guvernului tailandez vor fi respectate întocmai și că operațiunile de evacuare vor fi încheiate la 20 iulie.
• POTRIVIT DATELOR FURNIZATE de Oficiul federal de statistică al Austriei, populația țării era, la sfirșitul anului 1975, de 7 519 900 persoane.
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• COLECȚIE PE TEMA „FAUST". La Biblioteca centrală a 
literaturii clasice germane din Berlin se află o cuprinzătoare 
bibliografie „Faust“. Ea conține cinci volume cu ajutorul cărora 
cercetătorii pot să se informeze asupra titlurilor și cărților pri
vind una din cele mai importante teme de inspirație din litera
tura universală. Colecția pe tema „Faust“, cea mai mare din 
lume, cuprinde peste 12 000 de volume despre prezentarea le- 
fendarului personaj, din secolul al XVI-lea și pină în prezent.
n coIScție se află aproape toate versificările, eseurile șl lucrările 

privind tema „Faust“, printre care și cărți populare în mal 
multe limbi, dramatizări din diferite epoci, lucrări muzicale, 
ilustrații. • METAL SUPKAELASTIC. O firmă britanică a ob
ținut un nou aliaj pe bază de aluminiu-supral, care are o inte
resantă îmbinare de proprietăți fizice. Acest aliaj păstrează toate 
însușirile metalului (o înaltă conductibilitate electrică, conductl- 
bilitate termică, duritate, strălucire) însă, în același timp, se 
remarcă printr-o plasticitate deosebită. Un lingou de supral 
puțin încălzit poate fi întins atingind o lungime de zece ori mal 
mare decit cea inițială • AUTOTURISM CU BENZINĂ ȘI HIDRO
GEN IN CIRCULAȚIE. Pe străzile Harlcovului pot fi văzute, cir- 
culînd alături de autovehicule obișnuite, primele autoturisme ex
perimentale care folosesc drept combustibil hidrogenul, împreună 
cu benzina. Ca formă, autoturismul cu benzină și hidrogen nu 
se deosebește cu nimic de cunoscutul tip „Moskvici“. Puterea 
motorului și alte elemente se mențin neschimbate, dar, lingă 
rezervorul de benzină se află încă o sursă de alimentare, iar 
pe panoul din fața conducătorului au apărut alte cîteva aparate 
de control, specifice celui de-al doilea gen de combustibil. Ast
fel, alături de rezervorul tradițional se află un mic „reactor", 
unde prin reacția chimică a unei pulberi metalice cu apa se 
degajă hidrogenul, care pătrunde apoi, odată cu amestecul de 
carburant, la cilindrii motorului, Reține în mod special atenția 
faptul că hidrogenul întrebuințat la motoarele auto nu provoacă 
poluarea atmosferei o „ARHIVELE“ ORAȘULUI DISPĂRUT. Un 
grup de arheologi italieni au descoperit la 70 km. sud de orașul 
sirian Haleb, vestigiile orașului Ebla care, acum 5 000 de ani, era 
unul din cele mai dezvoltate orașe ale Orientului Apropiat antic. 
Pe tablele de lut descoperite în Mesopotamia scria că orașul 
asirian Ebla era situat undeva pe actualul teritoriu al Turciei. 
Arheologii italieni au constatat că Ebla s-a aflat, în realitate, cu 
500 km. mal în sud, unde în 1968 s-a descoperit o tablă conținînd 
o inscripție despre regele Eblei. Săpăturile efectuate în acel loc 
au dat la iveală o întreagă „arhivă“ de table de lut — în total 
10 000 — cuprinzînd informații de acum 5 000 de ani. Ele afirmă 
că Ebla era capitala unui stat puternic, iar în perioada deplinei 
sale înfloriri (2350—2250 î.e.n.) întreținea legături cu toate regatele 
din Orientul Apropiat. Tablele conțin informații despre războaiele 
vremii, acostarea navelor în porturile sale, ocupația locuitorilor, 
precum și un poem despre Ghilgameș.

Vizita delegației Marii Adunări 
Naționale in Uniunea SovieticăDelegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae Giosan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale. care întreprinde o vizită oficială de prietenie în Uniunea Sovietică, la invitația Sovietului Suprem al U.R.S.S., a sosit la 22 martie la Moscova.Din delegație fac parte Gheorghe Pușkaș, membru al Comisiei Centrale de Revizie a C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, rectorul Institutului de medicină și farmacie din Tirgu Mureș, Vasile Mușat, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Vîlcea al P.C.R.. secretar al M.A.N., Iu- liana Bucur, membru al C.C. al P.C.R., secretar de stat adjunct la Ministerul Industriei Ușoare, secretar al Comisiei pentru industrie și activitatea economi- co-financiară a M.A.N., Corne- liu Velincov, membru supleant al C.C. al P.C.R., directorul Combinatului sțflerurgic Galați, Alexandru Toană, Erou al Muncii Socialiste, președintele Cooperativei agricole de producție „Viața Nouă“ din comuna Poiana Mare, județul Dolj.Pe aeroportul Șeremetievo delegația a fost întîmpinată de A.P. Șitikov. președintele Sovietului Uniunii al Sovietului Suprem al U.R.S.S., deputății F.T. Ermas, președintele Comitetului de stat pentru cinematografie al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și L.S. Bo- gatîriova. funcționari superiori ai Prezidiului Sovietului Suprem și M.A.E. ale U.R.S.S.Erau prezenți Gheorghe Ba- drus, ambasadorul României în Uniunea Sovietică, și membri ai ambasadei.
Reuniunea Consiliului de SecuritateConsiliul de Securitate s-a reunit, luni, la sediul O.N.U. din New York, la cererea țărilor arabe, pentru a examina situația din teritoriile arabe ocupate de Israel. După cum se știe, în orașul Ierusalim și în Cisiordania au avut loc, în ultima săp- tămînă, demonstrații ale studenților arabi, soldate cu morți și răniți.Membrii Consiliului de Securitate au hotărit, cu o majoritate de 11 voturi pentru, unul împotrivă (Statele Unite) și 3 abțineri (Marea Britanie, Franța
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în cursul după-amiezii, delegația Marii Adunări Naționale a avut o întilnire la Sovietul Suprem.în cursul convorbirii prietenești. care a avut loc cu acest prilej, A.P. Șitikov a arătat că este bucuros să salute la Moscova delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, exprimînd convingerea că vizita va fi o contribuție însemnată la dezvoltarea relațiilor dintre popoarele celor două țări.Președintele M.A.N., Nicolae Giosan, a exprimat satisfacția pentru posibilitatea oferită delegației parlamentarilor români de a vizita Uniunea Sovietică. Actuala vizită, care confirmă continuitatea întîlnirilor, a contactelor dintre cele două parlamente, a spus el, va prilejui un schimb de experiență util, contribuind la lărgirea și adîncirea colaborării pe multiple planuri dintre cele două țări.Seara, delegația Marii Adunări Naționale a plecat spre Ufa. capitala Republicii Sovietice Socialiste Autonome Bașkire, unde iși va continua vizita.
★La plecarea din București, pe. aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Aneta Spornic și Virgil Teo- dorescu, vicepreședinți ai M.A.N., loan Ceterchi, președintele Consiliului Legislativ, Radu Voinea, președintele Comisiei pentru învățămînt, .știință și cultură a M.A.N., Radu Enache, secretar al. M.A.N.. funcționari superiori din M.A.E., alte persoane oficiale.Au fost prezenți V. I. Droz- denko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.

și Italia), invitarea Ia actualele dezbateri a reprezentantului Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Datorită faptului că problema pusă la vot a fost considerată ca fiind o chestiune de procedură, votul negativ' al delegatului S.U.A. nu a avut ca-' racter de veto.La Națiunile Unite s-a anunțat, totodată, că guvernul Israelului a hotărît să participe la dezbateri.
Situația 

din Cisiordania 
După demonstrațiile 

studenfilor arabiDupă o săptărhînă de demonstrații ale studenților arabi, soldate cu marți și răniți, situația pare să fi revenit la calm în Cisiordania — relatează agențiile internaționale de presă. Demonstrațiile au fost organizate în semn de protest împotriva permisiunii acordate de autorități israelienilor de a se ruga la templul din Ierusalim, situat în centrul orașului vechi, unde se află și moscheile Omar și Aqsa — locurile sfinte islamice.Duminică seara, cetățenii din Hebron — unul din principalele orașe ale Cisiordaniei — au început să strîngă barajele ce fuseseră ridicate pe străzi și au cerut studenților să respecte ordinea publică. Această evoluție a urmat ordinului dat trupelor israeliene de ministrul a- părării al Israelului, Shimon Peres, de a se retrage din Hebron. ca urmare a acordului la care s-a ajuns în cursul convorbirilor pe care oficialitatea israeliană le-a avut, duminică, cu primarul Hebronului, șeicul Mohammed Djabari.Reuniunea săptămînală â cabinetului israelian de duminică, informează agențiile internaționale de presă, a fost consacrată situației din Cisiordania. Guvernul a confirmat că Israelul va participa luni la dezbaterile Consiliului de Securitate al O.N.U. întrunit la cererea țărilor arabe, pentru a discuta situația din teritoriile arabe ocupate de Israel.

Mutații profunde, 
înnoitoare in viața 

internațională
Prof. univ. dr. doc. Edwin GlaserTempora mutantur et nos mutamur in illis. Fără îndoială, în bătrânul dicton se găsește mult adevăr : timpurile, condițiile se schimbă și noi odată cu ele. Dar dictonul nu spune tot adevărul, nu ne spune esențialul : timpurile, condițiile nu se schimbă de la sine. Noi schimbăm timpurile. Oamenii, popoarele făuresc istoria.Această esență dialectică a raportului mutații — popoare iese deosebit de puternic' în evidență dacă studiem transformările caracteristice pentru viața internațională postbelică, în special in ultimii ani.Constatăm astfel că. efect al profundelor schimbări caracteristice pentru relațiile internaționale, astăzi se afirmă cu o forță mereu mai mare voința popoarelor de libertate, suveranitate de stat și independentă națională, de lichidare a vechii politici de forță, presiune și dictat, de inegalitate, asuprire și exploatare. După decenii de crâncene înfruntări, în ultimii ani a triumfat lupta pentru eliberare națională, pentru respingerea agresiunii străine. în Vietnam. Laos și Cambodgia. Se afirmă cu o forță mereu în creștere hotărîrea a zeci și zeci de popoare — care mai deunăzi se aflau in condițiile asupririi coloniale — de a se înscăuna în viata internațională o ordine politică și economică nouă, relații de echitate, de respect reciproc, pe bază de desă- virșită egalitate in drepturi, de bună vecinătate, pace si colaborare.în timp ce pentru anii imediat următori celui de-al doilea război mondial a fost caracteristic „războiul rece", astăzi, principiile proclamate — la eel mai înalt nivel — în Actul final al

----------------------------- 2 ---- ------------------------Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, relevă necesitatea și posibilitatea unor relații internaționale noi, întemeiate pe egalitate și respect între toate națiunile, deschizind perspectiva unei colaborări multilaterale în toate domeniile. Or, la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa au luat parte 35 de state, printre ele state foarte mici, state mici, state mari ; state socialiste și state capitaliste, state puternic industrializate și state în curs de dezvoltare, state membre ale unor organizații politico-militare (opuse), state neutre, state nealiniate— intr-un cuvînt o participare reprezentativă pentru ansamblul statelor fiiuțînd actualmente. Conferința in sine, convocarea sa, rezultatele sînt rodul proceselor pozitive, aflate abia într-o fază de început, care impune in continuare o și mai puternică mobilizare a forțelor înaintate pentru adîncirea cursului spre destindere, colaborare, securitate durabilă.Uriașele mutații înregistrate in ultima vreme pe planul științei și tehnicii — de la domeniul energiei nucleare și pină la razele laser, de la posibilitatea războiului ecologic (care ar nimici sau ar periclita grav condițiile de viată pentru anumite țări, subregiuni și chiar regiuni terestre) și pină la progresele ciberneticii ș.a.m.d. — au pus în lumină faptul că Terra. planeta noastră, este un fel de vas spațial, ale cărui dimensiuni merg res- trîngindu-se pe zi ce trece, un vas pe care sîntem vecini cu toții, astfel incit, în interesul propriu al fiecăruia. locul politicii și al ordinii internaționale vechi în care — după expresia lui Plaut homo homini lupus, omul este un lup pentru om, iar după Hob- bes, viata în societate este bellum omnium erga omnes — războiul tuturor împotriva tuturora — trebuie să-1 ia o politică și ordine nțondială nouă, în care popoarele, statele să lucreze unele cu celelalte, să colaboreze și să vadă în „celălalt“ nu un adversar, ci un vecin, un partener cu adevărat egal.Desigur, schimbările profunde menționate deschid posibilități, creează condiții. Esențial este ca aceste condiții să fie folosite, posibilitățile să fie transformate in realități. Tocmai aici intervine rolul oamenilor, al popoarelor.Popoarele dispun în acest scop de condiții deosebite, pentru care sint definitorii tocmai transformările revoluționare sociale și naționale care iși pun pecetea ’pe epoca noastră. Aceasta este— mai presus de toate — epoca trecerii de Ia societatea capitalistă bazată pe exploatare și asuprire socială și națională, și ca atare împărțită in clase antagoniste, la societatea comunistă în care se lichidează exploatarea și asuprirea de orice fel. Aceasta este totodată epoca lichidării asupririi și exploatării imperialiste, coloniale și neocoloniale, a instaurării în relațiile dintre state, dintre popoare, a respectului independenței și suveranității naționale, a egalității reale în drepturi, a respectului reciproc. în sfirșit, aceasta este epoca revoluției tehnico-științifice mondiale care creează condițiile cele mai bune pentru satisfacerea, pe baza creșterii producției de bunuri materiale, a necesităților de viată ale tuturor popoarelor.

------------------ 3 -----------------Dacă înainte de cel de-al doilea război mondial exista in Europa un singur stat socialist — în condițiile încercuirii capitaliste — acum in lume s-a format și se întărește sistemul mondial socialist, crește cu vigoare influenta țărilor socialiste asupra evoluției evenimentelor internaționale, se întărește producția de bunuri materiale și spirituale ale acestor țări, se întărește influenta relațiilor pe care țările socialiste sînt chemate să le dezvolte între ele, cu toate tarile lumii. Prăbușirea sistemului colonial al imperialismului — care iși trăiește ultimele faze, după cum atestă cunoscutele evenimente din fostul imperiu colonial portughez — a avut drept efect transformarea, pentru prima oară, a relațiilor internaționale din raporturi între cîteva metropole în legături între zeci și zeci de state, raporturile devenind cu adevărat mondiale. Ca urmare a mutațiilor evocate, statele mici și mijlocii, odinioară simple obiecte ale relațiilor internaționale, iși asumă acum tot mai hotărît rolul de subiecte active ale acestor relații. Este un efect și un factor al epocii contemporane faptul că problemele internaționale, în primul rind litigiile interstatale, nu mai pot fi rezolvate doar de cîteva state, sau grupuri de state, dar că aceasta depinde astăzi mai mult ca oricînd de cooperarea activă a tuturor statelor lumii, indiferent de mărimea lor. Viata atestă zilnic că țările mici și mijlocii, apărindu-și interesele de viată, drepturile lor, cu energie și combativitate, pot juca un rol pozitiv însemnat în viata internațională.Apare astfel, ca o înnoire în viata internațională, dreptul și datoria fiecărui stat, fiecărui popor de a participa pe întreaga măsură a posibilităților sale, în condițiile unei depline egalități în drepturi, Ia examinarea și soluționarea problemelor internaționale de interes comun, la traducerea în viată a rezolvărilor astfel adoptate. De asemenea, mutațiile mai sus menționate au dus într-un timp relativ scurt la acțiunea tot mai remarcabilă a statelor subdezvoltate și în curs de dezvoltate („Grupul celor 77“) în vederea edificării unei ordini mondiale, economice și politice noi. democratice, echitabile, ia acțiunea tot mai activă a țărilor nealiniate in rezolvarea pe calea tratativelor, pe cale pașnică, politică, a numeroaselor și complexelor probleme internaționale care frămintă omenirea, Ia intetirea eforturilor depuse in direcția realizării noii ordini economice internaționale, element component al unei lumi mai drepte, mai bune. O analiză, oricît de sumară, a mutațiilor din lumea contemporană presupune, de asemenea, consemnarea unor schimbări în balanța politică, economică și militară a țărilor capitaliste.Oamenii, popoarele au creat noile condiții, noile timpuri. Lupta lor a adus victoriile istorice ale socialismului in lume, au sfărî- mat regimul colonialist al imperialismului, reducînd în proporții tot mai considerabile aria de implîntare și de acțiune a imperialismului. Oamenii au făcut descoperirile și invențiile Ia care ne referim vorbind despre cuceririle științei și tehnicii moderne. Oamenii, masele largi populare, popoarele sînt chemate să folosească noile condiții pentru a face ireversibil actualul curs al vieții internaționale spre destindere, pentru a impune pași tot

---------------------------- 4 ---------------------------- mai hotăriți în direcția dezarmării generale și totale, în primul rind a dezarmării nucleare, pentru ca realizarea epocală a geniului uman — producerea de energie prin fisiunea și fuziunea nucleelor atomice să fie folosită nu în dauna omului, ci spre binele generației noastre și al celor viitoare. Masele largi, popoarele au sarcina istorică de a pune capăt vechii ordini, economice și politice, monițiale, de a impune lichidarea subdezvoltării, egalizarea nivelurilor de dezvoltare ale statelor, într-un spirit de dreptate și echitate, cu respectarea intereselor legitime ale fiecărei națiuni, astfel incit fiecare popor să poată beneficia neîngrădit și nestingherit de cuceririle culturii, ale științei și tehnicii, ale civilizației moderne, să fie lichidată împărțirea lumii iu țări bogate și (ări sărace.în marile transformări revoluționare viitoare, în realizarea unei politici de pace în viața internațională va reveni un rol mereu mai mare maselor largi populare, tineretului, acțiunii lor conștiente pentru dezvoltarea fiecărui popor, pentru făurirea unei lumi in care, după cum se spune în Manifestul Partidului Comunist „dezvoltarea liberă a fiecăruia este condiția pentru dezvoltarea liberă a tuturora“.Republica Socialistă România, conștientă că trăsăturile proprii fiecărei națiuni constituie un factor de colaborare liberă și egală între popoare, se pronunță și militează pentru afirmarea și înflorirea puternică a fiecărei națiuni, pentru promovarea unor relații între ele care să fie întemeiate nu pe forță — ca în trecut — ci pe respectul neabătut al principiilor generale, imperative ale echității, eticii și legalității internaționale, pe deplină egalitate, demnitate și respect reciproc. înfăptuind revoluția socialistă, asigurînd edificarea cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate în tara noastră, poporul român nu realizează numai — pe un plan superior — năzuințele de mai bine ale generațiilor precedente, dar aduce totodată o contribuție de preț Ia lupta forțelor progresiste de pretutindeni pentru libertate și progres, la cauza intăririi socialismului în întreaga lume, la creșterea prestigiului său și a capacității sale de acțiune, pentru progresul vieții contemporane.Tovarășul Nicolae Ceaușescu arată în această privință că „Țara noastră consideră că pentru rezolvarea complicatelor probleme internaționale care înfruntă lumea contemporană și pentru asigurarea dezvoltării libere, fără nici o îngrădire, a fiecărui popor, este necesar ca toate statele, mari și miei, să-și unească eforturile și să acționeze în spiritul răspunderii fată de destinul și interesele majore ale umanității. In acest spirit va milita neobosit România, dezvoltindu-și continuu relațiile cu toate statele, atît din Europa cit și de pe alte continente. Țara noastră nu dorește să aibă o poziție pasivă față de marile probleme internaționale actuale ; ea este și va fi întotdeauna un factor activ în marea bătălie a popoarelor, a forțelor progresiste pentru pace, pentru destindere, pentru securitate. In acest fel ne îndeplinim misiunea de comuniști, ne achităm de datoria fată de propriul popor și față de întreaga omenire“.
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