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Prin muncă,
prin îndeplinirea sarcinilor de fiecare zi, 
să dovedim că am înțeles 
ce înseamnă educația socialistă, 
să dovedim că ne-am însușit 
spiritul și hotăririle marelui Congres!

„Avem și în domeniul muncii ideologice, al educației politice 
și al culturii un vast program care, in lumina Programului partidului, 
dă o orientare clară tuturor factorilor ce contribuie la ridicarea con
științei socialiste a maselor, luminează drumul măreț al operei de for
mare a omului nou. Ceea ce se impune acum este să trecem cu toată 

hotărirea la organizarea corespunzătoare a muncii practice in toate sec

toarele de activitate. “

NICOLAE CEAUȘESCU
DIN CUVÎNTAREA LA ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONGRESULUIAtenfia vie, interesul fierbinte al comuniștilor, al intregului nostru popor au fost polarizate in aceste zile de un eveniment de o covirșitoare însemnătate pentru grandioasa operă de transformare revoluționară a societății și a factorului ei cel mai de preț — omul, făuritorul tuturor valorilor materiale și spirituale : Congresul educației politice și al culturii socialiste. Excluzind orice înțeles fes- tivist și relevînd tocmai caracterul de lucru, se poate spune că acest congres a constituit o adevărată sărbătoare a spiritualității tării.Făurirea omului nou. ca latură e- sențială și cerință obiectivă a construcției socialiste, este, desigur, cea mai mare și complexă sarcină a partidului, un obiectiv grandios, care va marca, de fapt, o nouă treaptă în evoluția întregii civilizații a o-

menirii ; minunat a exprimat reția și tovarășul cu vintul . . .......................,intr-un fel, comuniștii iși propun să vină „în sprijinul naturii, care a sintetizat in om forma superioară de organizare a materiei", dezvoltindu-i cele mai alese, virtuți însușiri. Se poate aprecia că, in esență, comunismul își va demonstra și desă- vîrși superioritatea tocmai prin faptul că va realiza un om superior, cu ’ gindirea socială și filozofică cea maiînaintată, cu o înaltă pregătire teh- nico-științifică și competentă profesională, organizîndu-și viata duDă cele mai înalte principii morale.Tocmai prin semnificația tematicii, prin suprema valoare umanistă a problemelor înscrise pe ordinea de

mă- noblețea acestei sarcini Nicolae Ceaușescu în de încheiere arătind că, zi, prin caracterul atotcuprinzător și anvergura participării, ca și prin perspectivele pe care le-a cristalizat, Congresul educației politice și al culturii socialiste a dobindit o excepțională însemnătate in viața partidului și poporului nostru.în întregimea lor. lucrările Congresului s-au desfășurat sub frontispiciul ideilor cuprinse în expunerea rostită la deschidere de tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucit document al marxismului creator, care abordează in spiritul științific, realist și consecvent revoluționar, propriu secretarului general al partidului. probleme principiale de cea mai mare importanță ale politicii interne și externe a partidului, analizează in profunzime întreaga activitate ideo- logică-educativă, reliefează învăță-

mintele fundamentale ce șe desprind din experiența acumulată, cristalizează obiectivele de viitor și trasează liniile directoare ale acestei activități pentru noua etapă de dezvoltare a țării, alcătuind astfel un îndreptar programatic pentru toți factorii educaționali ai societății noastre.O dată mai’•mult ’s-au afirmat, și cu acest prilej, rolul imens, marile merite ale secretarului general al partidului în elaborarea obiectivelor fundamentale și direcțiilor de acțiune din domeniul ideologic, ca și din celelalte domenii ale construcției socialiste, în stabilirea căilor menite să asigure înaintarea accelerată a societății noastre pe calea socialismului și comunismului în toate
(Continuare în pag. a IV-a)
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Lucrările secțiunilor Congresului educației politice
și al culturii socialiste

FAPTE CARE DEMONSTREAZĂ HĂRNICIE,
Îndeplinirea exemplară a planuluiIncheierea primelor cinci luni de intensă activitate productivă prilejuiește bilanțul unor importante succese, care reflectă ritmul viu al muncii în toate sectoarele economiei naționale. Numeroase colective din întreaga țară anunță, cu satisfacția datoriei împlinite, realizarea sarcinilor la principalii indicatori ai planului, îndeplinirea cu succes a angajamentelor in întrecere, introducerea. în circuitul economic a importante cantități suplimentare de produse. Expresie a abnegației și elanului creator cu care se muncește pretutindeni, in țară, pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al XI-lea al partidului, rezultatele pe care le înfățișăm — selectate din mulțimea știrilor sosite la redacție — ilustrează pregnant hotărirea oamenilor muncii din industrie de a-și onora sarcinile de plan și al noului cincinal. angajamentele în acest prim semestru

cabil și energetic. Rezultatele obținute in această perioadă-situează pe primele locuri pe minerii de la Motru, cu cele peste 100 000 tone lignit extras suplimentar. Bune dobîndit și minerii de rile Căpeni. Voivozi, Cîmpulung. (Agerpres). rezultate au la exploată- Prahova

Succesele oamenilor 
muncii din industria 

CapitaleiColectivele întreprinderilor bucu- reștene au realizat suplimentar, in . cele cin di luni ale anului, o producție globală industrială in valoare de 852 milioane lei, concretizată în 2 490 tone oțel, 1 680 tone laminate finite pline din oțel, 4 670 tone țevi, transformatoare și autotransfornjatoare de putere insumind 6 789 kWA, 15 locomotive electrice și diesel electrice, motoare cu ardere internă totalizînd 33 808 CP, 400 autoutilitare, aparata- je electrice de joasă tensiune în valoare de 119 milioane lei, 1 785 mii mp țesături, 1 162 mii bucăți produse tricotate, 15 500 hectolitri lapte, 4 650 tone ulei ș.a. Planul productivității muncii a fost îndeplinit în proporție de 101,6 la sută. întregul spor de producție obținut față de perioada corespunzătoare a anului trecut fiind realizat pe această cale. De asemenea, în aceeași perioadă au fost puse în funcțiune 16 capacități de producție, fată de 10 planificate. (Dumitru Tîrcob).

enței cîștigate și a generalizării în producție a tehnologiilor noi, construcția corpului navei „Birlad" a fost executată cu trei- luni mai devreme decit la nava „Bicaz", timpul fiind redus la jumătate in comparație cu mineralierul „Tomis", capul de serie al acestui tip de nave.După ce în ajun uriașa incintă de beton a docului de construcție a fost inundată, la ora 9,30 se dau comenzile de basculare, a porții de otel, deschizîndu-se astfel navei drumul spre mare. Nava este remorcată, fiind gata să iasă din doc. După tradiție, sudorița fruntașă Zenovia Gherguț, care a lucrat la execuția navei, rostește cuvintele : „Te numesc „Birlad" și îți urez vint bun de la pupa 1“ Apoi taie panglica ce eliberează sticla de șampanie care se sparge de bordul mineralierului, în aplauzele entuziaste ale sutelor de constructori navali. în această clipă, sirenele tuturor vaselor românești a- flate in port salută noua navă intrată în „familia" flotei noastre. (George Mihăescu).

Eficiență ridicată 
prin reducerea 

consumurilor 
materiale

La Șantierul naval 
Constanța a fost lansat 
mineralierul „Bîrlad“ 

de 55 000 tdwîp dimineața zilei de 5 iunie, Ia Șantierul naval din Constanta a avut loc o nouă premieră : lansarea celei de a patra nave românești de 55 000 tdw : mineralierul „Birlad". Acest eveniment are loc la mai puțin de o lună de la lansarea celui de al treilea mineralier — „Bicaz" — de a- ceeași capacitate. Datorită experi-

Minerii raportează : 
zeci de mii de tone 

cărbune extrase 
suplimentarMinerii din Valea Jiului au ridicat la 96 000 tone cantitatea de cărbune extras de la începutul anului peste prevederile de plan. De altfel, în aceste zile, întrecerea socialistă desfășurată între colectivele de muncă dip acest important sector al industriei extractivei înregistrează noi succese de seamă, datorate eforturilor depuse în vederea asigurării unor cantități sporite de cărbune cocsifi-

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au primit, simbătă, la Snagov. pe Altețele Lor Imperiale prințul, Gholam Reza 'Pahlavi și prințesa Manijeh Pahlavi, care au făcut o Vizită în țara noastră.La întrevedere a participat tovarășul Emil Bobu. vicepreședinte al Consiliului de Stat, împreună cu soția; Maria Bobu.Distinșii, oaspeți au transmis președintelui • Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, din partea Maiestății Sale Imperiale Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, Șahinșahul Iranului, și a Maieștății Sale împărăteasa Farah,;urările cele .mai călduroase de sănătate și fericire, precum și de bunăstare și prosperitate poporului român.

Mulțumind, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au rugat, să se transmită Maiestăților Lor Imperiale Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr șl împărăteasa Farah aceleași cordiale urări de sănătate și fericire personală, de progres poporului iranian.Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au întreținut cordial cu Altețele Lor Imperiale. Distinșii oaspeți iranieni au exprimat întreaga gratitudine pentru invitația de a vizita România, pentru generoasa ospitalitate, pentru atmosfera prietenească în care s-au desfășurat zilele petrecute in țara noastră, arătind că părăsesc România cu cele mai bune impresii despre realizările remarcabile obținute de poporul român.

în cadrul întrevederii dintre președintele Nicolae Ceaușescu și prințul Gholam Reza Pahlavi au fost e- vocate raporturile de strînsă prietenie și rodnică conlucrare care s-au statornicit și se dezvoltă intre România și Iran, corespunzător intereselor și aspirațiilor ambelor popoare. Șeful statului român a rel-evat cu satisfacție intilnirile și convorbirile fructuoase pe care le-a avut cu Șahinșahul Iranului, la București și Teheran. care au deschis perspective dintre cele mai favorabile relațiilor româno-iraniene.Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au reținut, apoi, la dejun pe Altețele Lor Imperiale prințul Gholam Reza Pahlavi și prințesa Manijeh Pahlavi.întrevederea și dejunul au decurs intr-o ambianță de caldă prietenie.
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• îngrijirea culturilor
• Strîngerea furajelor
® Pregătirea secerișului
Cum își îndeplinesc sătenii aceste mari îndatoririCondițiile meteorologice din ultima vreme — ploi abundente care au căzut in majoritatea județelor — au determinat o dezvoltare mai bună a culturilor însămîntate în primăvară. Pentru a se obține recolte mari la hectar, la nivelul celor prevăzute in planurile de producție ale unităților agricole și chiar depășirea ni-acestor

SUI

Activitatea rodnică din acest an a colectivului Combinatului siderurgic de lă Hunedoara este ilustrată nu numai de miile de tone de fontă, otel și laminate realizate pină in prezent peste plan, ci și de eficienta ridicată cu care au fost obținute aceste sporuri de producție. Astfel, in cinci luni ale anului, prin reducerea prețului de cost al producției s-au obținut economii suplimentare in valoare de 4.5 milioane lei. iar beneficiile realizate peste plan se ridică la peste 35 milioane lei. Aceste Succese au fost obținute, in principal, prin reducerea consumurilor specifice la cocs, metal, combustibili și energie. (Sabin Io- nescu);
Cu angajamentele 

depășiteColectivele de muncă din industria județului Caraș-Severin au obținut noi și remarcabile succese in întrecerea socialistă. De la începutul a- nului și pină acum, unitățile industriale de aici au dat economiei naționale peste prevederile planului : 6 000 tone fontă, 6 700 tone de oțel, peste 6 600 tone de tablă, profile laminate mijlocii și ■ de dimensiuni mari, aproape 700 tone cocs metalurgic, 4 motoare diesel țiune feroviară, turbine cu aburi cu o putere MW, 13 macarale-turn, 250 mc de cherestea șiBilanțul pe primele 5 luni ale acestui an evidențiază că producția suplimentară realizată reprezintă peste jumătate din angajamentul asumat pe întregul an. (Nicolae Cătană),

pentru trac- hidraulice și de circa 85 mai bine de alte produse.

Mecanizatorii de la S.M.A. Budești, județul Ilfov, execută cu grijă lucrările 
de întreținere a culturilor pe terenurile cooperativei agricole din Gruiu.

veluri, se impune grăbirea lucrărilor de întreținere a culturilor. Iată de ce, în aceste zile, organizațiile de partid de la sate, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea la încheierea lucrărilor Congresului educației politice și al culturii socialiste, au datoria să acționeze cu perseverență pentru atragerea cooperatorilor. a mecanizatorilor din S.M.A. și I.A.S., a tuturor locuitorilor de la sate la executarea în bune condiții a lucrărilor de sezon. „Trebuie să luăm toate măsurile — a arătat secretarul general al partidului — pentru a asigura buna îngrijire a culturilor, dar și strîngerea în cele mai bune condiții a recoltelor — a- ceasta fiind o sarcină imediată și. aș putea spune, un semn că am înțeles ce înseamnă educația socialistă !“ întreținerea culturilor trebuie să constituie una din acțiunile care să concentreze, în continuare, cea mai mare parte a utilajelor și a forței de muncă din agricultură, executarea la timp și în cele mai bune condiții a acestei lucrări constituind un criteriu principal de apreciere a atitudinii față de muncă a lucrătorilor din agricultură, a răspunderii lor pentru sporirea producției. Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă că, pină. la 3 iunie, în întreprinderile a- gricole de stat prașila a doua mecanică s-a făcut pe 80 la sută din suprafețele cultivate cu floarea-soare-

lui, 38 la sută la cartofi și 20 la sută la porumb. In cooperativele agricole această lucrare s-a executat în proporție de 53 la sută la sfecla de zahăr, 79 la sută la floarea-soarelui, 46 la sută la cartofi și 21 la sută la porumb. Merită consemnat că, pină cooperativele țele Dolj, Buzău, Prahova. Dîmbovița, Caraș-Severin. Vrancea. s-a încheiat a doua prașilă mecanică la floarea- soarelui. De asemenea, în județul Olt au fost prășite mecanic 84 la sută din suprafețele cultivate cu porumb, lucrare ce se va încheia în cîteva zile. La ministerul de resort se apreciază că lucrările de întreținere la floarea- soarelui trebuie intensificate îndeosebi in cooperativele agricole din județele Galați, Bacău. Botoșani, Satu-Mare și Constanța. Trebuie acționat cu multă rapiditate, deoarece floarea-soarelui a ajuns într-un stadiu de dezvoltare avansat, iar plantele cresc foarte repede, ceea ce ar puteaj la un moment dat, împiedica folosirea mijloacelor mecanizate la prășit. De asemenea, trebuie încheiată prima prașilă la porumb, îndeosebi în cooperativele agricole din județele situate în zona subcarpatică — Vilcea, Gorj. Bacău, Neamț — precum și în majoritatea județelor din Transilvania. în acest scop, trebuie

la data respectivă, agricole din Teleorman,

(Continuare in pag. a V-a)

Omul acesta — și-mi este arătat, la virful unui deget negru de fum. macaragiul dintr-o secție a Combinatului siderurgic gălățean — nu are dreptul să greșească. El apucă, binișor, de subsuori oala cu o sută șaizeci de tone de oțel fluid, la suprafața căreia ard, ca luminărelele pe un tort festiv, flăcărui de o mie cinci sute șaizeci și cinci de grade, o poartă lin prin aer, o depune fără legănare, cu o tolerantă de cîțiva milimetri, deasupra dispozitivului unde, după o jerbă uriașă de seîntei, metalul intră, prin canale tăinuite, intr-un fel de laminor automat și iese răcit, modelat în calupuri precis tăiate, de culoare cenușie : turnarea continuă...Umblăm kilometri întregi, în lung și în lat, prin imensul combinat gălățean ; ni se spune : in cițiva ani el va da unu la sută din producția de oțel a planetei. Poftim ? întreb, stri- gind, in vaierul vagoanelor . de pe calea interioară: Cit ați spus ?... A planetei ?... Și închid ochii.Iată ce înseamnă unu la

sută, spune Învățătorul a- dunindu-ne in jurul mesei pe care e o movilită de fasole (avem o singură încăpere pentru patru clase și în timp ce două clase se
gide. in depărtare sticlește un ochi de baltă. Cătușa, și un bărbat scund, cu un pardesiu prea larg, face brațul roată și ne . arată ce nu se vede : „Aici va fi

țarcă și mai departe trece, agale, un cîrd de oi cu blănurile năpădite de scaieți.Acum insă mă aflu totuși chiar aici, in biroul directorului, poate pe locul
Călătorie prin geografia

sufletească
Reportaj de Valentin SILVESTRUaflă in sală, alte două învață in livadă, sub caiși, in zbirnîitul albinelor), așadar, aici sint o sută de boabe, dacă pun una deoparte înseamnă că ea este una dintr-o sută și se cheamă procent. Ați înțeles ? Daaaa... — răspundem în cor, cu privirile pe sus, a- gățate în florile albe.Deschid ochii, sint pe o cimpie goală, cu ierburi ri-

combinatul siderurgic care va da atitea procente din întreaga producție națională. Dumneavoastră de unde știți ? întreabă cineva. Eu sint directorul construcției — zice. Și unde vă e biroul ? Aici — zice, serios. Aici. Și vintul flutură par- desiele noastre, și rîdem toți, fiindcă stăm pe un gorgan clisos, pe deasupra noastră țipă, bezmetică, o

acela de atunci ; mă uit in ochii lui negri, foarte vioi, sub pleoapele foarte obosite, și-mi spun: nici omul acesta n-are drept Ia eroare Aveți o răspundere a- proape de necuprins ! — exclam. Ba de stăpînit trebuie s-o stăpinim integral, în liniile ei fundamentale, dar nu ajunge timpul și eu personal mă aflu intr-un deficit cronic de cuprindere

faptul în jude- Tulcea, Argeș,

a problemelor. Fără' răspundere colectivă n-am putea lucra. Fără răspunderile bine stabilite ale fiecăruia n-am putea lucra.Responsabilitatea, iată, într-adevăr, o trăsătură, a o- , mului nou, pe care, la Congresul educației politice și al culturii socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu il considera, într-un amplu context de definire a personalității in societatea noastră, ca fiind caracterizat,, intre altele, prin „înal- ; te virtuți rale, prin muncă și drăzneală țiune, promovarea. treaga viată fermitate în dreptate și adevăr, pentru înfăptuirea principiilor eticii și echității socialiste".

politice și mo- pasiune pentru creație, în prin prin în- gindire și ac- cutezanță în noului în în- socială, prin lupta pentru
Sint la Vaslui și trebuie să mă intilnesc, înaintea plecării extrem de matinale, cu un factor al autorității locale. Miine e cam dificil, zice, avem ședință de birou la comitetul

(Continuare în pag. a IV-a)
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„Urmărim crearea condițiilor celor mai propice ca omul să se poată manifesta plenar în toate 
domeniile vieții sociale, fiecare cu capacitățile, personalitatea și felul său de a fi, în spiritul comun 
întregii societăți, al dragostei de dreptate și adevăr, al curajului și cinstei, al simplității, al hotărîrii 
de a lucra împreună cu semenii săi pentru fericirea proprie, pentru fericirea întregii societăți.11

NICOLAE CEAUȘESCU
DIN CUVÎNTAREA LA ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONGRESULUI

Lucrările secțiunilor Congresului educației politice si al culturii socialiste
Secțiunea pentru 

activitatea educativă 
desfășurată de școli, 

case de cultură
și cluburi din orașe 

și întreprinderiLucrările secțiunii pentru activitatea educativă desfășurată de școli, case de cultură și cluburi din orașe și Întreprinderi, la care au participat 846 delegați, au fost conduse de tovarășul ILIE VERDEȚ, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C, al P.C.R., care a rostit o cuvîntare.în continuare, in cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii : Gheorghe Roșu, Ioan Iordache, Dorel Ioan Zăvoianu, Ion Șerban, Ion Coman, Ioan Chira, Wilma Be- reczki, Ionel Stamatoiu, Mihai Gafițeanu, Haralambie Drăghici, Gheorghe Cioară, Zoe Zaharia, Constantin Giurescu, Elena Grumeza, Andrei Weingartner, Vasile Ro- manescu, Ana Hancea, Liviu Comes, Ioan Munteanu, Nicolae Croitoru, Andrei Vela, Doina Boariu, Iuliu Furo, Ion Roșu, Gavrila Crăciun, Sofia Raiu, Gheorghe Grigoraș, Ion Gavrilă.Participanții la lucrările secțiunii au dat glas adeziunii lor depline și aprobării entuziaste față de ideile și îndrumările cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu.Dezbaterile s-au remarcat printr-un pronunțat caracter de lucru. în cadrul lucrărilor s-a evidențiat faptul că, în cei aproape cinci ani care au trecut de la istorica Plenară a C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, școlile, casele de cultură și cluburile din orașe și întreprinderi au obținut rezultate însemnate pe planul lărgirii orizontului de cultură al maselor, al formării concepției științifice despre viață și societate a oamenilor muncii, al educării lor în spiritul patriotismului socialist și internaționalismului proletar, al instaurării în relațiile dintre oameni a normelor eticii și echității socialiste. în activitatea cultural-educativă de masă au fost mai susținut promovate cintecul patriotic, muncitoresc, poezia revoluționară, teatrul politic, brigăzile artistice de agitație etc. Conținutul spectacolelor reflectă, de asemenea, mai temeinic temele contemporane, angaj ante, care promovează idealurile socialismului.Dînd dovadă de înalt spirit partinic și responsabilitate, vorbitorii s-au referit pe larg la carențele care mai persistă în activitatea educativă desfășurată în școli, case de cultură și cluburi din orașe și întreprinderi. Au fost puse astfel in evidentă neajunsurile in ce privește sfera de cuprindere a muncii politico-educative, cit și tendința ce se mai manifestă pe alocuri de a desfășura activitatea politico-educativă într-un mod general, rupt de viață. De asemenea, s-a apreciat că munca politico-educativă în rîndul tineretului nu se ridică întotdeauna la nivelul exigențelor. .Referindu-se la sarcina majoră a activității politico-educative de a mobiliza întregul popor la realizarea planului național unic de dezvoltare economico-socială, vorbitorii au subliniat că este datoria primordială a școlilor, caselor de cultură, cluburilor să-i ajute pe toți oamenii muncii — tineri sau vîrstnici — să înțeleagă temeinic că îndeplinirea exemplară a tuturor prevederilor planului reprezintă condiția primordială a mersului nostru înainte, a creșterii bunăstării materiale a poporului. în acest sens, munca politico-educativă va trebui să dezvolte în rîndurile celor ce muncesc sentimentul legitim al dublei lor calități — de producători și proprietari — să ia atitudine promptă, energică împotriva oricăror tendințe de nesocotire a disciplinei muncii, a intereselor generale ale societății. S-a atras atenția că dragostea pentru muncă trebuie cultivată neîntrerupt, metodic, in- cepind de la cea mal fragedă vîrstă. în acest sens au fost făcute numeroase propuneri ; astfel, s-a cerut ca Ministerul Educației și învățămintului să ia măsuri mai ferme pentru îmbunătățirea conținutului activităților tehnico-aplicative din ciclul gimnazial, pentru eliminarea caracterului lor unilateral, necorespunzător cerințelor orientării școlare și profesionale a copiilor.Intervențiile unui mare număr de parti- cipanți la discuții au fost consacrate problemelor educației patriotice. Ei au subliniat că se impune cu stringență ca școlile, casele de cultură și cluburile să acționeze mai susținut în direcția cunoașterii aprofundate de către toți oamenii muncii a istoriei poporului, a momentelor de seamă din viața și lupta sa, a înțelegerii de către fiecare cetățean a importanței deosebite pe care o are pentru progresul patriei socialiste strînsa solidaritate a tuturor locuitorilor țării, indiferent de limba maternă pe care o vorbesc. Numeroși vorbitori au apreciat că se impune necesitatea ca istoria și geografia patriei să aibă o pondere mult mai mare în programa de învâțăraînt a liceelor de specialitate.în dezbatere au fost aduse numeroase alte aspecte ale muncii politico-educative cum ar fi : intensificarea educării materia- list-științifice, lărgirea orizontului cultural al maselor, îmbunătățirea pregătirii activiștilor culturali, creșterea prezenței oamenilor de știință, cultură și artă în desfășurarea activității caselor de cultură și cluburilor, antrenarea mai susținută la munca politico-educativă a cadrelor de conducere din întreprinderi, realizarea unor lucrări pentru repertoriul echipelor de artă amatoare de bună calitate, cu tematică contemporană.Planul de măsuri al secțiunii, completat eu zecile de propuneri reieșite din dezbateri, este orientat pe coordonatele majore ale muncii politico-ideologice și cultural- educative, avind în vedere : formarea tuturor cetățenilor patriei pentru muncă ; mobilizarea maselor la înfăptuirea cincinalului revoluției tehnico-științifice ; cunoașterea și însușirea ideologiei și politicii partidului ; educarea patriotică a maselor ; înrădăcinarea normelor eticii și echității socialiste, a atitudinii înaintate în muncă, societate și familie ; ridicarea nivelului de cultură^ generală, educarea materialist-științifică a maselor ; educarea lor prin artă și stimularea creației artistice de amatori.Exprimînd voința comuniștilor, a tuturor 

celor ce-și desfășoară activitatea în domeniul muncii politico-ideologice și cultural- educative, vorbitorii s-au angajat să depună toate eforturile pentru înfăptuirea sarcinilor însuflețitoare ce le revin din recenta expunere a secretarului general, din Programul ideologic și hotărîrile Congresului al XI-lea al P.C.R.
Secțiunea pentru 

activitatea educativă

desfășurată de școli 
și căminele culturale

sătești
Lucrările acestei secțiuni, care au reunit 1 247 de participant!, au fost conduse de că

o Dezbaterile, cuprinzătoare și aprofundate, desfășurate cu responsabilitate 
comunistă, au exprimat hotărîrea participanților de a face totul pentru realizarea 
Programului ideologic al partidului de transformare revoluționară a societății 
și formare a omului nou, de a traduce în viață prețioasele idei și îndrumări 
cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu

® Activitatea politico-ideologică și cultural-educativă — mai strîns legată 
de viață, de cerințele specifice fiecărui colectiv pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XI-lea al P. C. R., a sarcinilor cincinalului revoluției tehnico- 
științifice

tre tovarășul PAUL NICULESCU, membru al Comitetului Politie Executiv al C.C. al P.C.R., Viceprim-ministru al guvernului, ministrul educației și învățămintului. Cu- vintul introductiv a fost rostit, din însărcinarea prezidiului, de tovarășul loan Jinga, vicepreședinte al Consiliului Culturii și E- ducației Socialiste.în cadrul lucrărilor au luat cuvîntul tovarășii : Ferdinand Nagy, Vasile Vilcu, E- lena Amaziliței, Grigore Beldeanu, Lazăr Băciucu, Clemansa Moruzi, Ion Hiru. Sze- kely Zoltân, Vasile Șerban, loan Miiller, Georgeta Tamas, Gheorghe Olteanu, Nicolae Mihai, Virginia Lăzărescu, Ilyes La- dislau, Maria Zaharia, loan Tamaș, Nicu- lina Moraru, Ion Horea, Miron Verche, Pintilie Rusu, Constantin Bichir, Mihai Burci, Dimitrie Sferdean, Ion Grecu, Dio- nisie Balint, Maria Bîrjoveanu, Kiss Eca- terina, Vasile Roman, Ștefan Luca, Elena Istvan, Gheorghe Constantin, Ioana Baciu.Vorbitorii au exprimat, în cuvîntul lor, aprobarea unanimă față de politica internă și externă a partidului și statului nostru.A fost subliniată, cu acest prilej, importanța crucială a Congresului educației politice și al culturii socialiste — prima manifestare de acest fel din istoria construcției socialiste în România, forum larg democratic, menit să asigure elaborarea colectivă a planurilor de perspectivă privind formarea omului nou, a căilor și modalităților de aplicare practică a istoricelor hotăriri trasate in acest domeniu de Congresul al XI-lea al P.C.R.Participanții la discuții s-au oprit pe larg asupra realizărilor și experienței do- bîndite în înfăptuirea Programului ideologic al partidului, asupra rolului crescînd pe care l-a avut activitatea educativă desfășurată de organele și organizațiile de partid, de organizațiile obștești, de instituțiile de învățămînt și cultură în formarea conștiinței socialiste a locuitorilor satelor.Cu responsabilitate și exigență, vorbitorii au analizat, totodată, neajunsurile care se mai fac simțite, insuficiențele intilnite încă în activitatea școlilor, a așezămintelor culturale de la sate, insistînd asupra cerinței perfecționării continue a stilului și metodelor lor de lucru. Aceasta este — s-a subliniat — o necesitate obiectivă pentru ca în mediul rural școala și' căminul cultural să devină centre puternice de răspindire a cunoștințelor științifice și culturale, de educație politică și patriotică, cetățenească și etică a locuitorilor, de organizare a unei vii și variate activități artistice de masă ; este necesară cuprinderea in acțiunile cultural-educative a tuturor categoriilor de cetățeni și eliminarea oricăror manifestări de formalism și festi- vism, antrenarea unui larg activ obștesc și folosirea cit mai judicioasă a bazei materiale de care dispunem. întreaga muncă politico-educativă de la sate trebuie să aibă drept finalitate o mai intensă mobilizare a tuturor forțelor la lucrarea ogoarelor, instaurarea unei organizări și discipline cit mai riguroase, la fel ca în industrie. Vorbitorii au scos în evidență efectul pozitiv pe care-1 vor avea în înfăptuirea tuturor acestor obiective de deosebită însemnătate constituirea consiliilor de educație și cultură la nivelul comunelor, aplicarea riguroasă a programelor unitare ale activității politico- educative de masă, organizarea unitară a bibliotecilor din cadrul așezămintelor de cultură și al școlilor, perfecționarea muncii cu cartea social-politică, științifică și literară.

Au fost evidențiate, în cadrul • acestui fructuos schimb de experiență, și metodele folosite de cadrele didactice, de școlile de la sate în vederea educării tineretului prin muncă pentru muncă, a formării muncitorului agricol cu o înaltă calificare și bogate cunoștințe profesionale, om cu o conștiință Înaintată, luptător neobosit pentru folosirea integrală a pămintului, generalizarea mecanizării, chimizării și a altor metode moderne de lucru, pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a întreprinderilor agricole de stat și cooperativelor agricole de producție, a avuției obștești, pentru obținerea de noi progrese în înfăptuirea politicii partidului în agricultură.în același timp, în atenția Ministerului Educației și învățămintului. Consiliului Culturii și Educației Socialiste au fost formulate numeroase propuneri privind : mai buna organizare și profilare a învățămîn- tului gimnazial din comune ; introducerea în invățămintul superior pedagogic, agricol, medical etc. a unor noțiuni de metodologie a muncii cultural-educative de masă, incit toți tinerii intelectuali repartizați în comune să fie pregătiți pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în acest domeniu ; perfecționarea predării istoriei și geografiei patriei în școlile de toate gradele, a manualelor de specialitate ; diversificarea programelor universităților popu

lare sătești, a manifestărilor de la căminele culturale, o atenție deosebită acordîn- du-se celor destinate, navetiștilor ; coordonarea mai judicioasă a deplasărilor colectivelor profesioniste la sate ; valorificarea mai deplină a tezaurului artei populare. Un șir de sugestii s-au conturat, de asemenea, cu privire la îndeplinirea la un nivel superior a sarcinilor ce revin în domeniul politico-educativ uniunilor cooperativelor agricole de producție și de consum.în încheierea dezbaterilor, participanții au adoptat un bogat plan de măsuri, care prevede, între altele : popularizarea largă a Programului partidului, a documentelor de partid și de stat, a cuvîntărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu ; îmbunătățirea activității de propagare a concepției marxist- leniniste a partidului nostru despre lume și viață — materialismul dialectic și istoric, a celor mai noi cuceriri ale științei contemporane ; educarea oamenilor muncii în spiritul patriotismului socialist, al unității și frăției tuturor locuitorilor țării —• români, maghiari, germani și de alte naționalități ; organizarea de către școli, cămine culturale și biblioteci a unui număr mai mare de manifestări cultural-educative menite să contribuie la promovarea noului, la generalizarea inițiativelor vizînd aplicarea tehnologiilor avansate în agricultură ; îmbogățirea conținutului de idei al repertoriului mișcării artistice de amatori ; valorificarea creației artistice populare românești și a naționalităților conlocuitoare ; analizarea periodică, de către organele și organizațiile de partid, a activității cultural-educative, sta- bilindu-se măsuri eficiente în vederea integrării acesteia în ansamblul muncii de partid. în unanimitate, participanții la lucrările secțiunii s-au angajat să depună toate eforturile pentru îndeplinirea acestor măsuri, pentru înfăptuirea neabătută a tuturor documentelor ce vor fi adoptate de congres.
Secțiunea pentru

educația științifică

a maselor
Lucrările secțiunii pentru educația științifică a maselor, care au reunit 794 partici- panți, au fost conduse de tovarășul NICOLAE GIOSAN, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale, care, în deschiderea lucrărilor, a rostit o cuvîntare.în continuare au luat cuvîntul tovarășii : Cornel Onescu, Ștefan Peterfi, Iorgu Iordan, Stelian Libardi, Veronica Sandu, Viorel Cosma, Marton Adalbert, Tincuța Bu- ricea, Vasile Blendea, Iosif Kellenberger, Lidia Orădean, Ștefan Boboș, Teodor Dumitru, Emilian Popa. Eugen Bantea, Elena Harisiad, Sava Nicolae, Ștefan Ștefănescu, Iovanca Todorov, Mihai Drăgănescu, Titus Mesaroș, George Ciucu, Octavian Nistor, Nicolae Pop, Anghel Dumbrăveanu, Alexandru Toma, Bancu Gh. Victor-Emilian, loan Foriș, Petre Blajovici.

Participanții la lucrările secțiunii și-au exprimat adeziunea deplină și aprobarea entuziastă față de expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la activitatea politico-ideologică și cultural-educativă de formare a omului nou. Relevînd rolul decisiv al secretarului general al partidului în elaborarea obiectivelor fundamentale și a direcțiilor de acțiune în domeniul ideologic, ca și în aplicarea acestor orientări, vorbitorii au exprimat hotărîrea fermă de a-și consacra toate forțele și priceperea înfăptuirii neabătute a hotărîrilor Congresului al XI-lea al P.C.R., a Programului ideologic al partidului.în cadrul dezbaterilor au fost reliefate pe larg activitatea desfășurată de organizațiile componente ale F.U.S. pentru educarea tuturor celor ce muncesc în spiritul materialismului dialectic, al concepției partidului nostru despre lume și viață, contribuția școlii, a instituțiilor de cultură și artă, a presei, radioului și televiziunii Ia formarea omului nou, înarmat cu o concepție înaintată, științifică, participant conștient la opera vastă de edificare socialistă a patriei. Participanții Ia dezbateri au acordat o atenție deosebită analjzei critice a principalelor neajunsuri și au făcut numeroase propuneri menite să ducă la îmbunătățirea muncii in acest domeniu important al acti

vității de formare a omului nou. In acest context au fost criticate neajunsurile privind insuficienta legătură a activităților de răspindire a cunoștințelor științifice cu aspectele concrete din viața colectivităților umane, cu cerințele formării unor convingeri și atitudini înaintate în muncă și viață ; caracterul nesistematic și formal al unor acțiuni de educație științifică, persistența spiritului de campanie în desfășurarea acțiunilor, insuficienta urmărire a eficienței educative a manifestărilor organizate ; spațiul insuficient acordat încă de presă, publicațiile F.U.S., revistele de specialitate, emisiunile de radio și televiziune materialelor de popularizare a cunoștințelor științifice, de interpretare materialist- științifică a proceselor din natură, societate și gindire ; cuprinderea parțială în acțiunile de răspindire a cunoștințelor științifice a tineretului, femeilor, navetiștilor, a celor care lucrează în locuri de muncă izolate, a populației din cartiere și sate aparținătoare comunelor, a colectivităților care ridică probleme educaționale speciale.în lumina orientărilor stabilite prin expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, vorbitorii s-au referit pe larg la modalitățile de perfecționare a activității de educație științifică a maselor. S-a subliniat, în acest sens, necesitatea creșterii caracterului ofensiv, militant al întregii activități de educație științifică, valorificării sistematice a concluziilor filozofice ce se desprind din noile cuceriri ale științei și tehnicii. A fost subliniată, de asemenea, cerința îmbunătățirii conținutului lucrărilor social-politice și tehnico- științifice destinate publicului larg, creșterii accesibilității și atractivității acestor lucrări. Se impun, totodată, îmbunătățirea calității informațiilor din domeniul științei și tehnicii contemporane în publicațiile F.U.S., în revistele de specialitate, precum și in emisiunile de radio și televiziune ; folosirea tradițiilor folclorice laice și crearea unor ceremonialuri corespunzătoare momentelor vieții și realităților noi din societatea noastră, umanismului socialist ; extinderea cercurilor tehnico-științifice, a olimpiadelor, concursurilor pe teme profesionale, a brigăzilor științifice etc.în vederea sporirii contribuției tuturor organizațiilor de partid, de masă și obștești, a tuturor instituțiilor specializate și a organismelor cu sarcini educaționale la ridicarea nivelului general de cunoaștere al maselor, participanții la lucrările secțiunii au adoptat un plan de măsuri care prevede o serie de acțiuni unitare, atit la nivel central, cit și în localitățile țării. în întreprinderi, în cartiere și la sate. Planul cuprinde numeroase și diverse acțiuni și modalități pentru îmbunătățirea muncii de propagare în rîndurile maselor a concepției partidului nostru despre lume și viață — materialismul dialectic și istoric — a unor bogate cunoștințe în vederea formării unor convingeri științifice privind materialitatea lumii, a unei gîndiri capabile să interpreteze fenomenele vieții contemporane in spiritul ideologiei revoluționare a clasei muncitoare. La realizarea obiectivelor educației științifice, organizațiile de partid, de masă și obștești, asociațiile și uniunile profesionale trebuie să asigure participarea largă și permanentă a membrilor lor, a tuturor oamenilor de știință, a inginerilor și tehnicienilor, a celorlalți specialiști, astfel incit valorile științei, noutățile tehnice, cuceririle progresului teh

nologic, experiența înaintată In cercetare și producție să devină un bun al celor ce muncesc.
Secțiunea pentru 

producția 

cinematografică

și difuzarea filmului
La lucrările secțiunii au participat 517 delegați și invitați. Cuvîntul de deschidere a fost rostit de tovarășul EMIL BOBU, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, care a condus lucrările. în cadrul dezbaterilor au luat cuvințul tovarășii : Dumitru Ghișe, Gheorghe Homoștean, Matei Ilie, Rozalia Czâka, Florian Potra, Rodica Jude, loan Hoiaș, Sergiu Nicolaescu, Ion Bucheru,

Dumitru Bălan, Constantin Dinculescu, Irina Petrescu, Ion Popescu-Gopo, Constantin Moraru, Cristina Luca, Nicolae Coman, Eca- terina Oproiu, Constantin Popescu, Elena Balint, Lucian Șulea, Lucia Olteanu. Aurel Golcea, Gabor Dezideriu, Viorel Covataru și Dumitru Bejan.Participanții la dezbateri și-au manifestat în cuvinte fierbinți adeziunea deplină față de ideile de excepțională însemnătate teoretică și practică cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. hotărîrea nestrămutată de a nu precupeți nici un efort pentru transpunerea întocmai în viață a Programului ideologic al partidului.Analizind problemele concrete ale producției cinematografice și difuzării filmului, participanții la dezbateri au evocat, cu recunoștință, neprețuitul sprijin acordat de secretarul general al partidului cu prilejul întilnirilor de lucru cu cei ce activează in acest domeniu. Drept consecință, cipemato- grafia românească a parcurs în ultimii ani pași importanți pe drumul unei dezvoltări în conformitate cu evoluția multilaterală a societății noastre, filmele din producția națională satisfăcînd în mai mare măsură cerințele spirituale ale oamenilor muncii, răs- punzînd mai bine interesului viu al milioanelor de spectatori. în acest sens, vorbitorii s-au referit la ridicarea nivelului ideologic al filmelor realizate, la orientarea lor mai evidentă spre problemele majore ale actualității, la accentuarea mesajului politic și patriotic, la diversificarea tematică a genurilor și modalităților de expresie, realități care, conjugate cu o mai ridicată ținută artistică, au sporit prețuirea spectatorilor din țară față de filmul românesc, unele realizări înscriind mai net cinematografia românească în circuitul valorilor culturale internaționale. Masele largi de oameni ai muncii au beneficiat în ultimii ani de mai multe opere cinematografice inspirate din istoria patriei, din lupta partidului în perioada ilegalității, ca și din anii construcției socialiste, secvențe de mare forță emoțională din epopeea cinematografică națională, opere care au contribuit in mai mare măsură, prin mijloacele specifice artei filmului, la educația socialistă și La instruirea științifică, tehnică și culturală a maselor. De asemenea, vorbitorii au făcut aprecieri pozitive în legătură cu mai judicioasa întocmire a repertoriului, îmbunătățit in lumina Plenarei din noiembrie 1971. în aceeași ordine de idei, a fost scoasă în relief și eficiența măsurilor luate pentru mai buna organizare a producției. și difuzării filmelor. Drept consecință, în cincinalul 1971—1975 au fost realizate 108 filme de lung metraj și 927 de filme documentar-științifice, anul de încheiere a cincinalului mareînd cota cea mal înaltă atinsă vreodată de producția cinematografică românească : 25 de filme delung metraj și 350 de filme de scurt metraj.Dezbaterile au avut un puternic caracter de lucru, o eficientă ținută combativă. Astfel. vorbitorii au analizat cu exigență lipsurile care se mai manifestă in domeniul cinematografiei, relevînd, cu spirit partinic, critic și autocritic, rămînerile in urmă, sco- țînd în evidență resursele insuficient valorificate în raport cu condițiile create cinematografiei de partidul și statul nostru, în acest sens au fost formulate observații și propuneri prețioase. S-a arătat, de pildă, că sînt încă puține filmele care oglindesc marile transformări petrecute în ultimele decenii în patria noastră, viața oamenilor, a tineretului, figura înaintată a comunistului, că sînt insuficiente peliculele care să contribuie efectiv Ia educarea tuturor 

categoriilor de cetățeni în spiritul muncii, al normelor eticii și echității socialiste. S-au formulat propuneri de diversificare stilistică a filmelor istorice. S-a arătat, de asemenea, că au pătruns în rețea unele - filme slab realizate, fără un mesaj autentic, roade ale mimetismului artistic și care n-au putut să stirnească interesul publicului. în timpul dezbaterilor s-a insistat asupra necesității de a se respinge cu mai multă fermitate nonvaloarea și subiectivismul în toate compartimentele legate de film, de la elaborarea scenariului pină la critica de specialitate și difuzare.S-a mai subliniat necesitatea realizării mai multor filme documentare, pe teme științifice, de prezentare a celor mai noi cuceriri ale civilizației industriale, în sprijinul realizării importantelor sarcini ale acestui cincinal. Mulți vorbitori au adresat un cald apel cineaștilor de a poposi mai frecvent în colectivele de oameni ai muncii, pentru a cunoaște direct realizările și preocupările acestora ; au fost formulate propuneri pertinente pentru sprijinirea cinecluburilor și pentru întărirea legăturii lor cu cineaștii profesioniști. Numeroase sugestii au fost reținute pentru îmbunătățirea difuzării filmului — de la actul plin de responsabilitate pe care-1 reprezintă selecția producțiilor, importul de film și pînă la programarea în rețea.Toți vorbitorii au subliniat importanța excepțională a congresului actual, perspectivele pe care acest forum le deschide muncii politico-educative și, în acest context, activității din cinematografie. Avînd în vedere caracterul complex al producției și difuzării filmului, s-a dat glas hotăririi — exprimată și în bogatul plan de măsuri adoptat de secțiune — ca noul cincinal să fie, pentru latura industrială a producției de film, un cincinal al afirmării plenare a cuceririlor științifice și tehnice, iar pentru tematică și latura artistică — un cincinal al calității.
Secțiunea pentru

creația literară,

activitatea editorială

și munca cu cartea
Bucurindu-se de prezenta a 553 participant! la Congresul educației politice și a! culturii socialiste, lucrările secțiunii pentru creația literară, activitatea editorială și munca cu cartea au fost conduse de tovarășul ION ILIESCU, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean de partid Iași.Cuvîntul introductiv a fost rostit de tovarășul Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste.La dezbateri au participat tovarășii : Romul Munteanu, Gheorghe Munteanu, Alexandru Ivasiuc, Alexandru Căprariu, Vasile Mușat, Elena Lăzărescu. Szasz Ianoș, Constantin Drăgan, Alexandrina Ardelean, Fane Tuinea, Mircea Florin Șandru, Mircea Sîn- timbreanu, Alexandru Szekereș, Gheorghe Luchescu, loan Grigorescu, Nicolae Fulga. Ion Dumitrașcu, Aurel Martin, Tudor Tamaș, Gheorghe Vasiu, Mircea Tomuș, Vasile Văcaru, Virgil Olteanu, Victor Iovu, Silvestru Voinescu, Corneliu Voica, Elena Tam- bric, Elena Profir, Sandor Fodor.într-un spirit de unanimă adeziune față de ideile cuprinse în istorica expunere rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu de la tribuna marelui forum al spiritualității românești, cuvîntul introductiv ca și toți par- ticipanții la dezbateri au subliniat inestimabila valoare teoretică și practică a tezelor formulate de secretarul general al partidului cu privire la activitatea politico-ideologică și cultural-educativă de formare a o- mului nou, constructor conștient și devotat al societății socialiste multilateral dezvoltate și al comunismului în România. Vorbitorii au exprimat hotărîrea lor de a acționa neabătut pentru traducerea în viață a acestui însuflețitor program de acțiune educativă.De la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, care a adoptat Programul ideologic al partidului, au arătat participanții la dezbateri, in domeniul creației literare, al activității editoriale și de difuzare a cărții in rindul maselor largi de oameni ai muncii s-au obținut rezultate care prefigurează marile succese pe care partidul Ie așteaptă de la creatorii de artă, de la toti cei ce lucrează în domeniul producției și difuzării valorilor culturale. Astfel, s-a arătat că un însemnat număr de scriitori — poeți, prozatori, dramaturgi — s-au îndreptat cu mai multă atenție spre izvoarele de inspirație pe care le reprezintă marile succese ale constructorilor socialismului — în uzine, pe șantiere, in agricultură. S-au dezvoltat și au cunoscut o îmbunătățire calitativă producția de literatură social- politică, literatura pentru copii și tineret, în care sînt înfățișate pagini glorioase din trecutul de luptă al patriei și partidului, înaltele aspirații ale poporului. în cadrul unei juste politici editoriale care reflectă politica în problema națională a P.C.R., o fertilă dezvoltare a cunoscut și literatura naționalităților conlocuitoare. în general, au sporit tirajele și vinzarea de carte, alît la orașe, cit și la sate.însușindu-și in întregime observațiile critice formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu de la tribuna congresului cu privire la unele minusuri ale creației și criticii literare, ale muncii editoriale și de difuzare a cărții, vorbitorii au scos astfel în evidență unele neajunsuri în ce privește varietatea și profunzimea tematicii abordate, problematică uneori ruptă de realitatea noastră socialistă, de preocupările cotidiene ale oamenilor muncii. în aria vastă a literaturii noastre beletristice, de largă informare, de popularizare a științei, s-au dovedit a fi insuficiente cărțile destinate copiilor și tineretului, lucrările care, prin problematica abordată, să contribuie nemij- 

(Continuare în pag. a IlI-a)
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„Formarea omului nou, constructor conștient al celei mai drepte orinduiri sociale, constituie 
cea mai mare și mai complexă sarcină, cea mai nobilă răspundere, îndatorirea revoluționară 
de onoare a partidului nostru comunist. Tocmai de aceea este necesar ca în acest domeniu să 
acționăm in mod organizat, pe baza unor orientări de perspectivă clare, științifice.11

NICOLAE CEAUȘESCU
DIN CUVINTAREA LA ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONGRESULUI

Mrik .soMr Congresului
(Urmare din pag. a Ii-a)locit la educarea în spirit profund patrio- tic-revoluționar a tinerei noastre generații. A fost, de asemenea, relevată slaba orientare și corelare între toți factorii de tipărire și răspîndire a cărții în ceea ce privește stabilirea corespunzătoare a tirajelor conform cerințelor exprese ale tuturor categoriilor de cititori.Cu interes au fost ascultate numeroasele propuneri și sugestii exprimate cu acest prilej, printre care cele vizînd promovarea unor genuri literare de mare actualitate — piesele de teatru scurt, textele destinate brigăzilor artistice, creații surprinzînd secvențe din viața muncitorilor, a tineretului. S-au făcut sugestii privind satisfacerea cererii tot mai mari de literatură tehnică de nivel mediu, crearea unui sistem de informare a bibliotecarilor asupra conținutului cărților noi. Vorbitorii au formulat propuneri privind crearea unui sistem unitar de difuzare a cărții, îmbunătățirea activității bibliotecilor caselor de cultură, sătești și școlare, necesitatea extinderii in mediul rural a unităților de librărie. Se face simțită, de asemenea, necesitatea extinderii sondajelor de opinie in rîndul cititorilor, pentru testarea opțiunilor lor.Numeroși vorbitori și-au exprimat aprobarea față de indicația cuprinsă în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu de a se constitui în întreprinderi și instituții, la sate consilii unitare de educație și cultură, menite să organizeze, sub conducerea organizațiilor de partid, întreaga activitate de răspîndire a științei, de educare politică, munca cultural-artistică, precum și petrecerea plăcută, educativă a timpului liber.în încheierea dezbaterilor, participanții la lucrările secțiunii au adoptat un plan de măsuri pentru îmbunătățirea creației literare, activității editoriale și difuzării cărții. Astfel, Uniunea scriitorilor se va ocupa în mod deosebit de extinderea acțiunilor de documentare individuală și colectivă a scriitorilor in mari unități industriale și agricole, în centre muncitorești, pentru realizarea unor lucrări actuale, realiste, militante, care să aibă în centrul lor chipuri de comuniști, de constructori devotați ai socialismului. O atenție deosebită va fi a- cordată sporirii rolului criticii literare in îmbunătățirea valorii ideologice și artistice a creației artistice. Va crește contribuția Academiei de științe sociale și politice, a institutelor de cercetări, a editurilor la promovarea într-o tot mai mare măsură a cărții social-politice, destinată să contribuie la sădirea în conștiința cititorilor a concepției materialist-dialectice și la combaterea ideologiei burgheze, a influențelor mistice, retrograde. In cincinalul 1976—1980 editurile vor lua măsuri pentru îndeplinirea ho- tăririlor conducerii partidului de a se publica ample lucrări de sinteză, de importanță națională, studii monografice în domeniul istoriei, economiei, limbii și literaturii române, științei și tehnicii. Vor fi elaborate și tipărite Istoria Partidului Comunist Român, Istoria mișcării comuniste și muncitorești internaționale, precum și a mișcărilor de eliberare națională, ăntiim- perialiste, Istoria României, Istoria Europei, Istoria Universală,. Istoria literaturii și limbii române, Istoria invățămîntului în. România, Istoria creației științifice și tehnice românești. Acestora li se vor adăuga mari lucrări de referință — Enciclopedia României, Marea Enciclopedie română, Enciclopedia mișcării muncitorești din România.

Secțiunea pentru 

creația muzicală 

și dramatică 

și activitatea

instituțiilor artistice
Lucrările secțiunii, care au reunit un număr de 625 de participant!, au fost conduse de tovarășul LEONTE RAUTU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președinte al Consiliului de conducere, rector al Academiei „Ștefan Gheorghiu". In deschiderea lucrărilor a vorbit tovarășul MIHAI DALEA, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.în cadrul lucrărilor secțiunii au luat cuvintul tovarășii : Dumitru Botez, loan Cai ța, Ion Voicu, Aspasia Prisecaru, Horia Lovinescu, Maria Cojocaru, Nicolae Căli- noiu, Dina Cocea, Ion Gîrtone, Sinka Ka- roly, Trandafir Cocîrlă, Victoria Negrea, Petre Brincuși, Silviu Stănculescu, Aurelia Alexandru, Constantin Măciucă, Magdalena Popa, Wilhelm Berger, Aurel Iosefini, Valentin Silvestru, Alexandru Dincă.în unanimitate, participanții au dat glas deplinei adeziuni față de ideile cuprinse în magistrala expuhere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, față de obiectivele majore ale întregii arte românești precizate cu claritate de secretarul general al partidului. în cuvîntul lor și-au exprimat ferma convingere că traducerea în viață a acestor obiective însuflețitoare constituie o îndatorire de cinste pentru toți creatorii de artă — români, maghiari, germani și de alte naționalități — angajați plenar în marea operă de formare a omului nou, animat de spirit revoluționar, participant activ la edificarea socialismului și comunismului pe pămintul României.Dezbaterile au fost dominate de imperativul creării unei arte militante, inspirate din realitățile poporului nostru. Astfel, vorbitorii s-au referit pe larg la succesele abținut» pe tărîmul creației teatrale și mu

zicale — pusă în slujba maselor, destinată făuririi conștiinței socialiste — la puternica înflorire a creației originale, la activitatea prodigioasă a unor instituții artistice în cultivarea prin intermediul artei a concepției despre lume a partidului nostru, a valorilor eticii comuniste. în acest sens s-a acordat o atenție deosebită inițiativelor privind potențarea mesajului patriotic-revoluționar al spectacolelor, sporirea eficienței lor educative, atragerea în sfera preocupărilor artistice a unor mase tot mai largi de producători ai bunurilor materiale, îndeosebi din rindurile tinerei generații.Cu responsabilitate comunistă,- într-un pronunțat spirit critic și autocritic, au fost relevate și unele carențe de ordin ideologic și profesional care se manifestă în activitatea unor colective artistice muzicale și teatrale. S-a pledat, astfel, pentru eliminarea montărilor plate, inexpresive, ca și 
a experimentelor sterile, pentru îngrădirea oricăror manifestări de poluare estetică și de ploconire față de modele străine lipsite de valoare, cerîndu-se o creștere a responsabilității politice și artistice față de alcătuirea repertoriilor, față de transpunerea scenică a lucrărilor.Vorbitorii au făcut numeroase și sub

• întreaga bază materială a culturii și educației, toate așezămintele de cultură 

de la orașe și sate să fie folosite din plin pentru manifestări cu o puternică rezo
nanță în conștiința oamenilor, pentru promovarea și generalizarea experienței 
înaintate, a noului în toate domeniile creației materiale și spirituale*  1

• Creația literar-artistică să se inspire din izvoarele limpezi, veșnic • • 
Vil

ale realităților patriei noastre socialiste

• Spirit revoluționar, constructiv și combativ întregii activități de
modelare a omului nou

stanțiale propuneri privind perfecționarea tuturor laturilor activității instituțiilor de spectacol artistic, pornind de la răspunderile sporite ce le revin pentru transpunerea în viață a marilor obiective cuprinse în Programul ideologic. Spiritul militant în artă — după cum au relevat dezbaterile — presupune pasiune și dăruire în elaborarea unor opere cu caracter revoluționar, patriotic, capabile să transmită un bogat mesaj educativ. A fost subliniată, în sensul recomandărilor secretarului general ăl partidului, necesitatea de a spori forța de emulație și eficiența festivalurilor și concursurilor de artă. S-a cerut ca organele și organizațiile de partid din instituțiile artistice să desfășoare o mai intensă activitate de educare politico-ideologică a tuturor creatorilor, contribuind astfel mai substanțial la înflorirea artei muzicale și teatrale. O serie de ‘propuneri au privit îmbunătățirea rețelei și a repartizării instituțiilor teatrale și muzicale pe plan național, ca și felul in care sînt concepute turneele artistice.Participanții la dezbateri au adoptat un plan de măsuri în care se prevede valorificarea optimă a patrimoniului național, stimularea apariției unor noi lucrări inspirate din viața clocotitoare a uzinelor, șantierelor și satelor românești, în centrul cărora să se afle eroii acestei vieți — constructorii entuziaști ai noii noastre orîn- duiri — precum și realizarea unor opere dramatice, și muzicale de un vibrant patriotism, care să îmbogățească Epopeea națională. Au fost, de asemenea, adoptate măsuri privind îmbunătățirea calității ideologice și artistice a spectacolelor, dezvoltarea și adîncirea relațiilor cu publicul, sprijinirea activității de amatori, întărirea responsabilității criticii de artă în procesul de orientare ideologică și estetică a creației.Ca un răspuns direct și imediat dat chemării secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiecare vorbitor a dat glas hotăririi sale și a colectivului pe care îl reprezintă de a contribui la făurirea unor lucrări și spectacole pătrunse de umanismul revoluționar al partidului nostru, avind ca sursă de inspirație „apa limpede, răcoritoare și veșnic vie a izvoarelor patriei socialiste" — opere demne de poporul nostru, care înalță cea mai dreaptă, cea mai umană orînduire socială — comunismul.
Secțiunea pentru

creația în domeniul

artelor plastice
Lucrările din această secțiune, la care au participat 400 de delegați, au fost conduse de tovarășul IOSIF UGLAR, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care a rostit cuvîntul introductiv. In cea de-a doua parte, dezbaterile 

au fost conduse de tovarășul ȘTEFAN ANDREI, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Au luat cuvîntul tovarășii : Ion Jalea, Petre Duminică, Constantin Piliuță. Radu Enache, Valeriu Dobrin, Ion Sirbu, Napoleon Zamfir, Gheorghe Achiței, Maria Nemeș, Hans Iacobi. Radian Porumbescu, Si- mion Dobrovici, Vasile Drăguț, Sabin Bă- lașa,- Simion Cutea. Virgil Almăsan. Iosif Hudicska, Viorel Mărginean, Ana Lupaș, Eftimie Modîlcă, Aurel Vincerițiu.Dezbaterile s-au desfășurat în spiritul ideilor cuprinse în expunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, participanții exprimîndu-și cu însuflețire adeziunea totală, aprobarea unanimă față de principiile cuprinse în acest document, pe care și-1 însușesc ca pe un puternic instrument de lucru, ca pe un limpede și mobilizator program al întregii lor activități. In acest spirit, participanții Ia dezbatere și-au manifestat hotărirea fermă de a-și aduce întreaga contribuție Ia construcția edificiului spiritual al societății noastre, de a-și pune întreaga forță de creație în slujba făuririi omului nou, cu o conștiință înaintată, revoluționară, a acelui om care să fie inspiratorul marilor opere de artă și, totodată, beneficiarul lor.Luările de cuvînt au relevat faptul că.

în perioada care s-a scurs de la adoptarea Programului ideologic al partidului, artiștii plastici s-au străduit intr-o măsură mult mai mare decît în trecut să creeze lucrări, fcare să răspundă setei de frumos a oamenilor. a tuturor generațiilor, să-i însuflețească în înfăptuirea aspirației lor de a ti demni constructori ai noii societăți, realizatori entuziaști ai politicii Partidului Comunist Român. în acest sens, au fost evocate numeroase manifestări care s-au buțu- rat de un mare interes din partea publicului ; saloane de artă, expoziții, unele dintre ele organizate în întreprinderi sau la sate și urmate de dezbateri, tabere de creație. De asemenea, în această perioadă au apărut noi monumente glori- ficînd, in bronz și piatră, marii bărbați ai neamului, marile fapte ale istoriei de ieri și de azi. Și tot în acest timp, arta noastră plastică — au relevat cu satisfacție vorbitorii — participînd intens Ia schimbul internațional de valori culturale, a obținut succese importante în confruntări de prestigiu.Cu simț de răspundere și exigență, în spirit partinic, participanții au scos, de asemenea, în relief și unele neajunsuri manifestate în această, perioadă. Ei au luat poziție fermă față de tendința care mai dăinuie de a se acorda o atenție exagerată formei în detrimentul conținutului, acesta fiind sărăcit uneori prin lipsa legăturii strînse, intime cu realitatea. In acest sens, s-a arătat că, într-o societate ca a noastră, caracterizată prin patos revoluționar și spirit constructiv, nimeni nu are nevoie de o artă sterilă și de neînțeles. Tot pe această linie s-au făcut referiri critice la formalismul și superficialitatea ce mai caracterizează organizarea și conceperea unor manifestări menite să contribuie la educarea artistică a publicului.Analiza experienței pozitive dobindite, ca și a neajunsurilor ce mai persistă, a prilejuit participanților la dezbateri formularea unor propuneri și sugestii avînd ca scop impulsionarea contribuției artelor plastice la înflorirea culturii noastre. S-a subliniat că trebuie sporite eforturile pentiu difuzarea creației artistice în toate straturile societății — la locurile de muncă, unde se solicită prezența lucrării de artă, în fabrici și uzine, in instituții de cultură, la sate, în cartierele și spațiile noi, în orașele care se construiesc, se sistematizează și se extind, propunîndu-se în acest sens înființarea unor colective de estetică urbană. De asemenea, experiența taberelor de creație în valorificarea unor tradiții locale i-a îndemnat pe participanți să sugereze înființarea și a altor tabere de acest gen. Sînt. de asemenea, de notat propunerile privind sprijinul mai susținut pe care artiștii plastici trebuie să-l acorde modernizării agitației vizuale din întreprinderi, ținînd seama de puternica sa înrîurire politico-educativă. S-a cerut o contribuție mai marcată la îmbunătățirea calității și esteticii produselor de larg consum, ca și un control mai exigent asupra producției artizanale, o atenție deosebită educației estetice în școli.în Încheierea dezbaterilor, s-a aprobat un plan de măsuri în care, printre altele, se preconizează organizarea unui număr sporit de manifestări artistice — expoziții, dezbateri în centrele muncitorești, în uzine 

și întreprinderi, în mediul rural. Se va asigura înfăptuirea vastului program de lucrări de artă monumentală din acest cincinal, la care trebuie atrase forțele cele mai de seamă ale artei noastre. Se va acționa pentru mai buna folosire a tuturor așezămintelor de cultură în vederea difuzării largi a valorilor patrimoniului nostru artistic, pentru lărgirea cadrului în care se desfășoară acțiunea de educare estetică. O atenție deoJ sebită va fi acordată pregătirii expozițiilor cuprinse în programul de întîmpinare a marilor aniversări ale anului viitor — centenarul independenței de stat a României, împlinirea a 70 de ani de la răscoalele țărănești, a trei decenii de la proclamarea republicii, Sint prevăzute măsuri în vederea ocrotirii și punerii depline în valoare a fiecărui monument istoric de artă, a fiecărui vestigiu al trecutului patriei noastre.O atenție deosebită a fost dată criticii de artă. Aceasta — au subliniat vorbitorii și se accentuează în planul de măsuri — va trebui să-și sporească contribuția la dezbaterea și clarificarea problemelor fundamentale ale artei în lumina ideologiei partidului, la orientarea ei în spiritul umanismului revoluționar.Oportunitatea măsurilor adoptate, rod al caracterului exigent, constructiv al dezbaterilor, a demonstrat, și în cadrul acestei sec

țiuni, că marele forum al educației politice și al culturii socialiste se înscrie ca un moment de cea mai mare însemnătate în viața spirituală a țării.
Secțiunea pentru

mișcarea artistică de 

amatori, dezvoltarea

și valorificarea 

artei populare
Lucrările secțiunii, care au reunit un număr de 794 de participanți, au, fost conduse de tovarășul GHEORGHE PANA, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R.Cuvîntul introductiv a fost rostit de tovarășul Constantin Potîngă, adjunct al șefului Secției propagandă și presă a C.C. al P.C.R. în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii : Nicolae Nistor, Andrei Cervencovici, Gheorghe Rizea, Adalbert Crișan, Nicolae Miu, Ioana Cârășel, Ion Croitoru, Ionel Dicu, Petru Stoican, Ludovic Csaszar, Ion Hanța, Sorina Luchian, Iosif Pricop, Dumitru Necșoiu, Dana Pie- traru, Gunther Guni, Achim Penda, loan Stoica, loan Florișe, Nicolae Bucur, Silvia Pop D. Popă, Constantin Costa, Dumitru Ionaș, Mihai Gugulea, Dumitru Pădure, Gheorghe Focșa, Constantin Donea, Elena Brindușa, loan Dăneșan, Gheorghe Coca.Dind o înaltă apreciere amplei expuneri prezentate în cadrul congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de o excepțională însemnătate teoretică și practică, vorbitorii au subliniat în unanimitate rolul hotăritor al secretarului general ăl partidului în conducerea și orientarea consecventă a activității politico-ideologice și cultural- educative de formare a omului nou, constructor conștient și devotat al societății socialiste multilateral dezvoltate și al comunismului în România.S-a evidențiat cu tărie faptul că, de la Plenara C.C, al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971, mișcarea artistică de amatori a înregistrat, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, succese importante in procesul de educație revoluționară a maselor. a tinerei generații, în spiritul dragostei față de patrie și partid, al unei atitudini înaintate față de muncă, ăl principiilor și normelor eticii și echității socialiste, al cimentării frăției oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități, al întăririi unității întregului nostru popor in jurul partidului.în luările de cuvînt a fost subliniată creșterea, în această perioadă, a numărului formațiilor artistice de amatori și eficiența educativă a unor forme de activitate artiș- 

tică de cea mai largă audiență, cum sînt cîntecul patriotic și muncitoresc-revoluțio- nar, poezia militantă, teatrul politic și de dezbatere socială, dansul tematic, brigada artistică de agitație ș.a. A fost relevată contribuția mișcării artistice de amatori la păstrarea și difuzarea marilor valori ale creației populare prin organizarea de manifestări artistice de amploare, prin extinderea acțiunilor de cercetare și valorificare științifică a tezaurului cultural-artistic făurit de popor și de integrare a lui în sfera largă a culturii socialiste. Relevarea rezultatelor obținute a fost însoțită de înfățișarea experienței bune în acest important domeniu al activității politico-educative și culturale de masă, ceea ce a prilejuit un autentic schimb de experiență.Totodată, într-un pronunțat spirit critic și autocritic, vorbitorii au combătut unele manifestări de festivism și formalism din activitatea culturală de masă, conținutul educativ sărac al unor manifestări. S-a insistat în mod deosebit asupra neajunsurilor care persistă în mișcarea artistică de amatori, asupra faptului că unele manifestări cultu- ral-artistice sînt insuficient ancorate în realitățile contemporane, vădesc lipsă de combativitate față de fapte și mentalități străine de etica noastră. Se impun preocupări sporite pentru înnoirea repertoriilor formațiilor artistice de amatori cu lucrări 

inspirate din momente de seamă ale istoriei patriei, precum și pentru atragerea unor ’ mase mai largi de oameni ai muncii, mai ales tineri, la activitățile cultural-artistice. Vorbitorii au arătat că nesecatul tezaur al culturii noastre'tradiționale nu este cercetat și valorificat in măsura cuvenită și au luat atitudine față de tendințele de denaturare a folclorului, a creației populare autentice, care se întilnesc in activitatea unor formații artistice.în cuvintul lor, participanții Ia dezbateri și-șu exprimat adeziunea deplină față de indicațiile date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a se constitui consilii unitare de educație și ■cultură în întreprinderi și instituții, in comune. S-a apreciat că traducerea în viață a acestor prețioase indicații va ridica pe un plan superior întreaga activitate de răspîndire a științei, de educare politică, munca cultural-artistică, precum și organizarea plăcută și educativă a timpului liber al maselor de oameni ai muncii, va uni eforturile și preocupările tuturor factorilor educaționali, eliminîndu-se manifestările de paralelism, de dispersare a forțelor.Sugestiv pentru caracterul de lucru al dezbaterilor este faptul că, în cuvîntul lor, participanții au formulat numeroase propuneri concrete privind perfecționarea activității din domeniul analizat. Pe prim plan s-a situat necesitatea lărgirii bazei de masă a mișcării artistice de amatori, a creăni unor spectacole și manifestări de amploare dedicate unor momente de seamă din istoria patriei, a oglindirii cit mai fidele și mai ample în arta de amatori a prezentului nostru socialist. în acest "sens — s-a arătat — se impune o mai strînsă conlucrare a specialiștilor și artiștilor profesioniști cu mișcarea artistică de amatori. A fost relevată, de fasemenea, necesitatea de a se acționa cu fermitate pentru creșterea eficienței educative a manifestărilor artistice, prin promovarea lucrărilor cu caracter militant, revoluționar, de înalt nivel artistic, cu o mare forță de convingere și emoționare.S-a apreciat, în unanimitate, că lucrările Congresului educației politice și al culturii socialiste și, în primul rînd, ideile- program din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu vor exercita o puternică influență asupra întregii activități politico-ideologice și cultural-educative. în acest sens, participanții la dezbateri au adoptat un bogat plan de măsuri menit să ridice pe o treaptă superioară mișcarea artistică de amatori, valorificarea artei populare, anga- jindu-se să muncească neobosit pentru traducerea în fapte a sarcinilor de răspundere ce le revin.
Secțiunea privind 

rolul educativ al presei 

și radioteleviziunii
Lucrările secțiunii privind rolul educativ al presei și radioteleviziunii, la care au participat 658 de tovarăși, au fost conduse de 

tovarășul CORNEL BURTICA, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C.- al P.C.R. Cuvîntul introductiv a fost rostit de tovarășul Teodor Marinescu, adjunct al șefului Secției propagandă și presă a C.C. al P.C.R. în cadrul dezbaterilor au luat cuvintul tovarășii : Alexandru Ionescu. Gheorghe Pavel, Szilagy Dezideriu, Maria Costache. Ion Munteanu, Victor Voi- chiță, Neagu Udroiu, Gheorghe Duțu, Nicolaus Berwangcr, loan Nemțoiu, Nestor Ignat, Ioana Matei, George Ivașcu, Viorica Șuteu. Lucian Ciura, Ion Dăescu, Ion Fră- țilă, Pavel Pintea, Kocsis Eugen, Ionița Ol- teanu, Constantin Georgescu, Iosif Ecken- reiter, Nicolae Velu, Huszâr Săndor, Nicolae Dragoș, Pavel Chioreanu, Cristian Chelaru, Vasile Donose, Mircea Petrescu- Dîmbovița, Grigore Tomșa, Nicolae Dan Fruntelată.Dezbaterile au evidențiat deplina adeziune a participanților la conținutul expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu — amplă și profundă analiză a vieții spirituale a României contemporane, document în a cărui puternică lumină Congresul educației politice și al Culturii socialiste se definește și mai limpede drept un eveniment de dimensiuni istorice. Odată cu acordul la ideile, concluziile și sarcinile formulate de secretarul general al partidului, toți cei care au luat cuvîntul — ziariști, reprezentanți ai unor instituții centrale, activiști de partid, ai organizațiilor de masă și obștești, activiști culturali de la orașe și sate — au exprimat, în numele celor pe care-i reprezintă la congres, profunda recunoștință pentru sprijinul permanent și multilateral pe care conducerea partidului il acordă presei și radiotelc- viziunii, hotărirea de a aduce o contribuție mereu mai substanțială la îndeplinirea obiectivelor programatice privind formarea omului nou. ridicarea societății noastre pe noi trepte de civilizație și progres.Conferind dezbaterilor un profund caracter de lucru, participanții la dezbateri au analizat cu responsabilitate și exigență contribuția presei și a radioteleviziunii la munca politico-educativă, la realizarea sarcinilor stabilite în acest domeniu de Programul ideologic al partidului, de documentele Congresului al XI-lea.Așa cum s-a subliniat în lucrările secțiunii. bilanțul vieții spirituale efectuat de primul Congres al educației politice șj al culturii socialiste înregistrează și o îmbunătățire a activității mijloacelor publicistice de informare în masă, în sensul legării mai strînse a acestora de problemele reale ale edificării socialismului în patria noastră, al unei sporite eficiente educative. în cei cinci ani care s-au scurs de la adoptarea Programului ideologic, presa, radioul și televiziunea și-au îrideplfhiirmâi' bine funcția socială, s-au afirmat mai puternic ca instrumente educative în lupta pentru transformarea revoluționară a societății și a o- mului. în acești ani a sporit in mod considerabil ponderea materialelor și emisiunilor destinate educației comuniste a tuturor oamenilor muncii, dezvoltării spiritului lor revoluționar, explicării și propagării politicii marxist-leniniste, interne și internaționale, a partidului nostru. Vorbitorii au reliefat un șir de succese și experiențe pozitive privind contribuția la mobilizarea oamenilor muncii pentru îndeplinirea și depășirea planurilor economice, adîncirea democratismului, cultivarea patriotismului socialist și a internaționalismului proletar, aplicarea în viață a Codului etic, stimularea creației literar-artistice umaniste, revoluționare.Desigur, aceste succese —- s-a arătat in cursul dezbaterilor — nu pot să estompeze cituși de puțin conștiința necesității de a se asigura, în continuare, profunde îmbunătățiri întregii munci de redactare și difuzare a ziarelor, revistelor și emisiunilor de radio și televiziune. Manifestind un pronunțat spirit critic și autocritic, vorbitorii au stăruit asupra unor deficiențe și neîmpliniri ale activității presei și radioteleviziunii. O săracă încărcătură de idei, îngustimea tematică, neechilibrarea problemelor ce preocupă diferitele categorii de oameni ai muncii, concesia în fața facilului se mai întâlnesc îh unele din articolele publicate în presă, în unele din emisiunile radioteleviziunii. De la tribuna secțiunii au fost criticate reportajele tehniciste, materialele declarative, artificiile stilistice care acoperă o prea firavă forță de convingere. S-a subliniat necesitatea investigării mai profunde a realității și utilizării unor modalități mai eficiente pentru popularizarea, promovarea și generalizarea experienței pozitive, a faptelor exemplare din toate sectoarele vieții creatoare a poporului nostru. Cu aceeași exigență și responsabilitate, vorbitorii au arătat că unele publicații și emisiuni, îndeosebi cu profil literar-artistic, nu manifestă întotdeauna o poziție activă, militantă față de creațiile pe care le abordează, formulînd aprecieri de complezență în locul analizei științifice, de pe pozițiile esteticii marxiste, ale realismului revoluționar.în spiritul indicațiilor date de secretarul general al partidului — indicații însușite în unanimitate de participanții la secțiune ca direcții fundamentale de activitate in viitor — ' s-au formulat numeroase propuneri și s-a adoptat un plan cuprinzător și concret de măsuri menit să ducă la lărgirea ariei tematice și ridicarea continuă a nivelului politic și publicistic al tuturor materialelor, Ia îmbunătățirea aspectului grafic .al publicațiilor, la sporirea audienței și prestigiului pe care ziarele și revistele, radioul și televiziunea le au în rindurile largi ale cetățenilor.„Trebuie să facem totul — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea la congres — ca, intr-adevăr, aceste mijloace de care dispune societatea noastră socialistă să-și desfășoare activitatea in întregime în spiritul concepției revoluționare a Programului partidului, sub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid". Subliniind că au înțeles aceste cuvinte ca o directivă de mare actualitate, participanții la secțiune au arătat că pentru ei și pentru cei pe care-i reprezintă nu poate fi misiune mai nobilă decît aceea de a da viață îndemnului secretarului general al partidului, a sluji cu devotament Partidul Comunist Român, a milita pentru propășirea și înflorirea patriei socialiste.
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Economisirea energiei și combustibiluluiPotrivit sarcinilor subliniate de secretarul general al partidului la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., organizațiile de partid și sindicale, conducerile de întreprinderi și centrale industriale din județul Brașov acordă o atenție prioritară utilizării cit mai raționale a energiei electrice și combustibilului. îndată după apariția, în 1973, a Hotăririi Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a Decretului Consiliului de Stat, la indicația comitetului județean de partid, problema gospodăririi mai judicioase a combustibilului și energiei electrice, înlăturării oricăror surse de risipă a fost analizată cu răspundere în fiecare întreprindere și instituție. Programele de măsuri întocmite cu acest prilej, completate ulterior cu noi măsuri, au fost urmărite punct cu punct atît la nivelul consiliului județean de control muncitoresc al activității economice și sociale, la nivelul altor organe județene de control, cît și la nivelul fiecărei întreprinderi și instituții, con- ' aluziile desprinse din analize și controale constituind obiectul unor dezbateri temeinice în cadrul comitetului județean de partid, al comitetelor de partid municipal și orășenești.Asemenea preocupări stăruitoare privind mai buna gospodărire a energiei și combustibilului au dat roade deosebite, concretizate mai ales în reducerea consumului industrial. In trimestrul I din acest an, de pildă, unitățile industriale din județul Brașov au consumat mai puțin cu 13 700 MWh și cu 12 000 Gcal decît prevedeau contractele.De bună seamă, la obținerea acestor succese au contribuit toate unitățile economice. Cu fermitate și spirit gospodăresc s-a acționat și se acționează în acest scop intr-o serie de întreprinderi industriale mari consumatoare dg energie electrică și termică, cum ar fi, de pildă, întreprinderile de tractoare și de autocamioane, unde finalizarea programelor de măsuri este urmărită zi de zi. In a- ceste unități eforturile sînt îndreptate spre aplicarea soluțiilor proprii, nefiind ocolite acele probleme pentru

a căror rezolvare este necesar sprijinul unor organe de resort. La întreprinderea de tractoare, intre altele s-au înlocuit 22 de compresoare de aer cu piston, mari consumatoare de energie electrică, cu compresoare centrifugale, anumite cubilouri cu randament scăzut cu altele mai eficiente, 18 convertizoare orizontale cu grupuri verticale de randament superior, au fost automatizate instalațiile de reglare a temperaturii la punctele termice, reducîndu-se și ciclul de reparații la ciocanele de forjare acționate ou aer comprimat.

xidului de carbon de la instalația de metanol și înlocuirea a trei turbine prin grupuri de 6 MWh cu contrapre- siune, lucrare aflată în curs de execuție — se va realiza o economie anuală de peste 17 000 tone de combustibil convențional și 350 MWh energie electrică. într-o altă întreprindere brașoveană, cea de rulmenți, prin executarea cu forțe proprii a unor recuperatoare de căldură, s-a redus consumul de combustibil' cu circa 350 tone.Sînt însă și unele unități in care problema bunei gospodăriri a com
In unități industriale din județul Brașov, un mod 
de a gindigospodărește: „FRUMOASEREZULTATE, 
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In mod energic a acționat și colectivul întreprinderii de autocamioane, care a pus accentul pe inlocuirea u- nor utilaje —cazane de aburi, cuptoare de încălzit metal — pe raționalizarea consumului de cocs la turnătoria de fontă, recuperarea unei părți din gazele arse și refolosirea lor la preîncălzirea metalului sau desființarea unor sobe improvizate folosite la încălzitul unor hale, prin înlocuirea lor cu aeroterme.Realizări demne de subliniat au fost obținute și de alte unități economice. întreprinderea de rețele e- lectrice Brașov a înregistrat de la începutul anului trecut și pină în prezent o economie de 5 800 tone combustibil convențional și 5 000 MWh e- nergie electrică, în principal, prin casarea unor agregate mecanice la C.T.E. Brașov, trecerea a 250 km rețea electrică de la 15 la 20 kV, mărirea secțiunii conductorilor de joasă tensiune și a numărului punctelor de injecție in rețele de medie și joasă tensiune. La Combinatul chimic din Orașul Victoria, prin aplicarea a numai două măsuri — și anume : eliminarea fazei de recirculație a bio

bustibilului și energiei nu este tratată cu întreaga răspundere. Ne referim la I.C.R.A.L. Brașov, unde, din cele 272 cazane „Metalica'*,  pină la sfîrșitul anului trecut au fost modernizate mai puțin de 100. ceea ce determină irosirea a 20 000 tone combustibil convențional anual.— Consultînd programele de reducere a consumului de energie electrică și combustibil — ne-a relatat ing. Gheorghe Brînzei, din cadrul inspectoratului teritorial de combustibil și energie electrică — observăm că unele din cele mai importante măsuri care nu au fost aplicate pină la această dată necesită contribuția unor organe centrale. Printre altele, este și cazul recuperării căldurii rezultate de Ia cuptoarele de încălzire și tratament din anumite unități, căldură ce continuă să se piardă odată cu gazele arse.Din păcate — am reținut de la interlocutorul nostru — așa stau lucrurile în această privință nu numai la întreprinderea de autocamioane, ci și în alte unități din județ, deoarece nu a fost rezolvată încă problema asigurării, la nivel republican, a fa

bricației recuperatoarelor de căldură, încercarea unor unități din Brașov, de a-și asigura cu forțe proprii asemenea recuperatoare, nu s-a soldat cu rezultate depline, din lipsa unor condiții tehnice și, mai ales, a materialelor necesare. De aceea, s-ar cuveni ca această problemă să fie analizată și rezolvată la nivel central, prin reprofilarea uneia sau mai multor întreprinderi pe fabricarea a- cestor utilaje.Există și unele situații cind anumite unități și organe centrale manifestă puțină receptivitate față de a- ceastă „arzătoare" problemă, care este diminuarea consumurilor de combustibil și energie electrică. Iată un exemplu : în cadrul unui articol publicat în „Scînteia", cu circa doi ani in urmă, prezentam o stare de lucruri anormală, care genera un consum ridicat de energie electrică, cu totul nejustificat. Era vorba despre faptul că gazul metan, pe care îl primește Combinatul chimic din Orașul Victoria și care avea pînă la poarta combinatului o presiune de 15 atmosfere, era trecut printr-o stație care îi reducea presiunea la 6 atmosfere, pentru ca dincolo de gardul întreprinderii să fie trecut printr-o altă stație, care îi ridica presiunea din nou la 15 atmosfere, potrivit cerințelor procesului de fabricare a metanolului. Or, la aceste operații se înregistrează un consum anual de 2,5 milioane kWh energie electrică, ce se irosește în zadar. Repetatele intervenții ale combinatului pe lingă Centrala gazului metan din Mediaș, pentru ca gazul metan să nu mai fie trecut prin cele două stații, ci să fie primit direct din conducta de transport, s-au dovedit a fi fără ecou. Această situație continuă și astăzi. Oare, problema respectivă nu poate fi rezolvată la nivelul ministerelor de resort ? Este în interesul economiei naționale, al nostru, al tuturor, să punem capăt oricărei forme de risipă, să economisim la maximum energia electrică.
Nicolae MOCANI' 
corespondentul „Scînteii"

VacOdată cu trecerea primelor zile din luna iunie, litoralul însorit al Mării Negre se a- propie de perioada „de vîrf“. Prima lună din calendarul vacanțelor s-a scurs. De la dispeceratul centralei O.N.T. „Litoral" am fost informați că, la începutul lunii iunie, se aflau în cele 12 stațiuni peste 65 000 de turiști români și străini, cu 10 000 mai mulți decît în aceeași perioadă a anului trecut. Practic, de Ia 1 iunie, litoralul și-a deschis „porțile" pentru oaspeți cu toate unitățile de cazare,

nțe pe li alimentație publică, agrement și cultură.Cititorii noștri au mai fost informați despre multiplele posibilități de odihnă și distracție pe care litoralul le asigură celor ce-și petrec vacanța aici. Dar noutăți apar mereu. încheierea „campaniei de înfrumusețare" a litoralului s-a soldat cu apariția în stațiuni a peste 5 milioane de flori, arbori, arbuști. De asemenea, prin măsurile luate pentru lărgirea și amenajarea plajelor, suprafața acestora s-a mărit, astfel incit

oralfiecare oaspete al litoralului are la dispoziție — în medie — peste 10 mp de plajă. „Radiovacanța", care și-a reluat activitatea la începutul lunii iunie, a devenit același bun ghid și animator al turiștilor.O ultimă informație : luna iunie este ultima lună cînd oficiile județene de turism și filialele I.T.H.R. București mai pot asigura solicitan- ților bilete pentru odihnă la tarife reduse pînă la 40 la sută pentru cazare și masă. (C. Priescu).
Mișcarea, joaca 

și sănătatea copiilor

[FAPTUL 
I DIVERS

Mamele

Marți, 1 iunie, la Oficiul stă
rii civile din Ploiești. Primul 
din cei veniți să-și declare co
pilul născut de... Ziua copilului 
era muncitorul Ion Spiridon, de 
la întreprinderea „Flacăra" din 
localitate. Nici n-a .apucat bine 
să spună numele odraslei, cind 
o delegație din partea comite
tului municipal al femeilor a 
intrat pe ușă și i-a’înminat un 
frumos buchet de flori, însoțit 
de tradiționala urare : „Să vă 
trăiască, intru mulți ani". Rînd 
pe rind, au apărut alți tătici, 
care au fost întimpinați la fel, 
cu flori și urări. Flori și urări 
care se cuvin, desigur, în primul 
rind mamelor, dar ele nefiind 
prezente...

I Ce culeg 
| tipografii?1 știe culeg

Să dovedim că am înțeles 
ce înseamnă educația socialistă

(Urmare din pag. I)compartimentele vieții materiale și spirituale.Tocmai finind seama de înalta valoare ideologică, teoretică și practică a expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, Congresul a hotărit adoptarea acestei expuneri drept Program al întregii activități viitoare a partidului și statului, a tuturor organizațiilor de masă și obștești, a organismelor educative și cultural-artistice, a întregului nostru popor în lupta pentru înfăptuirea hotărîrîlor Congresului al XI-lea, a liniei politice generale -a Partidului Comunist Român de unire a eforturilor tuturor celor ce muncesc pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism, in intreaga activitate de educație socialistă a maselor, de ridicare a nivelului ideologic, politic și cultural al tuturor membrilor societății noastre.înscriindu-se in practica permanentă. caracteristică sistemului democrației noastre, a organizării de congrese, conferințe, consfătuiri naționale, a consultării largi a cadrelor, a oamenilor muncii din diferite sectoare asupra problemelor fundamentale ale dezvoltării țării, Congresul s-a afirmat ca una din cele mai e- locvente expresii ale democratismului orînduirii noastre. Efectiv, însăși pregătirea congresului s-a transformat într-o uriașă dezbatere națională, care, depășind așteptările, a antrenat milioanele de membri de partid, milioanele de cetățeni ai patriei, oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, întregul partid și întregul popor, la analiza multiplelor aspecte ale activității ideologice, politice și culturale. Asemenea unui vîrf de piramidă, congresul a reprezentat încununarea acestei ample dezbateri, propunerile și sugestiile privind munca de viitor făcute in cadrul congresului, cărora li se adaugă miile și miile de propuneri din cadrul a- dunărilor organizațiilor de partid și al organizațiilor de masă și obștești, la toate nivelurile, constituind un fond inestimabil pentru dezvoltarea, adincirea și perfecționarea întregii activități politico-educative. Experiența deosebit de pozitivă a pregătirii și organizării acestui înalt for legitimează întru totul decizia ca și în viitor, la fiecare 5 ani, după fiecare Congres al partidului, să se or

ganizeze o asemenea dezbatere largă asupra problemelor educației politice și culturii, instituționalizîndu-se astfel Congresul educației politice și al culturii socialiste ca for de dezbatere cu întregul popor a problemelor formării conștiinței noi.Se poate afirma, cu .deplin temei, că prin întreaga sa pregătire și desfășurare congresul a demonstrat creșterea conștiinței revoluționare a maselor largi populare, interesul lor profund pentru ridicarea întregii vieți spirituale a națiunii noastre la un nivel superior. El a constituit încă o confirmare a justeței hotăririlor Congresului al XI-lea, a principiilor Programului P.C.R., a întregii politici a partidului, a politicii sale în domeniul educației și al culturii, a demonstrat voința și hotărirea tuturor celor ce muncesc in acest important domeniu al vieții sociale de a face din activitatea politică și cultural-c- ducativă un factor tot mai puternic de unire a întregului popor pentru înfăptuirea Programului partidului, pentru accelerarea progresului multilateral al patriei.Se cuvine relevată și profunda semnificație internațională a Congresului, determinată atît de faptul că el a ilustrat consecvența cu care partidul și statul nostru promovează principiile noi în relațiile dintre state, colaborarea și prietenia cu toate popoarele lumii, fără deosebire de o- rînduire socială, cît și faptul că a a- bordat asemenea probleme ca formarea și educarea omului nou, care, desigur, privesc nu numai poporul român, ci au și o importantă generală, preocupă întreaga omenire, vizează însuși viitorul civilizației, al dezvoltării societății umane. Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, xa și întreaga desfășurare a Congresului ilustrează, o dată mai mult, contribuția adusă de Partidul Comunist Român la tezaurul gîndirii revoluționare, al experienței practice de construcție multilaterală a noii orinduiri.La încheierea lucrărilor primului Congres al educației politice și al culturii socialiste dispunem de un program unitar, concret și precis de acțiune, care luminează drumul măreț al operei de făurire a omului nou. El trasează orientări clare, sarcini concrete pentru propaganda de partid, munca politică, educația științifică. școală, activitatea culturală de masă, creația literar-artistică, ac

tivitatea editorială, presă și radio- televiziune, intr-un cuvint pentru absolut toate domeniile și toți factorii chemați să contribuie la formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, în sensul larg, cuprinzător in care o concepe partidul.Esențial este acum să se treacă efectiv, cu toată hotărirea, la aplicarea în practică a acestui program, a tuturor măsurilor stabilite, pentru ca activitatea politico-educativă să cunoască un nou și puternic avînt, să se amplifice și totodată să-și sporească forța de influențare a conștiințelor. înăinte de toate, munca politico-educativă va trebui să asigure cunoașterea mai bună și însușirea mai aprofundată a politicii partidului de către fiecare cetățean, înfăptuirea in comportarea fiecăruia — în muncă, societate și in familie — ca și pe planul întregii societăți a principiilor eticii și echității socialiste, dezvoltarea spiritului combativ împotriva oricăror mentalități și atitudini înapoiate, cultivarea dragostei de muncă, întemeiată pe înțelegerea faptului că munca reprezintă condiția de bază a existenței și progresului societății.La Congres, secretarul general al partidului a definit in mod magistral conținutul și caracteristicile de bază ale patriotismului revoluționar, puternică forță motrice a progresului României socialiste. Este o îndatorire de căpetenie, o sarcină de onoare a organizațiilor de partid, de masă și obștești, a tuturor instituțiilor cultural-educative să transpună efectiv în viață această concepție, în întreaga lor activitate, transformînd astfel e- ducația patriotică într-un factor de dezvoltare a răspunderii față de moștenirea înaintașilor, față de apărarea independenței și integrității patriei, a tuturor cuceririlor revoluționare, de întărire și mai puternică a unității tuturor fiilor, țării, fără deosebire de naționalitate, în munca și lupta pentru înflorirea patriei, de dezvoltare a solidarității internaționaliste, a prieteniei și colaborării cu toate popoarele.Chezășia înfăptuirii exemplare a programului unitar care a fost adoptat pentru întreaga activitate politi- co-ideologică și cultural-educativă o constituie întărirea rolului conducător al partidului în toate sferele vieții ideologice, culturale, artistice. De aici, necesitatea ca organele și orga

nizațiile de partid să acorde cea mai mare atenție îndrumării și conducerii unitare a activității în acest domeniu, imprimindu-i spirit militant, revoluționar. La Congres s-a subliniat răspunderea ce o poartă organele și organizațiile de partid pentru orice manifestare și acțiune cultural- educativă din sfera lor de activitate ; așa cum a cerut secretarul general al partidului, nu trebuie să e- xiste acțiune sau manifestare pe frontul muncii educative, pînă la ultima comună, pînă la ultima echipă culturală, care să nu se desfășoare sub conducerea nemijlocită a organizațiilor de partid. Totodată, se impune ca în activitatea politico-educativă să se îmbunătățească stilul de .muncă și metodele, ca toți activiștii. toate cadrele de partid și de stat, indiferent din ce domeniu, să participe la desfășurarea ei. In tot mai mare măsură trebuie atrași la această activitate oamenii înaintați din toate categoriile sociale, masele largi ale celor ce muncesc, care au dovedit că sînt profund preocupate nu numai de dezvoltarea materială, dar și de cea spirituală a patriei, și manifestă o vie dorință de a-și îmbogăți continuu pregătirea politică, științifică și culturală.Procesul de dezvoltare a conștiinței socialiste își găsește reflectare nemijlocită îți modul cum sînt îndeplinite sarcinile economice. în rezultatele obținute in industrie, in agricultură, in investiții, in toate sferele de activitate, in spiritul gospodăresc și grija față de bunurile societății, in atitudinea înaintată față de muncă, în spiritul de ordine și disciplină. A ASIGURA ÎNDEPLINIREA EXEMPLARA A HOTARI- RILOR STABILITE DE CONGRESUL AL XI-LEA, A OBIECTIVELOR DEZVOLTĂRII ECONOMICO- SOCIALE A PATRIEI, A SARCINILOR DE PLAN PE ACEST AN ȘI A ÎNTREGULUI CINCINAL — A- CEASTA ESTE EXPRESIA ÎNȚELEGERII A CEEA CE ÎNSEAMNĂ EDUCAȚIA SOCIALISTA.Formarea omului nou reprezintă, în ultimă instanță, țelul întregii activități a partidului, o condiție hotă- rîtoare a edificării societății socialiste și comuniste. Realizării acestui obiectiv primordial, spre care Congresul educației politice și al culturii socialiste a indicat' cu atîta claritate calea, merită pe deplin să-i consacram toate forțele, întreaga energie.

OMUL Șl VIAȚA

Pe adresa ziarului a sosit o scrisoare semnată de dr. Vasile I. Maftei din Pitești, care semnalează o serie de date interesante și pentru cititorii rubricii noastre. Spicuim din scrisoare : „Citind recent în ziarul «Scînteia» articolul «Programul copilului — o problemă de sănătate», vreau să fac și eu unele recomandări pe baza concluziilor desprinse din îndelungata mea activitate profesională. Ca medic, mă ocup de un mare număr de ani de tratamentul varicelor (dilatarea venelor), boală care predomină la femei, ca urmare a faptului că fetițele nu aleargă, nu fac tot atîta mișcare ca băieții în primii ani ai copilăriei. La orice vîrstă se recomandă mișcare și, in special, mersul pe jos circa 6—8 km zilnic. Recomandarea se justifică prin faptul că mersul pe jos dezvoltă musculatura membrelor inferioare și aparatul circulator. arterele și venele, for- mind a doua inimă — ..cordul periferic" — care asigură circulația bună a singelui, in special in membrele inferioare. Este un lucru cunoscut că locuitorii de la munte nu se îmbolnăvesc de inimă, determinați fiind de relieful local să umble pe jos, să urce coastele muntelui și pante abrupte, să treacă peste văi, pe jos, cu piciorul. Nu în- tîmplător. cei mai mulți longevivi sint locuitori ai regiunilor muntoase, care merg mult pe jos și fac eforturi fizice mai mari. Cît privește alergarea, joaca copiilor, ele sînt utile pentru dezvoltarea lor armonioasă, fizică și psihică, pentru pregătirea vieții de adult. Copiii trebuie lăsați să umble de mici, să făcă cît mai multă mișcare, să fie lăsați să alerge, să se joace. Mersul la școală, la piață, după orice fel de treburi, să fie făcut pe jos sau cu bicicleta. Copiii mai mici trebuie să se joace cu mingea de fotbal sau cu mingea de oină, trebuie să se joace cu coarda, să meargă pe tricicletă cind sînt mici, apoi cu bicicleta, să practice înotul etc."în legătură cu această temă am solicitat cîteva precizări și tovarășului prof. univ. dr. docent Fetru Groza, directorul Institutului de fiziologie din București.In ultimele decenii s-au efectuat atît în institutul nostru, cit și în unitățile de specialitate din țară și din lume studii extrem de precise in legătură cu efectele mișcării fizice asupra dezvoltării organismului. A- paratura și metodologia modernă folosite (ergqgrafia, cinematografierea mișcării pentru studierea ei ș.a.) furnizează date foarte utile pentru fundamentarea științifică a unor recomandări. De pildă, s-a stabilit că după jumătate de oră de mers pe jos crește capacitatea singelui de a dizolva sau preveni formarea cheagurilor (acțiunea anticoagulantă).Activitatea fizică, inclusiv sportivă, este astăzi cu atît mai importantă cu cît, datorită mijloacelor mecanice de transport, există o tendință accentuată la sedentarism. S-a descris chiar o boală denumită hipokinetică, în care se înglobează intreaga simptomatologie produsă de obezitate, cu consecințele ei în primul rînd pentru aparatul cardio
(Urmare din pag. I)

vascular și, respectiv, arterele mici cu rol extrem de important în transportul oxigenului spre țesuturile periferice. Inima, care pentru transportul aceleiași cantități de oxigen este nevoită să depună un efort mai mare spre a pompa singele în vasele îngustate, se uzează înainte de vreme. Mișcarea determină insă o reducere a substanțelor depozitate in pereții vaselor sub formă de grăsimi și, astfel, optimizează activitatea inimii prin înlesnirea circulației periferice. In timpul înotului, volumul total (capacitatea) inimii crește de la 700 ml la 900 ml, ceea ce înseamnă că la inimă ajunge o cantitate mai mare de singe periferic (de la nivelul venelor), activînd prin urmare circulația la acest nivel. Deși cantitatea de singe pompată de inimă în timpul înotului este mai mare, efortul acesteia este ușurat datorită stării de imersie (cufundare in apă), care favorizează afluxul singelui spre inimă.Sportul și joaca la copii șl tineret stimulează dezvoltarea fizică și psihică. Cercetări efectuate in Institutul de fiziologie ,,D. Danie- lopolu" pentru e-lucidarea acestui aspect au evidențiat zone noi de beneficiu morfo-funcțional datorat sportului practicat de elevi. Elocvente sint studiile efectuate paralel în școli ; s-a ajuns la concluzia că, în școlile in care se practică mai mult sportul, copiii sînt mai dezvoltați, îmbolnăvirile sînt mai rare, iar zilele de absențe pe motive medicale mult mai reduse. De sport beneficiază, printre altele, și circulația venoasă, atît la copii, cît și la adulți. Se știe că venele au un perete mai extensibil decît arterele și că acumularea singelui in venele din extremitățile inferioare dilată și deformează pereții venelor. afectîndu-le integritatea structurală și determinînd — ca una din consecințe — varicele, mai frecvente la femei. Or, mișcarea ajută la circulația singelty din vene, prin compresia (apăsarea) exercitată asupra venelor de mușchii care se contractă în timpul mersului.De fapt, cîștigul pe care îl aduce, mișcarea se repercutează și asupra digestiei, metabolismului, respirației, aparatului cardiovascular etc., la toate vîrstele. Prin practicarea sistematică a mișcării sînt prevenite boli grave — ca emboliile sau infarctul miocardic — datorită stimulării fibrinolizei (capacitatea singelui de a împiedica formarea cheagurilor). In prezent, se recomandă chiar în hipertensiune sau după infarct un program medical de exerciții fizice gradate. Mișcarea și sportul stimulează, totodată, dezvoltarea armonioasă a sistemului endocrin și a sistemului nervos, știut fiind faptul că sportul educă voința și întărește echilibrul neuropsihic.Cercetările cele mai noi, ca și experiența și înțelepciunea străveche întăresc tot mai mult convingerea că omul modern trebuie să-și ordoneze în așa fel activitatea și modul de viață încît să se bucure cît mai mult de binefacerile mișcării în aer liber.
Elena MANTU

Răspunsul la întrebare îi toată lumea : tipografii < _litere și semne tipografice în și din plumb topit. Dar cînd sînt cu inițiativă, tipografii mai culeg și alte roade. Lucrătorii de la tipografia din Alba Iulia au transformat curtea unității într-o adevărată grădină cu legume. în locul bălăriilor de odinioară au fost „paginate", ca la carte, brazde cu ceapă, usturoi, morcovi... Tipărind în ziarul local „Unirea" îndemnurile pentru _ folosirea fiecărei palme de pămînt, și-au unit ei înșiși eforturile, ca să-și „tipărească" propria hărnicie.
Pornind

județean de partid. La ce oră ? La șapte. Bine, zic, atunci la opt. Nu. zice, dacă puteți, ne întîlnim și mai devreme. Cînd mai devreme ? La șapte. Păi nu spuneați că la șapte aveți ședință ? Avem, dar la ora aceea se termină.Mi se pare o glumă moldovenească — aici se produce cel mai suculent și mai natural umor românesc — dar nu e o glumă. Județul are la dispoziție un timp istoric scurt ca să le ajungă din urmă pe celelalte, ritmul vasluian ș dublu față de media pe țară. Cînd s-a fixat prima oară ședința săptămînală de birou, tovarășul prim-secre- tar se afla la sediu de pe la ora șase. Pe la șase și jumătate au început să vipă și ceilalți membri. O săptămînă așa, a doua tot așa. a treia au observat că, pe la șase și jumătate, sînt toți de față. Aveți ceva împotrivă să începem ? a întrebat primul secretar. Nu. Nu era nici un motiv să se mai aștepte. La ora șapte, ședința se încheiase, fiindcă stilul de lucru, aici, e caracterizat de rapiditate, precizie, aplicație la obiect.

încercările de trăncăneală sint reprimate cu o ironie bine simțită și bine țintită, divagațiile pe mai multe teme odată sint amendate prompt, încercările de a o- coli răspunsurile directe se , izbesc, iarăși, de cite o vorbă de duh : „Faci și dumneata ca vorba aceea, în povestea aceluia..." și o- mul reintră numaidecît in făgaș. Deci, de atunci, ședințele de birou fixate pentru ora șapte dimineața se isprăvesc, de regulă, în jurul orei șapte. Nu constrîn- gerea a comprimat aici durata și a condensat orarul, ci necesitatea. Și, bineînțeles. exemplul personal.Și apoi, îi poți întilni pe activiștii de partid nu în birouri, ci în oraș și in județ — ca în toate orașele și județele țării. La șapte, primul secretar e în piața de alimente, la opt pe schelele noilor construcții industriale, Ia nouă, la Fabrica de rulmenți din Bir- lad. la unsprezece, la Huși, în fața schiței de sistematizare a orașului. Un secretar e la Negrești, la o discuție cu activiștii, altul e în sat, la Munteni, fiindcă s-a ivit o problemă care necesită prezența sa. la cinci, cît e încă lumina

bună, președintele comitetului de cultură și educație socialistă e la monumentul impunător al lui Ștefan cel Mare, înfipt în culmea unui deal, pe o esplanadă — ansamblu monumental unic în țară, cu un lăcaș de muzeu sub soclu, în dreapta o grădină de

Una din caracteristicile acestor oameni pe care îi numim activiști de partid este simțul răspunderii și care face ca majoritatea problemelor să capete rezolvări verificate ulterior ca juste. Ceea ce activistul de partid pe deplin conștient de misiunea sa suferă

binișor, pin-s-o face berbe- cior". Și Vasluiul, capitala județului de odinioară, intra ușurel, binișor, în pă- mint, casele se scofîlceau. glodul mînca temeliile, grîul dădea șase sute de kilograme la un hectar și recordul productiv era al pipermen- tului, rachiul verde care

dă-i bataie. nu lăsa hora să moaie / Joacă țapăn în pri- pon ca oțălu’in beton", ceea ce arată că și genul satirei populare se înnoiește, ca toate celelalte, dar în felul său.Și pretutindeni unde te învîrtești, în acest județ străvechi și atit de nou, in-
Călătorie prin geografia sufletească

vară, pentru seri de poezie patriotică și în față un lung covor de trepte albe, mărginit de arbori unduitori — ca să vadă cum se finisează locul înconjurător ; la șase, vicepreședintele Consiliului popular primește pictorii ce și-au petrecut vacanța în tabăra organizată anual de județ, la șapte, membri ai biroului comitetului județean de partid sint prezenți, cu familiile, la șezătoarea la care i-am invitat noi, scriitorii, invitați cu căldură să ținem o șezătoare pentru vasluieni în admirabila casă de cultură.

cel mai puțin și condamnă ca pe o imoralitate gravă e lipsa de răspundere. Fiecare județ are sarcini foarte mari, ele trebuie îndeplinite in termene foate scurte ; dacă întreaga echipă de conducere, întregul activ de partid n-ar avea simțul răspunderilor și cadența necesară e- xercitării acestor răspunderi, n-ar putea face față.„Lasă !“ era o vorbă, de mult, în satul meu vasluian. „Da’ce, dau turcii ?“ suna o zicală interogativă; „Ușurel, ușurel — strigau hîtrii la horă — să prindă carnea pe miel / Binișor,

mînca măruntaiele, pe ușa cârciumilor fiind scris, cu var, unul din cele mai strașnice sofisme ale epocii moderne : „Dacă bei mori / Dacă nu bei tot mori / Așa că e mai bine să bei,..". Acum nu e vreme, s-au schimbat zicalele — ori s-au redescoperit, pesemne, unele : „Hai fraților, că dă noaptea peste noi", „Nu stărui numa-n loc, că se face bătătură", ba chiar s-a ivit și mucalita zicere „Umblă mai repegior. să nu te-apuce calicia de fund"; iar la o nuntă, într-un cămin de deal, am auzit și strigătura: ,,Dă-i bataie,

tre viile bogate de lingă Prut, in halele prelungi, cu linii automate, ale Fabricii de rulmenți din Bîrlad, in clasele Liceului agricol din Huși, auzi mereu, cînd te miri întrebător, de cite o cifră, de un plan îndrăzneț, de perspectiva amplă din care se abordează cite o problemă : „Fiți sigur că va fi așa. doar avem răspundere, nu ne jucăm !“Se va organiza un festival de comedie românească la Galați, în- tiiul de acest fel din țara noastră ; discutăm chestiunea în sala înaltă, splendi

dă. îmbrăcată în lemn cafeniu, a comitetului județean de partid și primul secretar, încuviințîn.d și în- curajînd inițiativa, cere colaboratorilor săi să prezinte biroului un plan cu termene, sarcini și responsabilități precise pentru ca acțiunea să cunoască reușita deplină, și de cele mai bune spectacole să poată beneficia cît mai mulți gă- lățeni din oraș și județ.Va fi un festival de teatru scurt la Oradea. Inițiativa a fost a inimoșilor gazetari culturali locali. Primul secretar ascultă cu toată luarea-aminte propunerea, își manifestă bucuros acordul și roagă să se prezinte un program amănunțit, cu responsabilități concrete, pentru ca manifestării să i se poată asigura întregul succes scontat.Dimensiunea aceasta spirituală nouă, a responsabilității, devine o constantă a personalității în socialism. Ea purcede, desigur, de la cel mai înalt exemplu al umanității românești contemporane și e un simptom general al angajării plenare în realizarea unui program complex,

de cea mai profundă și curată ambiție patriotică, pe care secretarul general al partidului l-a expus cu fervoare și într-o vastă cuprindere problematică la recentul Congres al educației politice și al culturii socialiste, în fața țării întregi. Scriitorii și artiștii, oameni cu sensibile instrumente de detectare a mutațiilor în psihologia socială, au și început să perceapă această nouă dominantă sufletească, reverberație politică a unei concepții etice. Dramaturgul și romancierul a- cela ardelean, care la patruzeci de ani a și devenit unul din cei mai însemnați scriitori ai țării, l-a ascultat cu atenție pe reporterul ce-i punea întrebarea, și-a trecut palma peste capul puternic și rotund, tuns scurt, a meditat serios și a răspuns : „Eroii mei își a- sumă ziua de azi cu toate responsabilitățile ei. Aceasta ar fi contemporaneitatea lor".Răspunderea fiecăruia și a tuturor împreună, în sensul idealului comunist statornicit și acceptat — iată unul din criteriile omului actual adevărat.
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scolii•
Mult îi mai plăcea pionieru

lui Mihai Csaki, din clasa a Il-a 
D de la Școala generală nr. 2 
din Satu-Mare, să zăbovească 
cu privirea printre exponatele 
de la muzeul școlii. Nu o dată 
i-a povestit tatălui său despre 
muzeu. Știindu-i interesul, aces
ta i-a arătat într-o zi fiului 
fragmente ceramice găsite in 
timp ce lucra la amenajarea 
unui teren sportiv în comuna 
Viile, in apropiere de Satur- 
Mare. Mihăiță le-a dus imediat 
la școală. Un cercetător de 
la Muzeul județean, invitat 
să stabilească proveniența frag
mentelor, a rămas surprins 
de importanța acestora. Mi
hăiță și tatăl său au deschis 
„poarta" unei noi și valoroase 
descoperiri arheologice. Frag
mentele de ceramică respective, 
de o asemănare izbitoare cu 
cele descoperite cp cițiva ani 
in urmă in așezarea dacilor li
beri de la Medieșu Aurit, ates
tă existența pe teritoriul jude
țului Satu-Mare, la Viile, a încă 
unei așezări dacice, despre care 
nu exista pină in prezent nici 
o mărturie. In curînd, in aceas
tă localitate se va deschide 
șantier arheologic.

un

La prima 
apăsare 
de buton...

apărea în fața ochilor 
Constanța. Priviți gitu-

...va 
portul 
rile rotitoare ale acestor gigan
tice girafe. Sint macaralele 
care încarcă și descarcă măr
furi. O apăsare pe un alt buton 
și apare cantitatea zilnică. Mai 
apăsăm pe un buton și, deoda
tă, pe magistralele de oțel se 
pun in mișcare trenurile care 
aduc in port sau duc în țară în
cărcătura vapoarelor.

Avem de-a face cu o machetă 
reală și funcțională, la dimen
siunile de 5 pe 6 metri, execu
tată de membrii Casei pionieri
lor din Constanța, la care au 
lucrat cu pasiune și indemînare 
mai bine de un an de zile. 
Micii constructori vor să cunoas
că de pe' acum unul din vii
toarele lor locuri de muncă.

„Mă pensio
nez, dar nu 
mă retrag“Moment emoționant pentru lucrătorii întreprinderii de executare a lucrărilor pentru îmbunătățirea și exploatarea pajiștilor din județul Sălaj, strîns cu toții, în sala pentru a-1 sărbători pe care, timp de 32 de ani, fost mai mult decit coleg prieten — un model de cinste, pasiune, dăruire. îi știu cu toții biografia. A fost al nouălea copil dintr-o familie de oameni nevoiași. în 1944 a luptat eroic pentru apărarea și eliberarea Bucureștiului, fiind grav rănit. Apoi a fost trimis să lucreze la Șimleu Silvani- ei, în calitate de tehnician a- gronom. Datorită lui s-a introdus în cultură, în această zonă a țării, trifoiul alb. Mulțumind pentru cinstea făcută, sărbătoritul, Ion Marcovschi, a spus doar cîteva cuvinte, pe care le reproducem aidoma : „Mă pensionez, dar nu mă retrag. Știu că iarba poate să crească și fără mine, dar eu, fără s-o văd cum crește, nu pot trăi".

Rubrică redactată da
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

S-au mare, omul le-a Și
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Tovarășului MAO TZEDUN
Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez

Tovarășului CIU DE
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze

Tovarășului HUA KUO-FEN
Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare ChinezeAflind cu întristare despre puternicele cutremure de pămint care s-au produs în vpstul provinciei Yunnan, provocind pierderi de vieți omenești și pagube materiale, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă exprimăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partiduiui Comunist Chinez, Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari si Consiliului de Stat alRepublicii Populare Chineze, poporului tate, cele mai profunde sentimente de Îndoliate cele mai sincere condoleanțe.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

Președintele 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste Româniaîn numele guvernului Regatului Hașemit al Iordaniei, doresc să vă mulțumesc dv.. membrilor guvernului român, pentru căldurosul mesaj de felicitare primit cu ocazia aniversării independenței Iordaniei.Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră multă sănătate, iar poporului român prieten prosperitate și fericire.

ZEID AL RIFAI
Prim-ministru

Plecarea reprezentantului P. C.R. 
la Congresul P. C. din Grecia (interior)Sîmbătă dimineața, tovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de Partid, a plecat la Atena pentru a participa la lucrările Con
îngrijirea

(Urmare din pag. I)folosite toate cultivatoarele din dotarea stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii. Se impune, totodată, să fie mobilizați toți cooperatorii din formațiile de lucru, organizîndu-se întrajutorarea între echipe, brigăzi și ferme, astfel incit pe toate suprafețele lucrările de întreținere să fie executate la timp și de cea mai bună calitate.Mari eforturi trebuie depuse în a- ceste zile în vederea grăbirii lucrărilor de recoltare a furajelor, pentru insilozarea unor cantități cit mai mari de nutrețuri destinate sectorului zootehnic. In întreprinderile a- gricole de stat, coasa I la lucernă, practic, s-a încheiat, iar în. cooperativele agricole au fost cosite 83 la sută din suprafețele cultivate cu a- ceâstă valoroasă plantă furajeră. Datorită măsurilor luate de organele de specialitate, concepției noi care își face loc in ce privește conservarea furajelor, în cooperativele a- gricole din numeroase județe — Dolj, Olt, Teleorman, Ilfov, Ialomița, Constanța, Timiș, Argeș, Vîlcea, Galați, Vrancea, Mureș — au fost însilozate cantități mult mai mari de furaje decît cele prevăzute pînă la această dată. Trebuie arătat însă că în unele județe — Gorj, Caraș-Severin, Neamț, Cluj și altele — in care este nevoie de multe furaje pentru sectorul zootehnic, planul la însilozări nu a fost realizat. De asemenea, trebuie intensificate lucrările de în- silozare în întreprinderile agricole de stat, unde graficul de însilozări nu s-a îndeplinit.Nu peste multă vreme va începe campania de recoltare a cerealelor păioase, lucrare care va trebui să se desfășoare în timpul cel mai scurt, astfel incit să se evite orice pierderi, în acest scop, toate pregătirile pentru strîngerea recoltei trebuie încheiate din timp, cu grijă pentru calitatea reparațiilor tuturor mașinilor, spre a se preintimpina orice defecțiuni în timpul recoltării. Din datele furnizate de ministerul de resort rezultă că pînă la începutul acestei luni, în stațiunile pentru mecani-
tv

DUMINICA, 6 IUNIE 1976
PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea programului.
8,40 Tot înainte I
9,35 Film serial pentru copii : „Dak- 

tarl“.
10.00 Viața satului.
11.15 Ce știm și ce nu știm despre...
11,45 Bucuriile muzicii. Muzica româ

nească in contemporaneitate.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
15.15 Magazin sportiv.
16,05 Drum de glorii. Concurs pentru 

tineret, dedicat aniversării a 100 de 
ani de la cucerirea independentei 
de stat a României. (Transmisiune 
de la Slobozia).

17.30 Secvențe suedeze.
17,50 Film serial : „Varianta Omega" — 

producție a televiziunii sovietice. 
Episodul I.

19.00 Micul ecran... pentru cel mici.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reportaj TV : Insula plutitoare.
30.20 Film artistic : „Citadela". Premie

ră pe țară. Producție a studiouri
lor engleze.

89,10 24 de ore. 

chinez și populației din zonele afec- simpatie și compasiune, iar familiilor
MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

gresului Partidului Comunist din Grecia (interior).La plecare, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., activiști de partid. (Agerpres)
culturilorzarea agriculturii au fost reparate 93 la sută din combinele C 12, 72 la sută din combinele C 1—C 3 și 86 Ia sută din presele de balotat paie. Așadar, termenul prevăzut pentru încheierea acestor lucrări a fost depășit, lucrările de reparații la combinele C 12 fiind întirziate în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din județele Alba, Satu-Mare, Caraș-Severin, Olt, Sălaj etc. Trebuie acționat ferm în vederea încheierii reparațiilor la toate utilajele care vor lucra in campania agricolă de vară, iar organele de specialitate și conducerile unităților agricole să verifice, cu exigență și răspundere, mașină cu mașină, pentru a exista garanția bunei lor funcționări în timpul recoltatului.Lucrările agricole se aglomerează cu fiecare zi. Pentru ca întreținerea culturilor. recoltarea furajelor si executarea celorlalte lucrări de sezon să se poată face la timp, se cer o temeinică organizare a muncii, o înaltă responsabilitate in muncă din partea tuturor celor ce lucrează în agricultură, din fiecare unitate, din fiecare formație de lucru. Nivelul recoltei din acest an depinde de munca harnică, conștiincioasă a oamenilor, de responsabilitatea cu care ei execută fiecare lucrare. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia recent încheiatul Congres al educației politice și al culturii socialiste, actuala bătălie ce se desfășoară în agricultură pentru recolte sporite constituie un autentic examen al roadelor activității de formare a conștiinței înaintate a oamenilor muncii de la sate. Iată de ce organele și organizațiile de partid au datoria să desfășoare în continuare ample acțiuni politico-educative, în spiritul sarcinilor subliniate la Congresul educației politice și al culturii socialiste, pentru dezvoltarea atitudinii înaintate față de muncă și formarea omului nou, pentru creșterea răspunderii fiecărui om și a întregii obști a satelor ' față de realizarea producțiilor agricole prevăzute. Peste tot, roadele acestor acțiuni trebuie să se concretizeze în executarea la timp și în bune condiții a tuturor lucrărilor, în obținerea de recolte sporite la toate culturile.

PROGRAMUL II
10,00—11,30 Matineu simfonic.
20.00 Eroi îndrăgiți de copii.
20,25 Ora melomanului. Concert Mozart.
21,20 „Tot de un neam și odată descă- 

lecați sunt...". Miron Costln.
21,40 Film serial : „Kojak".

LUNI, 7 IUNIE 1976
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba maghiară.
19,00 Bucureștiul necunoscut,
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Colocvii contemporane..
20.30 Mic concert de seară.
20,55 Emisiune pentru tineret.
21.20 Roman-foileton : „Forsyte Saga". 

Episodul XXIV : „La Ascot".
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17,00 Telex.
17,05 Melodii populare.
17.25 Film artistic : „Insula" — produc

ție a studiourilor cinematografice 
japoneze.

19,00 Țara mea — emisiune muzical* * 
coregrafică.

Doctorul Iudym ; EFORIE — 
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Misiunea primejdioasă : LUMI
NA — 9; 11,13; 13.30; 13,45; 18: 20.
• Ei au luptat pentru patrie: LU
CEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30. 
•> Mihai Viteazul : PATRIA — 10; 
14,30: 19.
• Noi aventuri cu Tom și Jerry ;
SCALA — 9,30; 11,15; 13; 14,30;
16.15: 18.13; 20.15.
• Zile fierbinți : CENTRAL —9,15; 
11,30: 13.43; 16; 18,15; 20,30.
• Prima pagină : FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii : „Dak- 

tari".
20.25 Meridiane literare.
21.25 Telex.
21.30 Șoseaua Olteniței km 12.
21,50 Tezaur de cîntec românesc.

Cronica zileiDelegația de juriști sovietici, condusă de V. I. Terebilov, ministrui justiției al U.R.S.S.. a vizitat Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România și Muzeul de artă din Capitală.Cu prilejul prezenței în țara noastră a delegației, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, V. I. Drozdenko, a oferit un dejun, iar ministrul justiției, Emil Nicolcioiu, un dineu.Sîmbătă, juriștii sovietici au fost oaspeți ai litoralului românesc.
★Cu prilejul Zilei Constituției Danemarcei, ambasadorul acestei țări la București, Niels Boel, a vorbit, sîmbătă, la posturile noastre de televiziune.
★Sîmbătă dimineața, nava militară britanică „H.M.S. Devonshire", care a făcut o vizită în portul Constanța, a părăsit apele teritoriale românești. Viceamiralul A.S. Morton, ofițer amiral. al Flotei I din Marina Regală a Marii Britanii, a fost primit de general-colonel Ion Coman, prim-ad- junct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major.în timpul cit s-au aflat în țara noastră, marinarii militari britanici au vizitat obiective istorice și turistice de pe litoralul românesc al Mării Negre.
★La Centrul internațional de metodologie a studiilor asupra viitorului și dezvoltării a avut loc, sîmbătă, o masă rotundă, la care a participat Eleonora Massini, secretar general al Federației mondiale pentru studiul viitorului. Vorbitoarea a dezvoltat tema trebuințelor umane in lumina viitorului, insistînd asupra locului pe care îl ocupă această problemă in definirea unui nou umanism și în instaurarea unei noi ordini economice internaționale.în cadrul discuțiilor, la care au luat parte profesori și cercetători români, s-a scos în evidență importanța cercetărilor și analizelor sociologice în definirea unor probleme sociale de interes major. (Agerpres)

Dezvelirea unui bust 
al lui Nicolae lorga în fața Institutului de istorie „Nicolae lorga" din Capitală, clădire in care marele nostru istoric a trăit ultimii ani ai vieții, a fost dezvelit, sîmbătă la amiază, într-un cadru festiv, bustul ilustrului om de știință și cărturar Nicolae lorga, realizat in bronz de artistul poporului Ion Iri- mescu. Inaugurarea monumentiilui coincide cu împlinirea a 40 de ani de la crearea Institutului de istorie și a 105 ani de la nașterea fondatorului său. Nicolae lorga.La festivitate au participat Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice, Petre Constantin, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București, reprezentanți ai Consiliului Culturii și E- ducației Socialiste, oameni de știință, artă și cultură, cercetători, precum și membri ai familiei marelui istoric.A luat cuvîntul Ștefan Ștefănescu, directorul Institutului de istorie, care a evocat prodigioasa activitate științifică a Iul Nicolae lorga, neobosita muncă culturală pe care renumitul istoric, animat de un fierbinte patriotism, a desfășurat-o in rindul maselor populare. (Agerpres)
• SPORT • SPORT e SPORT • SPORT e SPORT O SPORT

FOTBAL

Echipa noastră 
întrecută cu 4-2 

de formația Italiei Pe stadionul „San Siro“ din Milano aseară a avut loc meciul amical de fotbal dintre reprezentativele Italiei și României. După cum amatorii noștri de sport au putut asculta la radio sau urmări la televizor, partida a fost destul de echilibrată, numai că echipa-gazdă — mult mai decisă și mai atentă in fazele de finalizare — a reușit să ciștige la un scor clar : 4—2, conducind permanent (2—0, 3—1, 4—1). Toate cele șase goluri ale meciului s-au înscris în repriza secundă, în ordine, de Graziani (min. 50), Antognoni (min. 60), Lucescu (min. 65), Betega (min. 70 și 75) și Dudu Georgescu (min. 77).în meciul de aseară, condus de arbitrul austriac P. Schiller, au fost utilizate următoarele formații: Româ
nia : Iordache — Cheran, G. Sandu, Dobrău. Hajnal (Tănăsescu) — Mul- țescu, Boloni, Iordănescu — Fazekas (Zamfir), M. Sandu (Dudu Georgescu). Lucescu. Italia : Zoff, Tar- delli, Fachetti, Bellugi, Rocca, Be- netti (Zacarelli), Pecci, Antognoni, Causio, Graziani, Polici (Betega).

TENISîn turul doi al campionatelor internaționale de tenis ale Franței de la Roland Garros, Virginia Ruzici a eliminat-o cu 6—2, 6—3 pe Eva Szabo (Ungaria), iar Mariana Simiones- cu a cîștigat cu 3—6, 6—3, 7—5 partida cu Glynis Coles (Anglia).
NATAȚIESimbătă, la Berlin, în cadrul unui concurs de natație, sportivii din R.D. Germană au stabilit două noi recorduri ale lumii. în probă de 200 m fluture, Rosemarie Gabriel: 2T2”84/100, iar la 100 m fluture, Roger Pyttel : 55”22/100.

ȘAHLa 13 iunie începe Ia Manila unul dintre turneele interzonale contînd pentru campionatul mondial masculin de șah, la care vor participa 20 de mari maeștri și maeștri internaționali din 13 țări. Printre aceștia se numără și marele maestru ro

Plecarea prințului Gholam Reza Pahlavi 
și a prințesei Manijeh PahlaviSîmbătă după-amiază au părăsit Capitala ' prințul Gholam Reza Pahlavi și prințesa Manijeh Pahlavi, care, la invitația președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, au întreprins o vizită în țara noastră.Oaspeții au fost conduși de tovarășii Emil Bobu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, cu soția, Lina Ciobanu. președinta Consiliului Național al Femeilor, Ion Pățan, vice- prim-ministru al guvernului, minis

SOSIREA IN CAPITALĂ A TOVARĂȘULUI IODO KURTOVICI,membru al Prezidiului C. C. al U.C.I., secretar în Comitetul Executiv al Prezidiului C.C. al D.C.I.Simbătă seara a sosit în Capitală tovarășul Todo Kurtovici, membru al Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, secretar in Comitetul Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită de prietenie în tara noastră.Pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost întîmpinat de tovarășii Cornel
Primire la Consiliul de MiniștriTovarășul Paul Niculescu, viceprim- ministru al guvernului, ministrul e- ducației și invățămintului, a primit sîmbătă dimineață delegația condusă de Maria David, adjunct al secretarului pentru învățămînt, știință și cultură din provincia autonomă Voj- vodina, R. S. F. Iugoslavia, care face o vizită in țara noastră.
Delegația Marii Adunări Naționale 

a Turciei în județul ConstanțaDelegația Marii Adunări Naționale a Turciei, condusă de Kemal Giiven, președintele Adunării Naționale, a sosit, simbătă, la Constanța.La aeroportul Mihail Kogălniceanu, oaspeții au fost intimpinați de tovarășul Gheorghe Trandafir, primarul municipiului Constanța, de alte persoane oficiale.A fost prezent Rasim Fenmen. ministru, consul general al Turciei la Constanța.în cursul zilei, parlamentarii turci
Vizita delegației municipalității orașului AnkaraSimbătă dimineața, Gheorghe Cioară, primarul general al Capitalei, a avut o întrevedere cu primarul orașului Ankara, Vedat Daiokai, care, în fruntea unei delegații a municipalității capitalei Turciei, face o vizită în țara noastră, la invitația Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București.Cu acest prilej, oaspeților le-au fost prezentate aspecte ale organizării .activității comitetului executiv, ale muncii desfășurate pentru coordona

La Tunari, de azi Trăgători fruntași din 24 de țări 
la campionatele internaționale ale RomânieiDe astăzi, poligonul Tunari găzduiește întrecerile unei mari competiții internaționale de tir — de altfel, de veche și frumoasă tradiție — la care vor participa fruntași ai acestui sport din 24 de țări. Pentru majoritatea concurenților și concurentelor, aceste întreceri constituie un ultim criteriu de verificare înaintea apropiatelor Jocuri olimpice. N-ar fi exclus deci ca unii sau alții dintre medaliații concursului din aceste zile de la Tunari să urce treptele podiumului de onoare ai „olimpiadei canadiene".Campionatele internaționale de tir ale României (aflate acum la a XlX-a ediție) și „Marele premiu Carpați" la talere reunesc o serie de actuali sau foști campioni și recordmani mondiali și plimpici, sportivi și sportive din elita tirului, precum și o serie de tineri de real talent. între aceștia se află și sportivii noștri, din rindul cărora menționăm pe Dan Iuga, Cor- neliu Ioan, Virgil Atanasiu, Nicolae Rotaru, Anișoara Matei, Eva Olah. Ștefan Caban, Mircea Ilea.

ÎN CÎTEVA RÎNDURImân Florin Gheorghiu, aflat la a doua sa prezență la „interzonale" (prima oară la Petropolis, in anul 1973).Dintre ceilalți participanți se remarcă sovieticii Boris Spasski, Lev Polugaevski, Iuri Balașov și Vitali Teșkovski. Liubomir Liubojevici (Iugoslavia), Wolfgang Uhlmann (R. D. Germană), Henrique Costa Mecking (Brazilia), Zoltan Ribli (Ungaria), Vlastimil Hort (Cehoslovacia), Walter Browne (S.U.A.) și Miguel Quinteros (Argentina).
FOTBALîn a doua semifinală a competiției de fotbal pentru juniori „Turneul U.E.F.A.", echipa Ungariei a întrecut cu scorul de 4—2 (după e- xecutarea loviturilor de la 11 m) formația Franței. Finala se va disputa duminică intre echipele U.R.S.S. și Ungariei.

★Disputat Ia Guadalajara, în prezenta a 70 000 de spectatori, meciul amical de fotbal dintre echipele Bra

trul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, general-co- lonel Ion Coman, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, Nicolae Doi- caru. prim-adjunct de ministru, Va- sile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion M. Nicolae, adjunct al ministrului industriei chimice, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Aii Reza Bahrami, ambasadorul Irandlui, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Vasile Șandru, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Erau de față Petar Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, membri ai ambasadei. (Agerpres)
în cursul întrevederii au fost a- bordate aspecte ale dezvoltării invă- țămintului, cercetării științifice, activității culturale, precum și ale colaborării româno-iugoslave în aceste domenii. La convorbire a participat Maria Stănescu, adjunct al ministrului educației și invățămintului.(Agerpres)

au avut o întrevedere cu tovarășul Vasile Vîlcu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Constanța.După-amiază, oaspeții au vizitat stațiuni de pe litoralul românesc al Mării Negre.Președintele comitetului executiv al consiliului ’popular județean a o- ferit un dineu în onoarea delegației Marii Adunări Naționale a Turciei., (Agerpres) 
rea vieții. economice, sociale și culturale a Capitalei. Au fost înfățișate, totodată, unele realizări în dezvoltarea urbanistică a orașului, preocupările de perspectivă în acest domeniu.în cursul zilei, delegația municipalității orașului Ankara a vizitat cartierul de locuințe Drumul Taberei, întreprinderile „.Țricodava" și de panouri mari — Militari.în cinstea oaspeților, primarul general al Capitalei a oferit un dejun. (Agerpres)

Fără îndoială, pe standurile de tir de la Tunari — la pistol, la talere, ca și la probele olimpice de pușcă — spectaculozitatea întrecerilor și valoarea rezultatelor se vor situa la cote deosebite. Tehnicienii lotului românesc sînt de părere că în lupta pentru medalii vor conta, firește, și sportivii noștri. Este de subliniat, totodată, că la competiția care începe azi trăgătorii români — ne referim la cei susceptibili de a face parte din lotul olimpic — au în vedere realizarea și depășirea haremurilor de selecție stabilite de forul nostru de specialitate.în programul de azi, de la ora 9 vor evolua specialiști ai probelor de talere (aruncate din șanț) și pușcă liberă (60 focuri — culcat), iar de la ora 11,15 cei ai probei de pistol liber. Mîine, la aceleași ore, se dispută manșa a doua la talere aruncate din șanț, proba de pușcă standard (60 f.c.) pentru femei, cea de pistol standard (30 + 30) pentru femei și pușcă standard (60 f.c.) pentru juniori.
ziliei și Mexicului s-a încheiat cu scorul de 3—0 (1—0) în favoarea jucătorilor brazilieni.

BOXBoxerul turc Cemal Kamaci și-a păstrat titlul de campion european la categoria superușoară, învingînd la puncte în 15 reprize pe pugiliștul francez Jean Saadli. Meciul s-a disputat la Istanbul in fața a 15 000 de spectatori.
HANDBALîn turneul internațional feminin de handbal de la Budapesta : Ungaria— Cehoslovacia ,17—12 (10—3), R. F.Germania—Canada 15—10 (8—2).
CICLISMFelice Gimondi se menține lider în Turul ciclist al Italiei, urmat la 16 secunde de belgianul De Muynck. Fostul purtător al tricoului roz, Francesco Moser, se află pe locul 6 (la 1’05”), iar Eddy Merckx (bolnav) ocupă locul 9 (la 1’23”).

Congresul Partidului 
Socialist-Popular din SpaniaMADRID 5 (Agerpres). — La Madrid au început sîmbătă lucrările Congresului Partidului Socialist- Popular din Spania.La congres participă, alături de delegații Partidului Socialist-Popular, reprezentanți a numeroase partide și organizații politice și sindicale din Spania. De asemenea, sînt pre- zenți delegați ai unor partide socialiste, comuniste și democratice din Europa, America Latină și Africa.

Mesajul de salut al C. C. al P. C. R.Dragi tovarăși,în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ai oamenilor muncii din Republica Socialistă România, adresăm un călduros salut participanților Ia Congresul Partidului Socialist-Popular din Spania, tuturor militanților partidului dumneavoastră.Ne este plăcut să subliniem cu acest prilej satisfacția față de evoluția pozitivă a relațiilor prietenești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist-Popular din Spania. Sintem încredințați că dezvoltarea pe mai departe a legăturilor dintre partidele noastre va reprezenta o importantă contribuție la întărirea prieteniei dintre cele două 'popoare, în folosul cauzei păcii, destinderii și colaborării în Europa și în întreaga lume.Partidul nostru, oamenii muncii din România urmăresc cu interes și sentimente de solidaritate activitatea desfășurată de partidul dumneavoastră în colaborare cu celelalte forte patriotice, democratice și progresiste din Spania pentru apărarea și promovarea intereselor oamenilor muncii, pentru libertate, independentă națională și progres social, pentru dezvoltarea democratică a societății spaniole.Dorim să dezvoltăm relațiile dintre România și Spania, in interesul celor două popoare, al păcii și colaborării în Europa și în lume.Congresul dumneavoastră are loc în condițiile in care în Întreaga lume s-au înfăptuit și continuă să se producă profunde mutații în raportul de forțe in favoarea popoarelor care se pronunță și militează pentru înfăptuirea dreptului de a dispune în mod suveran de resursele și bogățiile lot naționale, de a-și alege și urma calea propriei dezvoltări economice și sociale. Se manifestă pretutindeni cu o vigoare sporită voința și capacitatea de acțiune a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a maselor largi populare pentru înlăturarea oricăror forme de oprimare națională și socială, pentru lichidarea vechii politici imperialiste, de dominație și dictat, de amestec în treburile interne ale altor națiuni, pentru promovarea largă în viața internațională a unei politici noi, întemeiată pe respectarea independenței și suveranității popoarelor, egalității în drepturi și avantajului reciproc.Aqționînd. cu fermitate și copșecr vență în direcția înfăptuirii unui sistem durabil de pace și securitate în Europa, România consideră că in prezent se impun mai mult ca ori- cînd intensificarea eforturilor statelor și, totodată, mobilizarea forțelor politice și sociale, a opiniei publice pentru asigurarea transpunerii în viață a prevederilor conținute în documentele semnate la Helsinki, pentru realizarea de măsuri practice în domeniul dezangajării militare și dezarmării, pentru statornicirea unui

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 

și 9 iunie. In țară : Vremea va fi in 
general frumoasă și va continua să se 
încălzească. Cerul va fi variabil. Izolat

Goteborgul industrialIn centrul orașului Goteborg, privirea îți este atrasă de silueta unei statui a cărei înfățișare amintește de catargele unei corăbii scufundate. Din virful unui catarg se apleacă spre mare, in in- timpinarea vapoarelor, o femeie de bronz care ține strins la piept un copil. Părul, basmaua și rochia ii flutură în vînt : e o soție de marinar. Născut din mare și pentru mare, Goteborgul este unul dintre cele mai mari porturi «le Scandinaviei. Pe o distanță de 12 kilometri, pe ambele părți ale riului Gota-Alv, se înșiră docuri, șantiere. cheiuri, antrepozite, dominate toate de brațele puternice ale macaralelor. Tot țărmul drept al orașului este ocupat de întreprinderi industriale. printre care uzinele „Volvo", principalul constructor de automobile din Suedia, precum și cele aie renumitei firme producătoare de rulmenți — „S.K.F.“

Din portul Gotcborg își iau drumul spre alte colturi ale lumii mărfuri reprezentînd mai bine de jumătate din volumul exporturilor Suediei și tot aici se descarcă o bună parte din materiile prime de care au nevoie industriile suedeze.De altfel, Suedia este o țară cu o industrie foarte dezvoltată. Industrializarea s-a întemeiat pe marile zăcăminte de fier din Laponia, pe pădurile care acoperă jumătate din teritoriul țării și pe energia hidraulică ieftină furnizată de lacuri. Datorită calității lor remarcabile, _ produsele suedeze — *de  la celebrele chibrituri și separatoare de lapte pînă la oțeluri superioare, nave și mașini electronice de calcul — se bucură de o bună reputație pe piața mondială. Dezvoltarea Suediei este datorată și faptului că de peste un secol și jumătate ea n-a mai cunoscut vitregiile

După cuvîntarea . președintelui Partidului Socialist-Popular. Enrique Tierno Galvan, congresul a fost salutat de delegațiile străine participante.Reprezentantul Partidului Comunist Român, tovarășul Teodor Marinescu» membru al C.C: al P.C.R., a prezentat mesajul de salut al Comitetului Central al P.C.R.
climat de înțelegere și colaborare pașnică intre toate națiunile continentului.Considerăm, de asemenea, că se Impun abordarea într-un spirit nou și soluționarea. într-un cadru democratic, cu participarea tuturor state1- lor, a marilor probleme care preocupă în prezent umanitatea : lichidarea decalajelor economice și a fenomenului subdezvoltării, curmarea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării generale, în primul rînd nucleare, stingerea prin mijloace politice a focarelor de încordare și conflict, clădirea unei noi ordini economice și politice internaționale, a unei lumi mai bune și mai drepte.In prezent, întregul nostru popor se află angajat într-o vastă activitate de înfăptuire a hotărîrilor Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român — Ia lucrările căruia am avut satisfacția să salutăm o delegație a partidului dumneavoastră — pentru traducerea în viață a Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. O preocupare centrală a partidului nostru o constituie perfectionarea și adîncirea democrației socialiste, participarea largă a maselor de oameni ai muncii Ia conducerea societății, crearea condițiilor pentru înflorirea multilaterală a personalității umane.îh sfera politicii externe, România extinde relațiile de colaborare cu toate țările socialiste, cu țările in curs de dezvoltare, cu statele nealiniate, cu celelalte țări ale lumii, indiferent de sistemul lor social, pe baza principiilor universal valabile ale dreptului internațional, își aduce contribuția activă la soluționarea problemelor majore ale contemporaneității, în interesul tuturor popoarelor, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării pe plan mondial. In spiritul hotărîrilor congresului, partidul nostru militează pentru întărirea și dezvoltarea colaborării, prieteniei și solidarității cu partidele comuniste, socialiste, social-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu alte organizații democratice, subliniind necesitatea înțelegerii și unirii eforturilor lor pe plan national și internațional în lupta pentru transformări înnoitoare în viața societății, pentru pace, pentru democratizarea relațiilor dintre state, pentru asigurarea dezvoltării libere și independente a fiecărei națiuni pe calea progresului și ciyilizațjej,Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin in desfășurarea lucrărilor congresului dumneavoastră, în îndeplinirea hotăririlor pe care le Veți adopta și în activitatea viitoare consacrată promovării intereselor fundamentale ale oamenilor muncii din Spania, pentru democratizarea societății spaniole, pentru pace și progres social. Urăm, totodată, poporului prieten spaniol multă fericire într-o Spanie liberă, independentă și democratică.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

vor cădea averse de ploaie, după-amia- 
za mai frecvente în sud-vestul țării. 
Vîntul va sufla moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 7 și 15 
grade, iar cele maxime între 20 și 28 
de grade, local mai ridicate în sud. 
In București : Vremea va fi în general 
frumoasă. Cerul va fi variabil. Vînt 
moderat. Temperatura va continua să 
crească ușor.

războiului. Bucurîn- du-se de o îndelungată perioadă de pace, poporul suedez și-a putut pune în valoare hărnicia și talentul, edificind o e- conomie avansată.Strins legată de piața externă — principalul debușeu și sursă de aprovizionare cu materii prime pentru industriile sale — Suedia promovează o politică de largă colaborare cu toate statele, indiferent de orinduirea lor socială. Pe terenul fertil al năzuințelor comune de înțelegere și conlucrare, relațiile româno- suedeze, pe multiple planuri, cunosc un curs mereu ascendent. Intensificarea continuă a acestor legături, dorința ambelor părți de a identifica noi domenii și forme de cooperare corespund pe deplin aspirațiilor de progres ale celor două popoare, intereselor păcii și securității pe continentul nostru și în lume.
Gh. CERCELESCU

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 10; 14,30, SA nu-ți faci 
prăvălie cu scară — 20, (sala 
mică) : Comedie de modă veche 
— 10, Valiza cu fluturi — 15, Tache, 
lanke și Cadîr — 20. (sala Atelier): 
Treptele iubirii — 20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala Studio a Ateneului Român): 
Ciclul „După-amiezile muzicale 
ale tineretului". Recital de pian : 
Carmen Mihalache. Recital de vio
loncel : Titi Negoiță — 19, (Ate

neul Român) : Concert simfonic. 
Dirijor : Christoph Eschenbach 
(R.F.G.). Solist : Justus Frantz 
(R.F.G.) — 20.

Opera Română : Motanul în
călțat — 11, Seară vieneză — 19.
• Teatrul de operetă : Mătușa 
mea, Faustina — 10,30, Soarele 
Londrei — 19.30.
• Teatrul de comedie : Preșul —
10,30, Trei surori — 19.30.
•< Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Ferma — 10,30, Lungul drum al zi
lei către noapte — 19, (sala Gră
dina Icoanei) : Noile suferințe 
ale tînărului „W" — 19.30.
• Teatrul Mic : Nu sintem ingeri 
— 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Lady X — 19,30, (sala 

Studio) : Nu am Încredere în băr
bați — 10,30.
•• Teatrul Giulești : Steaua fără 
nume — 19,30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoriei) : 
Cavalcada comediei — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Cînte- 
cul străbate lumea — 10; 19,30.

Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 10,30, Notă zero la purtare 
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toriei) : Prințesa și ecoul — 16; 19, 
(sala Academiei) : Punguța cu 
doi bani — 11.
• Circul București : Circul pe 
gheață. Spectacol susținut de Cir
cul Mare din Moscova — 10; 16;
19,30.

cinema
• Steaua fericirii captive: TIM
PURI NOI — 9; 12,15; 16; 19,15.
• Simon Blanco : VICTORIA — 
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15.
• Magnolia Înflorește din nou : 
CASA FILMULUI — 10; 12,30; 16; 
18,15; 20.15.
• Fratele meu are un frate for
midabil : DACIA — 9; 11,13; 13,30; 
15.45; 18; 20,15.
• Prietenii mei, elefanții: BUCU
REȘTI — 9; 12,15; 16.15; 19,30, la 
grădină — 20.15, FAVORIT — 9.15; 
12,30; 16.15; 19.30, MODERN — 9; 
12,15: 16,15; 19,30.

Program de desene animate : 
DOINA — 9,30: 11,15.
• Cercel magic : DOINA — 13,15; 
15,30; 17,45; 20.

• întilnire Ia aeroport : BUCEGI 
— 16; 18, la grădină — 20.

Vînzătorul de baloane : FERO
VIAR — 9; 11,13; 13.30; 16; 18,15;
20,30. MELODIA — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18.15; 20,30.
• Operațiunea „Monstrul" : UNI
REA —- 16: 18, la grădină — 20, 
FERENTARI — 15,30; 18; 20.15.
• Viridiana — 10; 12,15, Hugo și
Josefina — 18,30, Poveste din Loui
siana : — 20,30 : CINEMATECA
(sala Union).
•r Cel alb, cel galben, cel negru : 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.15: 20,30, GLORIA — 8,30; 10,45; 
13: 15,15; 17,30; 20, AURORA — 9; 
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15.
• B. D. intră în acțiune ; DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15.

• Doi oameni în oraș : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,45; 16; 18,13; 20.15, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.

Teroare pe uliță : LIRA — 15,30; 
18, la grădină — 20,15.
• Cursă grea s BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15, ARTA
— 15.30; 17,45; 20.
• Mastodontul: GIULEȘTI — 15,30; 
17,45: 20.

Mere roșii : MIORIȚA — 9;
11,15 r 13.30; 15,45; 18; 20.
• Timpul șterge totul : COTRO- 
CENI — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Casa de la miezul nopții : PA
CEA — 16; 18: 20.

Păcală : CRÎNGAȘI — 17.
• Actorul și sălbaticii: FLOREAS- 
CA — 15,30; 19.

• Păsări de pradă : VOLGA — 
9,30; 11,30: 13.30; 15,45; 18; 20.
• La începutul timpurilor : VII
TORUL — 15,30; 18; 20.
• Cu mîinile curate : MOȘILOR
— 15.30; 18. la grădină — 20.
• Singurătatea florilor : POPU
LAR — 15.30: 18; 20,15.

Dacii : MUNCA — 15.45; 18; 20.
• Viața personală : COSMOS — 
15,30: 18; 20,15.
• Pe aici nu se trece : FLACARA
— 15.30; 19.

Frați de cruce : VITAN — 15.30; 
18, la grădină — 20, GRADINA 
LUCEAFĂRUL — 20.
• De nicăieri, spre nicăieri : RA
HOVA — 16; 18; 20.
• Prin cenușa imperiului î PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
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Lucrările Conferinței O.N.U. 
pentru așezările umaneVANCOUVER 5 (Agerpres). — Delegațiile guvernamentale prezente la lucrările Conferinței Națiunilor Unite pentru așezările umane, care se desfășoară la Vancouver, au luat in dezbatere o declarație provizorie de principii, elaborată de către secretariatul conferinței. Documentul subliniază că actuala problemă a locuințelor este o consecință a dezechilibrului economic care există în diverse regiuni ale lumii. Mențio- nînd responsabilitatea Națiunilor Unite pentru a se pune capăt exploatării neraționale a Resurselor naturale, documentul subliniază necesitatea reformării actualelor relații e- conomice internaționale în baza declarațiilor și. programelor adoptate de Adunarea Generală a O.N.U. și a Cartei drepturilor și economice ale statelor, consacrată planurilor de perspectivă, declarația dreptul fundamental la propunînd ca pămîntul, element indispensabil așezărilor urbane și ru-

îndatoririlor în partea acțiune de proclamă locuință,

rale, să fie subiect de control public, prin intermediul unor legi adecvate.Pe de altă parte, s-a arătat că anul acesta „Ziua internațională a mediului înconjurător" este marcată intr-un număr de 136 de mari orașe ale lumii, intre altele, prin interzicerea circulației automobilelor în anumite zone. Acțiunea are ca scop să evidențieze avantajele, atit economice cît și pe cele privind prevenirea poluării, ale interzicerii traficului în punctele aglomerate ale orașelor — se arată într-o declarație publicată in cadrul lucrărilor conferinței. în- tr-un mesaj adresat reuniunii in legătură cu această zi, directorul executiv al Programului • Na-, țiunilor Unite pentru problemele' mediului, Mostafa Tolba, a adresat un apel tuturor țărilor lumii să ia măsurile necesare pentru conservarea resurselor naturale ale Terrei. în mesaj se arată, de asemenea, că trebuie întreprinse toat» pentru ca 800 de milioane tori ai planetei să nu mai spectrul foametei, să iasă rea de sărăcie.
eforturile de locui- cunoască din sta

Omenirea lupta 
pentru ocrotirea naturiiÎncepînd din 1974 — în urma propunerii făcute la O.N.U. de un grup de țări, printre care și România — pe întreaga noastră planetă ziua de 5 iunie este sărbătorită in fiecare an ca „Zi internațională a mediului înconjurător".Evenimentul aduce în atenția opiniei publice internaționale un impe-' rativ major al epocii noastre — necesitatea participării cu eforturi sporite a tuturor națiunilor la protejarea și conservarea factorilor naturali de mediu. Aceste eforturi sînt cu atit mai necesare cu cit, în actualul stadiu al dezvoltării industriale, sursele de degradare a mediului au crescut considerabil și pot fi anihilate numai a soluțiilor adoptate pe plan mondial cu cele specifice fiecărei țări.în acest efort general, statul nostru aduce o contribuție remarcabilă. Astfel, paralel cu dezvoltarea accelerată economico-socială a țării, 6e asigură și apărarea fermă a tuturor condițiilor privind calitatea mediului de viață. „Odată cu realizarea acestui vast program de dezvoltare economico-socială — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu in Raportul la Congresul al XL-lea al partidului — va trebui să se acorde o atenție mai mare măsurilor de împiedicare a poluării, de conservare nealterată a mediului înconjurător, asigurînd astfel condiții de viață cit mai corespunzătoare poporului, atit in prezent, cit și in viitor".Pe linia acestei preocupări neslăbite pentru calitatea mediului nostru de viață se înscriu crearea Consiliului Național pentru protecția mediului înconjurător, ca organ guvernamental, a comisiilor județene, ca organisme teritoriale, adoptarea, în ultimii ani, de către Marea Adunare Națională a unui număr important de reglementări și programe de perspectivă. în fruntea acestora se situează Legea cu privire la protecția mediului înconjurător, ale cărei prevederi urmăresc să apere împotriva poluării toți factorii de mediu : aerul, apa, solul și subsolul, pădurile, fauna terestră și acvatică, rezervațiile naturale și monumentele naturii, așezările omenești etc. în cei trei ani care au trecut de la adoptarea legii s-au cheltuit — în conformitate

printr-o îmbinare
„Ziua internațională 

a mediului înconjurător"

cu prevederile ei — fonduri importante pentru protejarea mediului ambiant. Eforturile materiale pe care le face statul in acest sens cunosc creșteri substanțiale de la un an la altul. De pildă, fondurile acordate in acest an pentru intensificarea cercetării științifice și tehnologice antipoluante sînt de circa două ori mai mări de- cit cele din 1975.în cimpul vast de acțiune pentru protecția mediului înconjurător se înscriu și cele două programe adoptate în acest an de forul legislativ al țării : „Programul național privind conservarea și dezvoltarea fondului forestier în perioada 1976—2010“ și „Programul național de perspectivă pentru amenajarea bazinelor hidrografice", două 1 prin care prin care ză pentru înfăptuirea lor, vor „complexului pă-

Cele programe, măsurile pe le prevăd, investițiile pe le angajea-
asigura realizarea duri-ape-soluri". care este pe cale de a se constitui. în etapa actuală, ca unul din pivoții protecției mediului înconjurător pe plan mondial.Ca țară socialistă în curs de dezvoltare, România este preocupată ca, paralel cu eforturile pentru accelerarea industrializării, a dezvoltării economice, să asigure locuitorilor săi cele mai bune condiții de viață, acționind consecvent pentru conservarea și protejarea patrimoniului său natural. Ea militează pentru promovarea programelor naționale și internaționale privind protecția mediului înconjurător, prin acorduri bi sau multilaterale, cooperind în acest domeniu — pe plan științific, tehnic, Or conomic — cu toate țările. Animată de dorința unei cit mai largi cooperări, România — ca țară membră a Consiliului de administrație al Programului Națiunilor Unite pentru mediul înconjurător — susține acest program și participă activ la acțiunile întreprinse de el.Toate aceste preocupări pe plan intern și internațional, in domeniul protecției și ameliorării factorilor mediului înconjurător, demonstrează politica consecventă a statului nostru, care are ca scop fundamental îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață, a stării de sănătate a întregii populații.

Program de dezvoltare a țărilor africane 
în concordanță cu cerințele instaurării unei noi ordini 

internaționalestatele africane prin intermediul schimburilor comerciale, transformări socioreconomice în mediul rural. dezvoltarea industriei potrivit nevoilor țărilor de pe continentul a- frican și crearea de instituții menite să faciliteze transferul de tehnologie și formarea cadrelor naționale necesare. Această strategie, a precizat secretarul executiv al C.E.A., proclamă mobilizarea plenară a propriilor forțe materiale și umane și țintește să dea guvernelpr africane mijloacele necesare pentru a-și asigura suveranitatea asupra propriilor resurse naturale.

economiceALGER 5 — Corespondentul Agerpres transmite : Vorbind de- rolul Comisiei economice O.N.U. pentru Africa (C.E.A.) în stabilirea unei noi ordini economice mondiale, K. Adedeji. secretar executiv al acestei comisii, a anunțat , intr-un interviu acordat Agenției algeriene de presă că C.E.A. a pregătit o nouă strategie de dezvoltare bazată, in întregime, pe obiectivele noii ordini economice. Această strategie, numită „Plan . director revizuit pentru instaurarea unei noi ordini economice", conține ca priorități : promovarea cooperării economice între

întilnire tovărășeascătr-o atmosferă de caldă prietenie, au fost discutate probleme ale dezvoltării în continuare a raporturilor de colaborare dintre Partidul Comunist. Român și Partidul Comunist Italian. Au fost abordate, de asemenea, unele probleme actuale ale vieții internaționale, ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

ROMA 5 — Corespondentul Agerpres transmite : Tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al ■ C.C. al P.C.R., s-a întilnit, sîmbătă dimineața, la Milano, cu tovarășul Giancarlo Pajetta, membru al Direcțiunii P.C.I., secretar al C.C. al P.C.I.în cursul întîlnirii, desfășurată in-
MADRID

Cereri privind autorizarea reîntoarcerii în țară

MADRID 5 (Agerpres). — Nouă lideri ai partidelor politice spaniole aflate in opoziție au publicat, vineri seara, la Madrid, o scrisoare adresată primului ministru, Carlos Arias Navarro. in care cer să se autorizeze reîntoarcerea în Spania a secretarului general al Partidului Comunist din Spania, Santiago Carrillo.„Oricare ar fi deosebirile care ne despart de domnul Carrillo — declară aceste personalități — este vorba de secretarul general al unei forțe politice reale, importante în Spania zilelor noastre". Aceste personalități a- preciază că „este o obligație pentru guvern să autorizeze reîntoarcerea legală în Spania a lui Santiago Carrillo, pentru ca el să poată trăi in țara sa și să se integreze în viața

politică națională fără vreo discriminare împotriva persoanei sale sau a partidului pe care-1 conduce". „O a- semenea măsură este o componentă logică a mersului Spaniei spre un sistem cu adevărat democratic", se spune în scrisoare.Printre semnatarii scrisorii se numără Enrique Tierno Galvan, președintele Partidului Socialist-Popular, Felipe Gonzalez, prim-secretar al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol, Joaquin Ruiz Gimenez, președinte al Stîngii Democrat-Creștine, Jose-Maria Gil-Robles, președintele Federației Populare Democratice, Jordi Pujol, președintele Convergenței Democratice din Catalonia, Anton Canellas, președintele Uniunii Democrat-Creștine din Catalonia.
Semnarea acordului româno-american 

privind transportul maritimWASHINGTON 5 — Corespondentul nostru transmite : Ministrul român al transporturilor și telecomunicațiilor, .Traian Dudaș, a avut întrevederi cu Charles Robinson, subsecretar de stat al S.U.A., și cu ambasadorul Rozanne Ridgway, adjunct al asistentului secretarului de stat pentru problemele de oceanografie și pescuit. Au fost abordate aspecte ale evoluției, pozitive a relațiilor bilaterale în domeniul transporturilor, sub- liniindu-se totodată dorința părților de a depune noi eforturi pentru amplificarea lor.După convorbiri, la Departamentul de stat a avut loc ceremonia semnării acordului încheiat între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind transportul maritim. A- cordul constituie o expresie a principiilor conținute în documentele semnate de președinții celor două
Reuniunea Consiliului 

„Interelectro44MOSCOVA 5 — Corespondentul A- gerpres transmite : Consiliul Organizației internaționale de colaborare economică și tehnico-științifică în domeniul industriei electrotehnice „Interelectro", din care fac parte Bulgaria. Cehoslovacia, R. D. Germană, Iugoslavia, Polonia, România. Ungaria și U.R.S.S.. s-a întrunit în zilele de 3 și 4.iunie la Moscova în cea de-a șasea ședință. Au fost examinate probleme ale lărgirii specializării țărilor participante la „Interelectro" în fabricația de produse electrotehnice și echipamente tehnologice pe perioada 1976— 1980. Consiliul a examinat, de asemenea, și alte aspecte legate de dezvoltarea colaborării in producția industriei electrotehnice.
Măsuri ale guvernului 

argentinean privind 

activitatea unor organizații 
politice și sindicaleBUENOS AIRES 5 (Agerpres). — Guvernul militar argentinean a promulgat două legi prin care 48 de organizații și grupări politice și sindicale sînt declarate ilegale și dizolvate, anunță agenția Prensa Latina. După cum precizează agenția Reuter, Partidul Comunist din Argentina nu figurează printre organizațiile interzise.Pe de altă parte, din Buenos Aires se anunță că Maria Estela Martinez de Peron, fost președinte al Argentinei, a fost inculpată de către Ministerul Public sub acuzația de deturnare de bunuri aparținînd statului și de violare a îndatoririlor funcționarilor. Alte capete de acuzare figurează intr-un raport pe care procurorul federal însărcinat cu anchetarea acestui caz l-a prezentat actualului șef al statului.

Afirmare elocventă a voinței poporului
vzvietnamez de unitate națională și progres facă orice sacrificii pentru a-și apăra ființa națională, dreptul sacru de a trăi liber și independent.Poporul român a salutat din toată inima, cu deosebită satisfacție și căldură, măreața izbindă repurtată de poporul vietnamez. Cu neabătută consecvență, Partidul Comunist Român, guvernul României socialiste și-au manifestat, încă din primul moment, solidaritatea militantă' cu cauza Vietnamului eroic, acordîndu-i, pe întreaga durată a războiului, un sprijin activ pe multiple planuri — material, moral, politic și diplomatic. Se știe cu cită fermitate a militat conducerea partidului și statului nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru curmarea agresiunii imperialiste, pentru rezolvarea justă a problemei vietnameze, în concordantă cu aspirațiile legitime ale poporului, cu interesele păcii și securității internaționale. înaltele aprecieri ale conducătorilor Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam și Frontului Național de Eliberare privind contribuția României socialiste la istorica victorie a poporului vietnamez constituie, un motiv de adîncă satisfacție pentru poporul romyi.Prin victoria obținută acum mai bine de un an, in fața întregului popor vietnamez s-a deschis o nouă etapă — a reconstrucției naționale, a edificării unui Vietnam liber, independent și unit. Paralel cu vasta activitate constructivă, de vindecare a rănilor războiului și refacere economică, pe care poporul vietnamez o desfășoară astăzi cu aceeași admirabilă abnegație, atit în Nord, cît și în Sud, se acționează totodată cu con-

Poporul vietnamez aniversează astăzi un eveniment de seamă din cronica luptei sale de eliberare națională și socială : crearea, în urmă cu șapte ani, a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. Exprimînd voința și năzuințele intregii populații sud-viet- nameze, G.R.P. s-a afirmat, încă de la crearea sa, ca principală forță dinamizatoare a mișcării patriotice, conducind neabătut lupta eroică, plină de jertfe, împotriva intervenției imperialiste și a regimului-marionetă aservit intereselor străine. Această luptă neînfricată, dusă timp de decenii de forțele patriotice, care au înfruntat cu exemplară vitejie o uriașă mașină de război, teroarea și represiunile crunte dezlănțuite de regimul saigonez trădător, șira găsit încununarea în victoria istorică de la 30 aprilie 1975, cînd drapelul roșu-al- bastru cu stea aurie al G.R.P., arborat deasupra palatului prezidențial din Saigon, vestea zdrobirea totală și definitivă a intervenției imperialiste și a marionetelor saigoneze.Victoria finală venea să confirme legitimitatea actului politic de la 6 iunie 1969, justețea orientării Guvernului Revoluționar Provizoriu spre ampla mobilizare a tuturor energiilor poporului din Vietnamul de sud in lupta de eliberare. S-a dovedit astfel, încă o dată, în modul cel mai convingător, că politica și practica imperialismului de înăbușiră a independenței și suveranității popoarelor, de a impune regimuri antinaționale sint sortite inevitabil eșecului, că nu există forță în lume în stare să în- frîngă voința unui popor hotărit să

secvență pentru împlinirea mărețului deziderat al restabilirii unității țării, conform voinței ferme a întregului popor, testamentului sacru al președintelui Ho Și Min. Măsurile adoptate în ultimul an în Vietnamul de sud au contribuit la o tot mai mare apropiere a celor două zone ale țării în ce privește structurile economice și relațiile de producție, creîndu-se astfel condițiile pentru înfăptuirea u- nificării depline. Acest proces și-a găsit expresia în constituirea noii A- dunări Naționale comune a întregii țări, eveniment de însemnătate deosebită în viața națiunii vietnameze. Rezultatele alegerilor de la 25 aprilie a.c. au exprimat cu putere hotă- rîrea poporului vietnamez de a-și împlini aspirațiile sale cele mai fierbinți : reunificarea patriei și construirea socialismului în întregul Vietnam.Animat de sentimente de sinceră prietenie și solidaritate international listă, poporul român urmărește cu cel mai viu interes'și se bucură din inimă de succesele înregistrate de poporul vietnamez pe calea reconstrucției și reunificării țării. Pentru opinia publică din țara noastră, aniversarea de astăzi constituie un fericit prilej de reafirmare a sentimentelor de prietenie frățească față de poporul vietnamez, cu ferma convingere că împlinirea marii năzuințe a tuturor vietnamezilor de desăvirșire a reunificării țării va reprezenta o contribuție importantă la întărirea forțelor democrației și progresului, la cauza păcii și colaborării in întreaga lume.
V. OROS

■Comuniștii francezi si comuniștii italieni
apără cu hotărire dreptul fiecărui pupur 

de a decide in mod suveran 
asupra regimului său politic si social 

Cuvîntărite rostite de tovarășii Georges Marchais 
și Enrico Berlinguer la mitingul de la Paris

II

state, cuprinzînd prevederi referitoare la facilitarea transportului maritim. introducerea de tehnologii moderne. precum și la acordarea reciprocă a tratamentului națiunii celei mai favorizate in porturile, locurile de acostare și apele fiecărei părți. Din partea română, acordul a fost semnat de Traian Dudaș, iar din partea americană de Charles Robinson.
Politica de nealiniere — 
factor activ în lupta 

pentru progres și pace 
O declarație a primului 
ministru al R.P. AngolaANTANANARIVO 5 (Agerpres). — Sîntem cei mai convinși partizani ai politicii de nealiniere și intenționăm să aducem o contribuție considerabilă Ja dezvoltarea acestei mișcări — a declarat primul ministru al Republicii Populare Angola, Lopo do Nascimento, într-un interviu acordat agenției Madagascar Press. Politica de nealiniere, a spus el, reprezintă un fundament trainic pentru lupta an- tiimperialistă și anticolonialistă. împotriva rasismului, pentru o adevărată independență națională, pentru progres și pace. Considerăm că politica de nealiniere se poate înfăptui cu succes numai în condițiile unei strîn- se prietenii și colaborării cu statele socialiste.

PARIS 5 — Corespondentul nostru transmite : în cadrul mitingului de solidaritate al comuniștilor francezi și italieni, desfășurat recent la Paris, cu participarea a zeci de mii de persoane, au luat cuvîntul Georges Marchais, secretarul general al Partidului Comunist Francez, și Enrico Berlinguer, secretarul general al Partidului Comunist Italian.După ce a adresat oaspeților italieni salutul comuniștilor francezi, Georges Marchais s-a referit la situația actuală din Franța și la lupta oamenilor muncii pentru satisfacerea revendicărilor lor juste, împotriva trecerii unor sectoare întregi ale e- conomiei sub control străin, a sporirii profiturilor marilor monopoluri, accelerării inflației și șomajului. El a arătat apoi că in fruntea acestei lupte se află P.C.F., un partid comunist puternic, care constituie „o garanție că schimbarea va triumfa".„Este necesar — a spus el — ca muncitorii să poată participa la conducerea treburilor țării, la toate nivelurile, inclusiv în guvern". Secretarul general al P.C.F. a arătat, în continuare, că în Franța există o mare diversitate de opinii și de credințe și că ar fi contrar tradițiilor poporului francez ca P.C.F. să niveleze aceste deosebiri. „Ne pronunțăm — a subliniat el — pentru uniunea poporului francez în toate componentele sale, uniune în acțiunile pentru schimbarea democratică, uniune pentru construirea unui socialism care va avea culorile Franței. Această uniune este pentru noi un imperativ permanent".Menționînd că politicile P.C.F. și P.C. Italian, profund înrădăcinate in viața țărilor respective, prezintă caracteristici naționale proprii, vorbitorul a subliniat că cele două partide manifestă o profundă comunitate de vederi asupra chestiunilor de principiu, fapt subliniat cu forță în declarația comună adoptată de cele două partide la 15 noiembrie anul trecut. Comuniștii francezi și comuniștii italieni apără cu hotărîre dreptul fiecărui popor de a decide în mod suveran asupra regimului său politic și social, se pronunță împotriva oricărui amestec străin în afacerile fiecăreia dintre cele două țări, pentru consolidarea destinderii, pentru angajarea pe drumul care va duce la dizolvarea Simultană a blocurilor militare. Ele vor — și pentru aceasta acționează împreună — o Europă pașnică, democratică și independentă, o Europă a muncitorilor. în ce privește Piața comună, cele două partide se pronunță pentru democratizare în o- rientările și în funcționarea sa. Și unii și ceilalți acordă cea mai mare importanță dezvoltării acțiunilor comune ale partidelor comuniste și socialiste, ale tuturor forțelor democratice și progresiste din Europa occidentală. P.C.F. — a arătat în încheiere vorbitorul — feste profund atașat internaționalismului proletar.

ideii că o solidaritate reciprocă trebuie să unească, în respectul independenței fiecăruia, partidele comuniste din țările capitaliste și din țările socialiste, clasa muncitoare din toate țările și mișcările de eliberare națională.Luînd cuvîntul, secretarul general al P.C.I., Enrico Berlinguer. după ce a adresat un salut fierbinte comuniștilor francezi, oamenilor muncii, tuturor forțelor de stingă care luptă pentru progresul țării lor, a relevat că prietenia, înțelegerea reciprocă și colaborarea dintre P.C.I. și P.C.F. constituie unul dintre cele mai importante elemente in raporturile care s-au stabilit între cele două popoare, această prietenie și această cooperare dintre comuniștii francezi și cei italieni dezvoltîndu-se și mai mult în ultimii ani. „Este un fapt real — a spus Enrico Berlinguer — că, atit în Italia, cît și în Franța, nu poate e- xista progres, nu poate exista înnoire reală fără participarea directă a comuniștilor la conducerea politică a societății și a statului". Realitățile prezentului, caracterizate de avîntul forțelor de stingă, creează noi posibilități de dialog, de contacte și de acțiuni comune ale forțelor muncitorești și populare de diferite orientări politice și ideologice, atît în fiecare țară în parte, cît și la scară europeană : forțe comuniste, socialiste, social-democrate, creștine și alte forțe -progresiste. Politica unitară, bineînțeles, se exprimă și se înfăptuiește ținîndu-se seama de particularitățile mișcării muncitorești și populare și de situația complexă din Franța și din Italia. O altă caracteristică a ac- . tivității celor două partide, a evidențiat secretarul general al P.C.I., „o constituie capacitatea de a-șl duce politica pe baza respectării principiilor, dar fără a fi prizonieri ai unor formule sau experiențe depășite de vremuri, sau care se dovedesc neadecvate condițiilor în care se desfășoară lupta pentru socialism în țări ca ale noastre".în ce privește Italia, Enrico Berlinguer a arătat că politica pe care o propune P.C.I. are ca scop o soluționare democratică și înnoitoare a crizei italiene, o nouă conducere politică, bazată pe colaborarea tuturor partidelor populare și democratice, inclusiv partidul comunist. în fața acestei lupte se ridică însă obstacole. Interese conservatoare, interne și internaționaje, se mobilizează pentru a căuta să împiedice acea soluționare nouă și democratică a crizei italiene care se maturizează din ce în ce mai mult și care este indispensabilă pentru viitorul tării. „Viitorul Italiei — a arătat secretarul general al P.C.I. — trebuie să fie hotărit de poporul italian. care nu. poate accepta limitarea dreptului său în mod liber, democratice a lea dezvoltării

• PROGNOZE ASU
PRA RECOLTELOR. Un institut din Hanovra (R.F.G.) a pus la punct o nouă metodă care permite, cu mult timp înaintea secerișului, să se obțină prognoze precise- privind recolta. Marja de eroare este de plus sau minus 4 la sută. Pronosticul este stabilit cu ajutoruKunui computer care interpretează o fotografie a ogoarelor realizată cu radiații gamma. Noul procedeu, care poate fi folosit la aproape toate soiurile de plante, a stîrnit un viu interes în rîndul specialiștilor, avind în vedere că. in agricultura modernă, cunoașterea din timp a indicilor cantitativi și calitativi ai recoltei este deosebit de importantă.

• ÎN SPRIJINUL IN
DIENILOR. Guvernul Vene- zuelei intenționează să aloce 152 milioane bolivari. pentru înfăptuirea unui plan de dezvoltare a zonelor locuite de populația băștinașă indiană.' Planul constituie o parte componentă a programului național de dezvoltare a economiei țării și de utilizare rațională a resurselor locale. El preconizează impulsionarea activităților economice în regiunile locuite de indieni prin realizarea unor proiecte de dezvoltare a agriculturii, zootehniei, industriei artizanale și pescuitului. Populația indiană a Venezuelei, estimată la circa 130 000 de locuitori, trăiește în regiuni care dispun de resurse naturale abundente și de condiții climatice favorabile pentru dezvoltarea agriculturii și creșterea vitelor.

suveran de a-și alege in cadrul Constituției țării, guvernul și ca- societății italiene".

agențiile de presă
Adunări ale prieteniei, în cadrul manifestărilor prilejuite de împlinirea a 20 de ani de la înființarea Asociației de prietenie Japonia—România, în orașele Nagoya, Kyoto și Osaka au avut loc adunări ale filialelor asociației. Au participat președintele asociației, prof. univ. Takeshi Shimura, secretarul general al asociației, Shiro Suzuki, membri ai filialelor, reprezentanți ai oficialităților locale, oameni de artă și cultură.
La Tripoli (Libia) a avut loc vineri seara o conferință cvadri- partită, la care au participat Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, premierul libian, Abdel Salam Jalloud, Izzat Mustafa, membru al Consiliului Comandamentului Revoluției din Irak, ministru al muncii și afacerilor sociale, și Abdulkarim Ben Mahmud, ministrul algerian al educației. Potrivit a- genției ARNA, discuțiile s-au concentrat asupra relațiilor interarabe, abordindu-se, totodată, și situația din Liban.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito’ va eIec_ tua, in perioada 8—11 iunie, o vizită oficială și de prietenie in Turcia, la invitația președintelui Republicii Turcia, Fahri Koriitilrk.

Consiliul de conducere al 
B.I.M. (Biroul Internațional al Muncii) a hotărit să invite pe reprezentanții mai multor mișcări de eliberare să participe, cu statut de observator, la lucrările Conferinței mondiale asupra utilizării forței de muncă, ce se desfășoară la Geneva. Printre aceștia se află reprezentanți ai Organizației pentru Eliberarea Palestinei, precum și ai mișcărilor de eliberare din Africa de Sud, Namibia și Rhodesia.

transmit
turile au crescut în cele nouă țări Membre ale Pieței comune in medie cu 11,5 la sută. Cel mai ridicat nivel al creșterii prețurilor, in perioada de referință, s-a înregistrat in Anglia — în medie cu 19 la sută.

Cuba și Venezuela au sem_ nat un acord de cooperare, care stabilește ariile de interes reciproc în vederea dezvoltării schimburilor tehnice și științifice bilaterale.
Miniștrii justițieidin cele 18 țări membre ale Consiliului Europei occidentale, care participă la o conferință în capitala Belgiei, au convenit asupra unor măsuri mai severe vizînd reprimarea țiuni grave, cum sint deturnările de avioane, atentatele cu bombe și alte acțiuni teroriste.

unor infrac-

Comisia ad-hoc a Came
rei deputaților a Italieia ce_ rut ridicarea imunității parlamentare a deputatului Sandro Saccucci, membru al partidului neofascist Mișcarea Socială Italiană (M.S.I.), implicat în asasinarea lui Luigi di Rosa, membru al Federației Tineretului Comunist Italian. Camera Deputaților a fost convocată pentru marți să dezbată cazul. Pe de altă parte, poliția a arestat pe Angelo Pistolesi, membru al M.S.I., implicat, de asemenea, în asasinarea Iui Luigi di Rosa.

Porticipanții la semina
rul internațional asupra 
dezvoltării,care • avut 10c 13 Bagdad, și-au declarat sprijinul și solidaritatea în legătură cu desfășurarea Conferinței la nivel înalt a țărilor nealiniate, programată în luna august la Colombo. De asemenea, ei au cerut retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate și restabilirea drepturilor legitime ale poporului palestinean.

Președintele Braziliei, Er- nestb Geisel, a semnat un decret prin care țara sa adoptă rezoluția Consiliului de Securitate al O.N.U. cu privire la blocada economică împotriva Rhodesiei.
Creșterea prețurilor în 

țările Pieței comune.In peri_ oada aprilie 1975 — aprilie 1976 pre-
Primul Congres latino Campania electorală

Canada va ex^nde 'a mile limita zonei naționale de pescuit în a doua parte a acestui an, măsura urmînd a intra in vigoare înainte de 1 ianuarie 1977 — a declarat ministrul de externe canadian, Allan MacEachcn. Declarația lui MacEachen survine după încheierea de către Canada a unor domeniul pescuitului cu țări interesate. acorduri în o serie de
Un comunicat aI Ministeru' lui de Interne al Argentinei anunță că fostul președinte al Boliviei, generalul Juan Jose Torres, care trăia în exil la Buenos Aires, a fost găsit asasinat în apropierea orașului San Andres de Giles, la 120 km vest de capitală. în legătură cu acest caz, guvernul argentinean a ordonat deschiderea unei anchete. Federația minerilor bolivieni și organizații studențești au declarat o grevă de 24 de ore, în semn de protest.

american al ziariștilorCIUDAD DE MEXICO 5 (Agerpres). — Președintele Luis Echeverria a inaugurat la Ciudad de Mexico lucrările primului Congres latino-a- merican al ziariștilor, la care participă peste 200 de delegați ai organizațiilor sindicale de profil din 23 de țări din regiune. La lucrări iau parte și reprezentanți ai organizațiilor sindicale ale lucrătorilor din presă din Vietnam, Angola și diferite țări europene.în cuvîntul său, șeful statului mexican a subliniat că reuniunea „trebuie să reflecte fidel în lucrările și hotărîrile sale lupta de emancipare pe care popoarele Americii Latine au inițiat-o in vederea înlăturării opresiunii și exploatării". America Latină — a spus el — trăiește zile cruciale, iar ziariștii trebuie să se manifeste, prin scrisul lor, de partea cauzei popoarelor care luptă pentru transformarea societății.-------------- .---------------------------------------

din Portugalia

O declarație a 
premierului AzevedoLISABONA 5 (Agerpres). — îtj- tr-un interviu acordat televiziunii portugheze, primul ministru, Jose Batista Pinheiro de Azevedo, candidat la alegerile prezidențiale, a prezentat principalele linii ale programului său electoral. El a afirmat că in cazul in care va fi ales va acționa în direcția asigurării dialogului între diversele forțe politice, precum și între acestea și forțele armate. Totodată, premierul a subliniat că „Portugalia trebuie să găsească calea spre un viitor prosper și demn pentru toți locuitorii Săi, o cale a păcii, democrației și libertății, în ordine și securitate, o cale care presupune sacrificii, renunțări și muncă, dar care va duce spre o viață mai bună".

Un document, elaborat d« experți ai O.N.U., care recomandă introducerea în programele școlare a unon cursuri speciale care să permită elevilor să învețe normele și regulile de circulație, a fost publicat la Geneva.
Comunicat polono-suedezVARȘOVIA 5 (Agerpres). — în comunicatul privind convorbirile purtate la Varșovia de miniștrii de externe ai Poloniei și Suediei. Stefan Olszowski și Sven Andersson, se subliniază dorința părților, de a contribui Ia asigurarea caracterului ireversibil al procesului de destindere. Cei doi miniștri au reafirmat hotă- rirea țărilor lor de a traduce în viată principiile cuprinse în Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Părțile pronunțat pentru ca procesul de tindere politică să fie însoțit de suri de dezangajare militară.

s-au des- mă-

• RUGINA MARINA,Știați mare nual, derurgică mondială complet ca urmare a coroziunii marine, adică a ruginirii părților metalice ale vaselor. Acțiunea oxigenului asupra fierului este stimulată de apa sărată a mărilor și de temperaturile ridicate. Un alt flagel îl constituie așa-zisele „sărături" provocate de organisme vegetale și animale care populează mările. Ambele cauze produc mari pagube atît vapoarelor, cît și instalațiilor de foraj marin. Actualele metode de combatere a proceselor corozive — vopsirea cu substanțe speciale sau protejarea catodică prin emisiuni de electricitate — nu au efecte durabile și sînt costisitoare. Identificarea unor soluții mai bune, care să ducă la economisirea de materii prime, urmează să constituie tema unul congres mondial, care se va ține între 14 și 19 iunie la Juan- les-Pins, in Franța.

că oceanul consumator un sfert din este cel mai de fier ? A- producția si- dispare

• COMPUTER DE 
BUZUNAR VORBITOR. O uzină de produse electronice din Statele Unite a construit un computer de buzunar care comunică pe cale sonoră rezultatele calculelor efectuate. Cu ajutorul lui se pot efectua cinci operații matematice : adunare, scădere, înmulțire, împărțire și extragerea rădăcinii pătrate. Minicomputerul examinează datele ce i se comunică, iar apoi anunță „cu voce tare" rezultatul., în cazul cînd datele sînt greșit programate, el nu efectuează operația, ci comunică : „fără valoare".
• PREVENIREA SUR

DITĂȚII. în cadrul unui simpozion care a avut loc la Lu- chen (Franța), medici de specialitate O.R.L. au prezentat noi tehnici de combatere a unor surdități premature. A fost vorba, îndeosebi, de surdițățile care provin din cauza obstruă- rii trompei lui Eustațiu și care sînt foarte frecvente Ia copii, între altele, s-a vorbit de so- nomanometrie, metodă care permite să se realizeze presiunea necesară pentru a deschide trompa ; de tehnici chirurgicale care constau în a deplasa punctele de sprijin ale unor mușchi ce deranjează trompa ; de tratamentul . prin ape minerale (crenoterapie), considerat ca cel mai eficace mijloc pentru a evita o surditate prematură.
• POLUARE LA NI

VEL CRITIC. Experți ai Asociației grecești pentru studii ția grad decît în urma acestei ciația amintită plan de măsuri jare eficientă poluarea industrială și în primul rînd pentru a preveni deteriorarea inestimabilelor monumente ale Atenei, unele dintre ele, precum celebrul complex de pe Acropole, fiind de pe acum grav amenințate.

și invenții atrag aten- că Atena prezintă un mai ridicat de poluare Londra, Bonn sau Paris, constatări, aso- a elaborat un pentru o prote- a capitalei de

întreprinderii de locomoție lungime de 22 aproximativ o

• BICICLETĂ-MAMUT. Un comerciant danez, dornic să-și relanseze afacerile, a realizat o bicicletă uriașă, care a atras atenția mijloacelor publicitare asupra sale. Mijlocul realizat, are o metri, cintăreștetonă și jumătate, este înzestrat cu roți de automobil și poate fi folosit, concomitent, de 34 de persoane. întreprinzătorul comerciant a cerut poliției daneze eliberarea unui permis de circulație. Deocamdată el nu a primit încă un răspuns favorabil, permisul presupunînd eludarea unor prevederi ale regulilor de circulație, avind în vedere dimensiunile neobișnuite ale „bicicletei".
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