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EDITURA POLITICA

Președintele Nicolae Ceaușescu

președintele Uniunii Creștin-Democrate din R. F. Germania

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Unității Socialiste, a primit, marți dimineața, pe dr. Helmut Kohl, președintele Uniunii Creștin-Demo- crate din R.F. Germania, care a făcut o vizită în țara noastră.A participat tovarășul Corneliil Mănescu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.Oaspetele a exprimat profunda satisfacție de a se întâlni cu șeful statului român, subliniind că se simte onorat de întrevederea acordată, și a adresat calde mulțumiri pentru invitația de a vizita România.Președintele Nicolae Ceaușescu a salutat cordial pe oaspete și și-a manifestat, la rîndul său, satisfacția pentru vizita pe care o întreprinde in țara noastră președintele Uniunii Creștin-Democrate, relevînd că aceasta reprezintă un aport la dezvoltarea raporturilor dintre România și R.F. Germania.In timpul convorbirii dintre președintele Nicolae Ceaușescu și dr. Helmut Kohl a fost evidențiat interesul reciproc pentru amplificarea și aprofundarea relațiilor politice, economice, tehnico-științifice, culturale,

dintre România și Republica Federală Germania.în cadrul întrevederii a avut loc, de asemenea, un schimb de vederi in principalele probleme ale contemporaneității, cit și cu privire la perspectivele situației politice în Europa și în lume. în acest context, s-a subliniat rolul deosebit pe care îl au îmbunătățirea climatului politic european, transpunerea în fapt a angajamentelor asumate în Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare, realizarea de măsuri concrete, eficiente, de dezarmare, pentru consolidarea cursului spre destindere și înțelegere în întreaga lume. Analiza evoluției vieții internaționale a evidențiat, ca probleme esențiale ale viitorului omenirii, lichidarea subdezvoltării, a decalajelor economice existente, instaurarea unei noi ordini economice, a unor noi relații între state.Convorbirea a relevat ca o necesitate a zilelor noastre promovarea largă a relațiilor intre toate țările, fără deosebire de orînduirea lor socială, conlucrarea tuturor statelor, indiferent de mărimea lor, în rezolvarea problemelor ce confruntă lumea.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, de stimă și respect reciproc.

al

După convorbire, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au reținut la dejun pe dr. Helmut Kohl, împreună cu soția, Hannelore Kohl.Au participat tovarășii Manea Mănescu, prim-ministru al guvernului, Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C. Corneliu Mănescu, vicepreședinteConsiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Eduard Eisen- burger, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Maria Stănescu, membru al Biroului Executiv al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.Au luat parte, de asemenea, Erwin Wickert, ambasadorul R.F. Germania la București, precum și persoanele oficiale care au însoțit pe președintele Uniunii Creștin-Democrate în țara noastră,în timpul dejunului, care a decur» într-o ambianță de caldă cordialitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu și dr. Helmut Kohl au rostit scurte toasturi.

REZOLUȚIA
Congresului educației politice și al culturii socialiste

Congresul educației politice și al culturii socialiste, organizat la București în zilele de 2—4 iunie 1976 de Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste — eveniment politic de importanță e- sențială în activitatea creatoare desfășurată de întregul nostru popor, sub conducerea Partidului Comunist Român, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea patriei spre comunism — a analizat și dezbătut în spirit de înaltă responsabilitate comunistă modul în care se înfăptuiesc hotărîrile partidului și prevederile Programului P.C.R. cu privire la educarea socialistă a oamenilor muncii, la munca politico- ideologică și cultural-educativă de formare a o- mului nou, constructor conștient al celei mai drepte și umane societăți — societatea socialistă și comunistă.Reunind peste 6 600 de cadre, activul de bază din sfera propagandei, educației politice și a culturii, reprezentanți ai oamenilor muncii — congresul s-a afirmat ca un larg forum democratic de dezbatere și elaborare colectivă a planurilor privind desfășurarea în perspectivă a muncii politico-educative de dezvoltare a conștiinței socialiste a maselor, integrîndu-se în practica permanentă — caracteristică sistemului democrației noastre — a consultării largi a oamenilor muncii din toate domeniile de activitate, a cadrelor de partid și de stat, a întregului popor asupra problemelor și ho- tărîrilor fundamentale privind dezvoltarea eco- nomico-socială a patriei. Lucrările sale au constituit o încununare a amplei dezbateri ce a avut loc timp de mai multe luni în întreaga țară, în cadrul adunărilor de partid și ale organizațiilor obștești, prin intermediul presei și radioteleviziu- nii, dezbatere care a evidențiat cu putere voința, hotărîrea tuturor celor ce muncesc de a înfăptui obiectivele activității politico-ideologice și cultural-educative, ca parte integrantă a operei de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a țării spre comunism.Perioada pregătitoare și congresul însuși au devenit cadrul unei uriașe dezbateri naționale a problemelor fundamentale ale vieții noastre ideologice, politice* și cultural-educative.Dezbaterile au demonstrat interesul profund și preocuparea vie a oamenilor muncii, a întregului popor pentru ridicarea tuturor sectoarelor muncii educative și a vieții spirituale a națiunii noastre la un nivel superior, corespunzător etapei noi în care se găsește societatea socialistă românească, au oglindit în mod elocvent creșterea conștiinței revoluționare a maselor largi populare, forța uriașă a partidului nostru — garanția îndeplinirii cu succes a programului de formare a omului nou.Totodată, congresul a constituit încă o verificare de cea mai mare importanță a justeței hotărî- rilor Congresului al Xl-lea, a principiilor Programului P.C.R., a întregii politici a partidului și, în mod special, a atenției care se acordă în permanență activității de educare și formare a omului nou — ca parte integrantă a operei de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre cea mai umană și dezvoltată societate — societatea comunistă.Congresul dă o înaltă apreciere contribuției tovarășului Nicolae Ceaușescu la inițierea și înfăptuirea programului de perfecționare a activității politico-ideologice. rolului decisiv al secretarului general al partidului în afirmarea concepției revoluționare privind formarea omului nou, în promovarea spiritului revoluționar, a principiilor moralei noastre și umanismului socialist. Prin capacitatea de a descifra cerințele majore ale mersului înainte al societății, de a acționa cu o inegalabilă energie pentru traducerea în viață a o- rientărilor și hotărârilor adoptate, tovarășul Nicolae Ceaușescu constituie un strălucit exemplu 

de vie și mobilizatoare dăruire patriotică, revoluționară, pentru întregul nostru popor.Congresul își însușește în întregime expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, model de analiză marxist-leninistă multilaterală, științifică, a fenomenelor vieții sociale, document de o deosebită însemnătate teoretică și practică pentru activitatea politico-ideologică și cultural-educativă, pentru întreaga operă a construcției socialiste în țara noastră. Expunerea reprezintă o strălucită sinteză a tradițiilor istorice ale poporului nostru, a luptei sale progresiste, revoluționare, constituie un cutezător program revoluționar, de înaltă principialitate și exigență comunistă, străbătut de spiritul gîndirii creatoare, de nețărmurit devotament față de interesele vitale ale națiunii noastre, ale cauzei socialismului și păcii în lume. în unanimitate, congresul adoptă expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 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 hotărî- rilor Congresului al Xl-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, în întreaga activitate de educație socialistă a maselor, de ridicare a nivelului ideologic, politic și cultural al tuturor membrilor societății noastre. Congresul își însușește orientarea dată de secretarul general al partidului ca în viitor, la fiecare cinci ani, după fiecare congres al partidului, să se organizeze — ca for de dezbatere cu întregul popor a problemelor formării conștiinței noi — Congresul educației politice și al culturii socialiste.Congresul relevă cu vie satisfacție că în anii construcției socialiste — datorită înfăptuirii consecvente a politicii partidului — s-au produs profunde transformări revoluționare și prefaceri înnoitoare în viața întregii noastre societăți. într-o perioadă scurtă, România a străbătut mai multe etape istorice, trecînd de la vechea orînduire burghezo-moșierească la orînduirea socialistă; au dispărut pentru totdeauna clasele exploatatoare, a fost lichidată exploatarea omului de către om, s-au dezvoltat forțele de producție, s-au generalizat relațiile de producție socialiste în întreaga economie.Pe baza dezvoltării și modernizării forțelor de producție, a întregii economii, a sporirii venitului național, partidul și statul au înfăptuit un amplu program de măsuri în vederea ridicării nivelului de trai, material și spiritual, al întregului popor. Au crescut veniturile oamenilor muncii, precum și cheltuielile social-culturale ale statului, s-a îmbunătățit aprovizionarea populației, s-a asigurat în condiții tot mai bune satisfacerea cerințelor de viață ale tuturor celor ce muncesc.Odată cu dezvoltarea forțelor de producție au fost perfecționate relațiile de producție și sociale, au avut loc mari schimbări în structura socială a societății românești. Alianța dintre clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate a devenit o puternică forță politică ce asigură mersul ferm înainte al patriei pe calea progresului și prosperității. Toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, acționează uniți, în strînsă colaborare, pentru triumful socialismului și comunismului pe pă- mîntul patriei noastre.Partidul și statul au acordat o atenție deosebită dezvoltării învățămîntului, științei și culturii, pornind de la faptul că socialismul este rodul creației conștiente a maselor, chintesența cuceririlor geniului uman, că la baza întregii opere de făurire a noii orânduiri trebuie să stea cele mai 

noi realizări ale cunoașterii. în anii construcției socialiste a fost lichidat analfabetismul, s-a realizat o amplă revoluție culturală, s-a desfășurat o vastă activitate de educație a maselor largi populare. Dezvoltarea și perfecționarea rețelei de instrucțiune publică, generalizarea școlii de 10 ani, larga extindere a învățămîntului de toate gradele situează România între țările cu un învățămînt dezvoltat.A sporit permanent conținutul științific al procesului de învățăminte acesta fiind mai ferm legat de producție și cercetare. O puternică înflorire a cunoscut cercetarea științifică originală, care a adus. și aduce o contribuție importantă la modernizarea industriei și agriculturii, la soluționarea unor probleme ale dezvoltării economico- sociale a țării.Progresul general al societății, extinderea și perfecționarea instrucțiunii publice, răspîndirea largă în mase a cunoștințelor științifice, politice și culturale au influențat puternic ridicarea nivelului de cultură al întregului popor, au determinat înflorirea fără precedent a vieții spirituale a patriei.Congresul apreciază că în activitatea politico- educativă și cultural-artistică un rol de cea mai mare importanță a avut Plenara Comitetului Central din 3—5 noiembrie 1971, care, pe baza expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, a elaborat Programul ideologic al partidului, a stabilit sarcinile organelor și organizațiilor de partid, ale organizațiilor de masă și obștești, ale tuturor organismelor cu funcții educative, în activitatea de ridicare a conștiinței socialiste a maselor, de făurire a omului nou. Justețea concluziilor și obiectivelor stabilite în 1971 a fost pe deplin confirmată de realizările obținute în acești cinci ani în întreaga activitate de educație politică a poporului nostru, în dezvoltarea culturii noi, socialiste a României.Congresul apreciază că după Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 rolul conducător al partidului în activitatea de propagandă a crescut considerabil și s-a exercitat mai concret și nemijlocit la toate nivelurile, începând de la organele superioare ale partidului pînă la comitetele și birourile organizațiilor de partid județene, municipale, orășenești, ale organizațiilor de bază, aceasta constituind garanția traducerii neabătute în viață a Programului ideologic al partidului.S-au înregistrat progrese în privința extinderii și diversificării formelor muncii politico-educative, legării ei mai strânse de realități, lărgirii sferei de cuprindere a învățămîntului politico- ideologic, a întregii propagande de partid. S-a îmbunătățit activitatea editorială și de difuzare a cărții, îndeosebi a cărții sociai-politice.Un avînt remarcabil cunoaște creația literar- artistică, îmbogățită cu noi opere reprezentative, care contribuie la educația revoluționar-patrio- tică și estetică a maselor, la promovarea idealurilor nobile ale umanismului socialist, ale păcii și înțelegerii între popoare.O îmbunătățire corespunzătoare au cunoscut producția de filme, activitatea instituțiilor teatrale și muzicale, în domeniul creației plastice. S-a dezvoltat puternic munca cultural-artistică de masă. Vastul sistem de așezăminte culturale de la orașe și sate asigură condiții pentru participarea tot mai largă a maselor la viața artistică și la activitatea 'educativă. A cunoscut o puternică înflorire tradiționala mișcare artistică de amatori, care exprimă participarea democratică a maselor de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate, la procesul dezvoltării culturii noi.

în contextul procesului general de perfecționare a întregii noastre vieți sociale, a sporit rolul educativ al presei și radioteleviziunii, care tratează cu mai multă operativitate și competență aspectele esențiale ale economiei, culturii, ale vieții sociale și de stat, contribuie la dezbaterea și soluționarea problemelor ridicate de mersul înainte al societății. în paginile presei, în emisiunile radioteleviziunii, problemele muncii politice de masă și propagandei de partid, ale promovării normelor eticii și echității socialiste ocupă spații tot mai largi.Congresul apreciază că aplicarea în viață a politicii naționale marxist-leniniste constituie una din marile realizări ale partidului nostru, România situîndu-se printre puținele țări din lume în care s-a asigurat în mod real deplina egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate. Oamenii muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare, asemenea tuturor oamenilor muncii din țara noastră, dispun de condiții tot mai bune pentru afirmarea plenară în toate domeniile de activitate, participă tot mai activ la conducerea întregii noastre vieți sociale.în anii construcției socialiste au cunoscut o puternică înflorire arta și cultura în limbile naționalităților conlocuitoare. Parte integrantă a culturii României socialiste, operele cele mai valoroase ale creatorilor din rîndul naționalităților conlocuitoare au oglindit aspecte ale muncii și vieții naționalităților respective, în ceea ce au ele specific, în contextul muncii și luptei împreună cu poporul român pentru libertate socială și națională, pentru progres și civilizație, pentru construirea socialismului. Ele aduc o contribuție importantă la cimentarea trainică a prieteniei și unității dintre toți oamenii muncii — români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități. Congresul însuși a constituit o nouă și puternică manifestare a unității tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a coeziunii întregului nostru popor în jurul partidului comunist — forța politică conducătoare a României pe calea socialismului și comunismului.Expresia cea mai elocventă a dezvoltării conștiinței socialiste a maselor o constituie participarea entuziastă a oamenilor muncii de la orașe și sate, a întregului popor Ia înfăptuirea neabătută a tuturor sarcinilor economico-sociale, a programului partidului de dezvoltare multilaterală a orînduirii noastre socialiste.Mărețele realizări obținute în revoluția și construcția socialistă, în făurirea noii civilizații materiale și spirituale a patriei, în înflorirea artei și culturii, în educația revoluționară a poporului demonstrează cu tărie justețea politicii marxist- leniniste a partidului nostru, care aplică în mod creator în întreaga activitate adevărurile univer- sal-valabile, legile obiective ale dezvoltării istorice și sociale la condițiile concrete ale țării noastre.Făcînd bilanțul vastei activități consacrate dezvoltării conștiinței revoluționare a maselor, lărgirii orizontului lor de cultură, participanții la congres au relevat, totodată — în spiritul unei înalte exigențe comuniste — existența unor lipsuri și neajunsuri. Participanții la congres își însușesc pe deplin analiza critică, exigentă, de înaltă principialitate comunistă, a activității ideologice, cuprinsă în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, aprecierile în legătură cu greșelile săvârșite în trecut, cu rămînerile în urmă și lipsurile care mai există în domeniul muncii de propagandă, al științelor sociale, al învățămîntului, al științei, culturii și artei — și se angajează să acționeze ferm, neabătut, cu întreaga energie pentru înlăturarea lor, pentru continua îmbunătățire a 

muncii, în vederea creșterii contribuției întregului nostru front ideologic la formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, la îmbogățirea vieții spirituale a întregului popor.
★înfățișîpd tabloul bogat al marilor înfăptuiri în toate domeniile vieții spirituale ale societății, ca și lipsurile și neajunsurile existente, congresul subliniază necesitatea ca, sub conducerea și îndrumarea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid, organizațiile de masă și obștești componente ale Frontului Unității Socialiste, instituțiile de învățămînt și așezămintele culturale de la orașe și sate, instituțiile de artă, presa și radio- televiziunea să acționeze în modul cel mai ferm, în spiritul indicațiilor și al sarcinilor cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru îmbunătățirea continuă a muncii, pentru ridicarea la un nivel superior a întregii activități ideologice, politice și cultural-educative.Formarea omului nou, constructor conștient al celei mai drepte orînduiri sociale, constituie cea mai mare și mai complexă sarcină, cea mai nobilă răspundere, îndatorirea revoluționară de onoare a partidului nostru comunist. Congresul își' însușește întru totul aprecierea profund științifică a secretarului generai al partidului după care formarea omului nou este o problemă de mare amploare și de lungă perspectivă, legată nemijlocit de procesul dezvoltării și modernizării forțelor de producție, al perfecționării relațiilor de producție și sociale, de întreaga evoluție a societății.Acționând în spiritul materialismului dialectic, înțelegând și stăpînind legile naturii, întreaga muncă educativă trebuie să-și propună perfecționarea produsului celui mai înalt al naturii — omul, creatorul a tot ce există în societate !Activitatea educativă nu urmărește uniformizarea oamenilor; ea are în vedere în permanență faptul că fiecare om are individualitatea și personalitatea sa; Înarmîndu-i pe oameni cu cele mai înaintate cuceriri ale cunoașterii, trebuie să dezvoltăm valorile morale și virtuțile umane speci- ' fice fiecărui cetățean, în strânsă concordanță cu gîndirea filozofică și etica socială revoluționară, caracteristice orînduirii noastre noi, socialiste și comuniste. Trebuie create condițiile cele 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 hotărârii de a lucra împreună cu semenii săi pentru fericirea proprie, pentru fericirea întregii societăți. Tocmai de aceea este necesar ca în acest domeniu să acționăm în mod organizat, unind toate forțele de care dispune ■ societatea noastră, pe baza unor orientări de perspectivă clare, științifice.1. La baza întregii activități educative trebuie să stea concepția revoluționară despre lume și viață a partidului — materialismul dialectic și istoric, atotbiruitoarea învățătură marxist-leninistă, Programul Partidului Comunist Român — Carta teoretică, ideologică și politică a comuniștilor români, expresia marxism-leninismului creator în România.2. Formarea omului nou trebuie să pornească de la adevărul bine cunoscut după care munca, activitatea socială constituie factorul determinant în formarea conștiinței socialiste, în educarea morală și politică a maselor. Este necesar să se pună 

(Continuare în pag. a IlI-a)
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LA ZI în toate sectoarele economiei: CALITATEA MUNCII
Perioada care a trecut din acest an a fost deosebit de rodnică pentru colectivul întreprinderii de țevi „Republica" din București. Mai exact, de la începutul anului și pînă în prezent planul a fost îndeplinit lună de lună, la toți indicatorii. Ca atare, după cinci luni evidențele întreprinderii consemnează realizarea peste plan a 4 670 tone țevi și 16S3 tone laminate finite pline, obținerea unei producții marfă suplimentare in valoare de circa 32 milioane lei. Remarcabile sint rezultatele întreprinderii bucureștene și în ceea ce privește sporirea eficienței activității productive. Astfel, în perioada amintită sarcina de creștere a productivității pe un angajat a fost depășită cu 815 lei, s-au economisit 400 tone de metal, iar beneficiile suplimentare se ridică la mai multe milioane lei.— Rezultatele bune din lunile care au trecut din primul an al cincinalului — ne spunea ing. Ioan Moldovan, directorul întreprinderii — au la bază intensificarea muncii de concepție și organizare, sînt rodul eforturilor depuse de întregul colectiv pentru introducerea largă a progresului tehnic, a noului in producție.Desigur, este cunoscut că promovarea consecventă, fermă a tehnicii moderne, a noului în producție, prin efectele pozitive pe care le declanșează asupra creșterii volumului producției și a eficienței economice, interesează în cel mai înalt grad e- conomia națională. Cit privește întreprinderea bucureșteană, într-ade- văr, faptele dovedesc că aici o asemenea cerință economică majoră a fost bine înțeleasă. Și aceasta datorită activității desfășurate de organizația de partid în rîndurile colectivului, pentru cultivarea spiritului de creație tehnică proprie, pentru promovarea noului în tehnică, in producție, ca parte integrantă a muncii politico-educative, de formare a omului înaintat al societății noastre. Direcțiile concrete de acțiune sînt numeroase. Ele vizează, deopotrivă, organizarea superioară a producției și a muncii, raționalizarea fluxurilor de fabricație, înnoirea și modernizarea produ

selor și a tehnologiilor de lucru, precum și dotarea unor sectoare de producție cu mașini și instalații cu randamente ridicate, realizate, in bună parte, cu forțele proprii ale întreprinderii. Nu vom detalia aceste direcții de acțiune, deși despre fiecare in parte se poate vorbi mult. Considerăm că este mai necesar de aflat cum s-a reușit la întreprinderea
La întreprinderea de țevi „Republica" din București

Cutezător în gîndire și acțiune, 
colectivul fabricii promovează 

creația tehnică proprie
„Republica" să se mobilizeze întregul potențial creator al uzinei pentru rezolvarea problemelor legate de introducerea tehnicii noi, a noului în producție. Pentru că trăsătura caracteristică a activității de pînă acum și din prezent a colectivului său o constituie tocmai participarea largă, activă, atît a lucrătorilor din sectoarele de fabricație, cit și a celor din compartimentele tehnice și de concepție, la promovarea progresului tehnic, a noului în producție.— In acest scop — ne relata ing. Constantin Giogu, secretarul comitetului de partid — în întreprindere a fost lansată și se aplică cu succes o valoroasă inițiativă : „Fiecare inginer, maistru, tehnician și economist să rezolve o problemă tehnică sau economică". în cadrul acestei inițiative au fost propuse și aplicate, sau 

se află în curs de soluționare, peste o sută de teme de natură tehnică și organizatorică, cu o eficiență economică totală de circa 10 milioane lei, net superioară celei din anul trecut, primul an de aplicare a inițiativei amintite. Este o inițiativă pe care o vom dezvolta și mai puternic, o vom transforma într-o acțiune de masă, pentru că, în viziunea parti

dului nostru, așa cum s-a subliniat la recentul Congres al educației politice și al culturii socialiste, omul nou, constructor al socialismului și comunismului, trebuie să se caracterizeze, printre altele, prin pasiune pentru muncă și creație, prin îndrăzneală în gîndire și acțiune, prin cutezanță in promovarea noului.Neîndoielnic, realizările obținute de la începutul anului și pînă acum reprezintă cea mai bună dovadă a eficienței acestei valoroase inițiative. Dar poate că e bine să menționăm că pentru generalizarea ei și, mai ales, pentru creșterea eficienței practice a inițiativei, comitetul de partid și conducerea întreprinderii au luat o serie de măsuri suplimentare față de anul trecut. Astfel, au fost precizate mai exact îndatoririle lucrătorilor întreprinderii cu privire la asigurarea ele

mentelor necesare studiului, concepției și aplicării practice a temei analizate. De asemenea, temele propuse spre rezolvare au la bază o mai largă consultare a lucrătorilor din toate sectoarele de activitate, o analiză mai temeinică a oportunității și eficienței lor. Concomitent, s-au stabilit și responsabilitățile ce revin celor care s-au angajat să contribuie 

la transpunerea în viață a Inițiativei amintite, respectiv, sarcinile celor care și-au propus să rezolve o problemă tehnică sau economică în cadrul acestei inițiative. S-a pornit ds la ideea, pe deplin realistă, că de înfăptuirea angajamentelor asumate în domeniul promovării progresului tehnic depind, în mare măsură, bunul mers al activității întreprinderii, satisfacerea unor importante cerințe ale producției și, mai presus de orice, ale economiei naționale. Ca atare, la întreprinderea „Republica", angajamentele luate în cadrul inițiativei „Fiecare inginer, maistru, tehnician și economist să rezolve o problemă tehnică sau economică" nu constituie o obligație facultativă, ci sînt tratate ca îndatoriri de partid și profesionale de primă însemnătate.

Deși elementele care explică succesul valoroasei inițiative de la întreprinderea „Republica" au fost prezentate succint, totuși ele ilustrează pregnant seriozitatea și înalta răspundere cu care este privită aici problema introducerii progresului tehnic, înainte de toate însă, reușita acestei inițiative se întemeiază pe activitatea de zi cu zi a colectivului său de lucrători care, cu stăruință și pasiune, studiază și aplică în producție noi soluții tehnice. Dar iată cîteva e- xemple. Maistrul Gheorghe Popa lucrează la realizarea unui dispozitiv care va determina obținerea unor economii de metal. Un colectiv format din inginerul _ Aurel Cacina, maistrul Lazăr Văcărescu, muncitorul Ion Frumușelu și alții au conceput o nouă tehnologie de reglaj al laminoarelor, care asigură, de asemenea, reducerea consumului de metal. Tot pentru punerea la punct a unei tehnologii superioare, de a- ceastă dată de tratament termic al prăjinilor cu racorduri sudate. lucrează un colectiv al secției filetaj în frunte cu inginerul Vasile Par- pală. La fel, inginerul Ion Filip, deși se află în primii săi ani de activitate și la primele încercări de a-și aduce contribuția la bunul mers al întreprinderii și pe planul creației tehnice, face parte dintr-un colectiv care și-a propus șă rezolve o problemă tehnică deosebit de importantă pentru întreprindere. Și e- xemplele ar putea continua....Fie că este vorba de lucrători cu o bogată experiență profesională sau de tineri care s-au integrat de curînd în frontul producției, faptele lor de muncă demonstrează capacitatea a- cestui harnic colectiv de a fructifica cît mai bine, cu tot mai mare eficacitate, rezervele interne din întreprindere, oglindesc seriozitatea și răspunderea cu care se desfășoară în această mare unitate economică „bătălia" pentru promovarea progresului tehnic, a ceea ce este nou și avansat în producție, încă din primul an al cincinalului revoluției tehnico-științifice.
IMe ȘTEFAN

Pasiunea șl dăruirea în promovarea noului sînt trăsături ce-l definesc 
pe maistrul principal Aurel Moraru, de la întreprinderea „Republica"Foto : E. Dichiseanu^

Mecanizatori și cooperatori, pătrunși de îndftă răspundere pentru 
recoltă, se străduiesc să execute la timp lucrările de întreținere a 
culturilor, lată două aspecte semnificative de muncă: pe terenurile 
asociației intercooperatiste Mihai Viteazul, județul Cluj, mecanizatorii 
aplică erbicidarea în vederea combaterii buruienilor (fotografia de sus) i 
sute de cooperatori din comuna Frumușani, județul Ilfov, ies zilnic la 

prâșitul culturilor (fotografia de jos)

Echipa formată din mecanizatori șî cooperatori sau numai de cooperatori constituie forma de bază a organizării muncii în cooperativa agricolă, iar retribuirea muncii se face în acord global. Munca astfel organizată este de natură să întărească spiritul de echipă, ordinea și disciplina, să sporească răspunderea tuturor membrilor echipei și a fiecăruia în parte pentru executarea la timp și de calitate a lucrărilor agricole pe întreaga suprafață repartizată, pentru obținerea recoltelor prevăzute. Ancheta noastră și-a propus să evidențieze cum acționează echipele din diferite unități agricole pentru a executa fără întîrziere lucrările de întreținere a culturilor.De Ia început trebuie arătat că în majoritatea cooperativelor agricole din județele Bacău și Satu-Mare, unde am întreprins ancheta de față, pe baza indicațiilor date de conducerea partidului, munca a fost organizată pe echipe cărora 11 s-au delimitat a- numite suprafețe, li s-a pus la dispoziție baza tehnică necesară. Ca urmare, se asigură o mai bună folosire a tractoarelor și mașinilor agricole, lucrările de întreținere a culturilor se execută corect și la timp pe toate suprafețele, ceea ce, evident, va duce la sporirea recoltelor pe întreaga suprafață. La cooperativa agricolă din comuna Podu-Turcului, județul Bacău, lucrau pe cîmp toate cele 12 echipe. Pe o tarla din apropierea satului Lehan- cea erau prezenți 65 de oameni din echipa condusă de Mihai Cristea. „Așa muncim în fiecare zi de dimineața pină seara tîrziu — ne-a spus șeful de echipă. Nu lipsește nimeni, nici dintre cooperatori și nici dintre mecanizatori. Sîntem hotărîți ea în cel mult patru zile să încheiem prima prașilă la porumb. Mecanizatorii au început de acum prașila a doua mecanică". Aflat la fața locului, inginerul șef al unității, tovarășul Gheorghe Vicol, ne-a informat că în toate cele patru brigăzi de cîmp munca a fost organizată pe echipe, cărora le-au fost repartizate suprafețele de teren și mașinile agricole necesare. Oamenii s-au grupat cum au știut mai bine, pe bază de rudenii, după afinități, ca să poată lucra împreună. Nu o dată echipele se ajută intre ele. Zilele trecute, cînd porum

bul de Ia Bălănești era amenințat să fie acoperit de buruieni, în ajutorul echipei de aici a venit cea din satul Lehancea. Rezultatele acestei bune organizări se văd în cîmp. Cele 100 hectare cu sfeclă au fost prășite de două ori ; s-a încheiat prima prașilă și pe cele 170 ha cu floarea-soarelui, iar la porumb, prășitul se apropie de sfîrșit pe întreaga suprafață de 600 hectare. Culturile sînt frumoase, viguroase, bine dezvoltate. Sint semnele unei producții bune. Echipa constituie formația de bază și în coope
La întreținerea culturilor în județele Bacău și Satu-Mare

Spiritul de echipă grăbește 
lucrările și... corectează 

greșeli păgubitoare
rativele agricole din comunele Fără- oani, Nicolae Bălcescu, Răcăciuni, Mărgineni. Tovarășul Grigore Mihu, președintele cooperativei agricole Sascut-Sat, ne spunea că anul acesta, în unitatea respectivă au fost organizate 24 de echipe mixte. Fiecare dintre acestea numără între 30—40 cooperatori și mecanizatori, care muncesc laolaltă, întrajutorîndu-se ori de cîte ori este nevoie. Aici nu se cunoaște ce înseamnă lipsa de la muncă și lucrări de proastă calitate. Fiecare vrea să constituie un exemplu pentru vecinul său. Și, firește, rezultatele sînt pe măsura eforturilor depuse.Și în cooperativele agricole din județul Satu-Mare la lucrările de întreținere a culturilor se evidențiază spiritul de echipă. Aici au fost constituite peste 1 300 de echipe alcătuite fie numai din cooperatori sau mecanizatori, fie mixte. în comuna 

Sanislău, în cadrul celor trei cooperative — Ciumești, Horia și Sanislău — la Întreținerea culturilor lucrează cu aproape 200 mai mulți cooperatori decit anul trecut. La cea din Sanislău, de exemplu, am constatat fapte semnificative care indică o sensibilă creștere a răspunderii colective pentru sporirea recoltelor. în ziua raidului nostru lipseau de la prășitul sfeclei, fiind bolnave, Magdalena Boszet și Maria Preg. Locul lor a fost luat de îndată de Ileana Vigh și Veronica Horila, care terminaseră 

mai repede prășitul pe porțiunea care le fusese încredințată inițial în cadrul echipei. Desigur, situații de acest gen nu sînt singulare, spiritul de echipă, hărnicia, grija pentru calitatea lucrărilor executate de membrii cooperatori și mecanizatori fiind elementele definitorii ale actualei campanii agricole în majoritatea covîr- șitoare a cooperativelor agricole din județul Satu-Mare.Trebuie arătat însă că în unele cooperative agricole din județele amintite echipele nu au fost îndeajuns consolidate, nu a fost cultivată îndeajuns răspunderea comună pentru efectuarea lucrărilor pe întreaga suprafață. De aceea, în unele locuri, pe lingă parcelele cu plante frumos dezvoltate, bine îngrijite, sint altele năpădite de buruieni, cu plantele mici și firave, semn că prășitul nu s-a făcut la timp. Firește că acolo unde 

nu a acționat spiritul de echipă, unde nu se respectă regulile agrotehnice și perioadele de executare a lucrărilor stabilite de către specialiști, o parte din pămînt nu produce pe măsura potențialului său. Aceasta înseamnă pierderi pentru cooperatori și pentru cooperativa agricolă respectivă și, în ultimă instanță, pentru economia țării. Iată un caz. La cooperativa agricolă Sascut-Tîrg, județul Bacău, au fost organizate echipe, dar nici una dintre ele nu lucrează cu tot efectivul. Zilnic lipsesc de la prășit 

cîte 120—140 de cooperatori. Ca atare, pot fi văzute, pe mai toate tarlalele, îndeosebi pe cele cultivate cu sfeclă de zahăr, porțiuni de teren neprășite, rinduri nerărite, culturi imburuienate. în legătură cu această situație, tovarășul Vasile Petrache, primarul comunei, ne-a spus : „Sîntem conștienți că aceste deficiențe în organizarea muncii echipelor pot avea repercusiuni asupra producției. De aceea, în ultimele zile, împreună cu consiliul de conducere al cooperativei au fost luate măsuri pentru mobilizarea tuturor cooperatorilor la muncă, astfel încît în cel mult o săptămînă să încheiem prima prașilă la toate culturile. Situații asemănătoare pot fi în- tilnite și în cooperativele agricole din Glăvănești, Răchitoasa, Colonești, Izvoru-Berheciului. La Răchitoasa, bunăoară, lucrau doar 60 de oameni 

din cei peste 400 cît numără unitatea. Și aceasta, în vreme ce porumbul a fost prășit doar pe 110 hectare din cele 410 însămînțate.în județul Satu-Mare sînt situații — e drept, izolate — care demonstrează că nu s-a cimentat îndeajuns răspunderea comună a mecanizatorilor și cooperatorilor pentru calitatea lucrărilor executate. Așa, de pildă, un tractorist de la cooperativa agricolă Odoreu a lucrat pe o parcelă de 36 ha cultivată cu porumb cu un utilaj nereglat, acoperind cu pămînt foarte multe pliante. Vinovății — tractoristul in cauză, șeful secției mecanizare, Vasile Urda, și brigadierul Ludovic Megyesi — au fost, desigur, trași la răspundere, iar lucrarea a trebuit să fie refăcută manual de către echipele de cooperatori. La Tiream, un mecanizator a tăiat, din neatenție, cu sapa mal multe fire pe rîndurile de porumb și, de aceea, a fost oprit din lucru.Exemplele arătate mai sus și alte situații de acest fel arată necesitatea ca toate suprafețele să fie bine lucrate, pentru ca fiecare bucată de pămînt să dea maximum de producție. Iată de ce acum, la întreținerea culturilor, se impune mobilizarea la muncă a tuturor cooperatorilor și mecanizatorilor, astfel încît aceste lucrări să fie făcute la timp, de cea mai bună calitate și pe întreaga suprafață cultivată. Aceasta presupune ca organizațiile de partid să acționeze ferm în vederea întăririi echipelor. Este bine ca toți cooperatorii să înțeleagă că echipa reprezintă acea formă de organizare care contribuie la întărirea spiritului colectiv în muncă, implicînd o participare egală și responsabilă a tuturor și a fiecăruia la realizarea producției. Activitatea în agricultura noastră socialistă este prin excelență colectivă și ea trebuie să se bazeze pe munca în comun și răspunderea comună, astfel ca pe întreaga suprafață culturile să fie întreținute exemplar, ca de pe întreaga suprafață să se obțină recolte mari.
Gheorghe BAETA 
Octav GRUMEZA 
corespondenții „Scînteli"

Zilele acestea, la comitetul de partid al întreprinderii de utilaj greu „Progresul" din Brăila a fost organizată o analiză privind stadiul lucrărilor de investiții ce se execută în acest an. S-au aflat, față în față, atît reprezentanții constructorului (I.C.S.I.M.), cît și ai beneficiarului (I.U.G. „Progresul"). Au participat la analiză Ion Bejan, locțiitor al secretarului comitetului de partid, ingine- rul-șef Dumitru Neagu, inginerul Marin Popescu, șeful serviciului investiții, maistrul Dumitru Tudo- rache, secretarul organizației de partid de la serviciul mecano-energetic, Ing. Petre Nicolae, șeful secției scu- lărie, maistrul Vasile Popescu, secretarul organizației de partid de la sculărie — toți de la întreprinderea de utilaj greu „Progresul" din Brăila — și inginerul Nicolae Dumitru, șeful șantierului I.C.S.I.M., din partea constructorului.Din analiză și discuții s-au desprins următoarele : I.C.S.I.M. construiește la „Progresul" din Brăila o serie de obiective principale. La 8 iunie a.c., la cea de-a doua capacitate de la fabrica de oxigen au început probele tehnologice. De asemenea, la o capacitate de piese turnate din oțel, lucrările sînt in faza Începerii probelor. Totuși, aceste ?robe au fost puțin întîrziate. Cauza? ntreprinderea „Independența" din Sibiu a livrat brăilenilor un cuptor de uscat forme la care una din instalații nu funcționa corespunzător, întreprinderea furnizoare susține că de vină ar fi proiectantul — Institutul de construcții și proiectări tehnologice pentru sectoare calde. Iar acesta argumentează că, ulterior, ar fi introdus o serie de modificări în proiect, dar lucrătorii de la „Independența" nu le-au executat. Oricum, în aceste zile sînt așteptați la 

Brăila delegați atît din partea proiectantului, cit și de la „Independența" din Sibiu și se pare că lucrurile se vor lămuri. La o altă capacitate de producție, construcția meta-
Pe șantierul întreprinderii de utilaj greu „Progresul" 

din Brăila

Dacă buna cooperare dintre 
beneficiar și constructor 

s-ar sprijini și pe 
punctualitatea furnizorilor...

lică este furnizată chiar de către beneficiar. Au fost predate constructorilor grinzile, fermele metalice și o parte din pane.. Urmează să fie livrate mai multe pane și balustrade. O notă bună : întreprinderea metalurgică din Timișoara a început livrarea celor două poduri de 32 tone forță, poduri care vor putea fi astfel 

montate în trimestrul III. în cadrul lucrărilor de investiții intră și extinderea sculăriei centrale. Aici, lucrările sînt foarte avansate.După cum se vede, atît constructo

rul, cît și beneficiarul se achită bine de sarcinile ce le revin și fac tot ceea ce depinde de ei pentru a grăbi punerile în funcțiune, unele neajunsuri datorîndu-se altor factori cu responsabilități în acest domeniu. Cum s-a ajuns la aceste realizări ? Răspunsul l-am solicitat tovarășului Ion Bejan, locțiitorul secretarului comitetului de 

partid al întreprinderii de utilaj greu „Progresul" :— Prin întărirea spiritului de colaborare dintre constructor și beneficiar, in ultimă analiză, prin dez- 

voltarea conștiinței muncitorești, a răspunderii tuturor oamenilor care execută aceste lucrări, atît din unitatea constructoare, cît și din întreprinderea noastră, în efortul comun pentru respectarea termenelor. Iată cîteva exemple. La un moment dat, constructorul avea nevoie de un tip de macarale. Conform programării, 

acestea trebuiau să sosească mai tîrziu. Lucrările fiind devansate, in- ginerul-șef Mircea Slavu și maistrul Gheorghe Carapacea au asigurat constructorilor macaralele necesare. Mai mult, organizația de partid, conducerea întreprinderii noastre au organizat participarea tinerilor uteciști la munca pe șantiere. Acum, aceiași tineri lucrează la magazia centrală, iar avansul creat constructorului însumează 6 zile. Șeful transporturilor interne, Tudorel Grigoraș, a răspuns cu promptitudine tuturor solicitărilor constructorului. Echipele de muncitori de la cazangerie, conduse de către Dragomir Rodicenco și Neagu Frigioiu, au executat cu o lună în avans construcția metalică pentru una din capacitățile de producție.— Așa stau lucrurile, colaborăm bine cu beneficiarul — intervine inginerul Nicolae Dumitriu, șeful șantierului I.C.S.I.M. Și — continuă — nici noi,. constructorii, nu am vrut să irosim avansul obținut de cazangii. Ca urmare, maistrul Mardare și șeful de echipă Ion Ră- voi au trecut la folosirea metodei asamblării la sol a acoperișurilor, scurtlnd și mai mult termenele dc execuție, iar loturile conduse de Nelu Speer și Gheorghe Șerbănescu s-au raliat inițiativei de a lucra în schimburi prelungite de 12 ore. S-au întărit mult ordinea și disciplina pe șantier. în ultima lună, în rîndul muncitorilor șantierului I.C.S.I.M. nu s-au înregistrat nici o absență motivată sau nemotivată, nici o învoire. Acesta e un fapt definitoriu pentru disciplina oamenilor noștri, pentru responsabilitatea cu care înțeleg să contribuie la îndeplinirea exemplară a sarcinilor planului de investiții din primul an al cincinalului.
Mircea BUNEA
corespondentul „Scinteii"

„Fiecare zl, fiecare orâ șl minut de lucru sâ-l valorificăm Ia maximum".
Aceasta este deviza de muncâ a echipelor de montaj de pe șantierul 

, Fabricii de materiale izolatoare din Șimleu-Siivaniei
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REZOLUȚIA
Congresului educației politice și al culturii socialiste
(Urmare din pag. I)pe prim plan educarea oamenilor, îndeosebi a tineretului, prin muncă și pentru muncă.Societatea pe care o edificăm este societatea celor ce muncesc, ea se întemeiază nemijlocit pe munca creatoare a tuturor membrilor săi. întreaga activitate educativă trebuie să sădească în conștiința fiecărui cetățean, îndeosebi a tineretului și copiilor, convingerea profundă că munca reprezintă unica sursă a sporirii avuției naționale, a înfloririi patriei, a prosperității poporului și a bunăstării și fericirii personale, domeniul hotărîtor al afirmării personalității umane.Activitatea de propagandă, politică și cultural- educativă de masă trebuie să determine înțelegerea de către fiecare om a datoriei morale și patriotice de a-și consacra întreaga energie, competență și forță de muncă dezvoltării proprietății socialiste — principalul izvor al înfloririi economico-sociale a țării, al ridicării gradului de civilizație al întregii națiuni.3. Congresul subliniază însemnătatea hotărâtoare pentru actuala etapă istorică a generalizării în viața socială a principiilor eticii și echității socialiste, a aplicării consecvente, în toate domeniile vieții sociale, a principiilor socialiste — caracterizate prin egalitate și dreptate socială — care trebuie să stea la baza raporturilor dintre oameni.Activitatea educativă este chemată să sădească în conștiința oamenilor ideea că fiecare primește de la societate în raport cu contribuția sa concretă la progresul acesteia, combătîndu-se tendința unora de a subordona interesele generale ale societății intereselor particulare, înguste, de a da societății cît mai puțin și de a pretinde de la ea cît mai mult.4. Pornind de la rolul și răspunderea deosebită a școlii în societatea noastră — ca un factor principal de educație și formare a omului n«u — congresul relevă necesitatea continuării eforturilor de legare strînsă a învățămîntului cu cercetarea și producția. Școala trebuie să asigure pregătirea tineretului pentru muncă și viață, însușirea celor mai noi cunoștințe teoretico-științifice și culturale, să dezvolte în rîndul tinerilor respectul și pasiunea pentru munca concretă, producătoare de valori materiale. în același timp, trebuie să crească rolul educativ al școlii, contribuția ei la cunoașterea și însușirea problemelor culturii, la sădirea în rîndul tineretului a înaltelor trăsături morale ale omului nou. Profesorii și învățătorii au sarcina de mare răspundere de a-i forma pe tineri ca cetățeni conștienți și devotați ai patriei socialiste, ca făuritori entuziaști ai comunismului pe pămîn- tul României.5. Un rol deosebit de important în dezvoltarea societății noastre, în condițiile revoluției științi- fico-tehnice moderne, are progresul științei și tehnicii românești. Activitatea ideologică, politico- educativă are datoria să cultive spiritul de creație propriu, mîndria de a aduce o contribuție originală prețioasă la progresul economico-social al patriei și, totodată, la îmbogățirea patrimoniului cunoașterii universale. A dezvălui noi taine ale naturii, ale materiei, a acționa pentru a face ca roadele cunoașterii să se materializeze cît mai curînd în producție, în viața socială, în progresul și bunăstarea “poporului este scopul cel mai înalt care trebuie să-i însuflețească pe cei ce se consacră cercetării științifice și tehnice, pe toți oamenii muncii.6. Congresul apreciază că o îndatorire permanentă care trebuie să ocupe un loc central în întreaga activitate politică și culturală este educarea tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, și în primul rînd a tineretului, în spiritul dragostei față de țară, al patriotismului revoluționar, socialist. Cultivînd recunoștința și prețuirea față de strămoși, care cu sacrificii și jertfe uriașe au apărat ființa națională a poporului, au purtat steagul luptei pentru libertate și neatîrnare, pentru dreptate națională și socială, activitatea de e- ducație trebuie să sădească în conștiința oamenilor sentimentul răspunderii față de moștenirea înaintașilor, al hotărîrii de a duce mai departe, în noile condiții istorice, făclia progresului și civilizației pe pămîntul României. Patriotismul, dragostea și devotamentul față de țară sînt o expresie a conștiinței revoluționare, comuniste, expresia îndatoririi de onoare a fiecărui comunist, a fiecărui om al muncii față de glia strămoșească și față de noua societate.în întreaga muncă de educație trebuie subliniat adevărul că a fi patriot înseamnă a-ți iubi țara, a face totul pentru a spori avuția națională, proprietatea socialistă, a nu precupeți nimic pentru înfăptuirea politicii partidului comunist — ce corespunde pe deplin intereselor vitale ale întregii națiuni. A fi patriot înseamnă a fi oricînd gata să faci totul, mergînd pînă la supremul sacrificiu, pentru a apăra libertatea, independența și integritatea patriei, mărețele cuceriri revoluționare ale poporului. A fi patriot înseamnă a milita permanent împotriva oricăror discriminări naționale, împotriva șovinismului, a concepțiilor și manifestărilor rasiale, pentru deplina egalitate în drepturi a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, pentru frăție în munca și lupta comună. A fi patriot înseamnă a milita activ pentru prietenie cu toate popoarele țărilor socialiste, cu popoarele statelor în curs de dezvoltare, cu toate popoarele lumii, pentru cauza păcii și colaborării. A fi patriot înseamnă a respecta sentimentele naționale ale altor popoare, libertatea și independența lor.în acest spirit, congresul subliniază necesjtatea ca, sub conducerea și îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, organizațiile de tineret, celelalte organizații de masă și obștești din cadrul Frontului Unității Socialiste, instituțiile cultural-educative să acționeze consecvent pentru dezvoltarea conștiinței patriotice, a dragostei de țară, a răspunderii față de interesele supreme ale Republicii Socialiste România, față de cauza socialismului, a prieteniei și solidarității internaționale cu toate forțele progresiste, antiirhpe- rialiste.7. Pornind de la faptul că în întreaga perioadă a construcției socialiste și a trecerii spre comunism națiunea, statul național vor avea de jucat o misiune de cea mai mare însemnătate, că grija pentru dezvoltarea națiunii, a trăsăturilor ei noi care apar în socialism constituie o parte integrantă a însăși edificării noii orînduiri, congresul consideră că este necesar ca prin întreaga activitate educativă să se asigure cunoașterea temeinică de către fiecare cetățeah a politicii partidului nostru în problema națională, a modului de abordare teoretică și practică, marxist-leninistă, a problemelor națiunii socialiste.Congresul dă o înaltă apreciere orientărilor formulate în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu privind înfăptuirea în continuare cu consecvență neabătută a politicii marxist-leniniste a Partidului Comunist Român în problema națională și consideră că activitatea ideologică și politico-educativă va trebui să facă larg cuno'- cută preocuparea consecventă a partidului nostru pentru asigurarea deplinei egalități în drepturi a oamenilor muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare, pentru soluționarea problemelor lor specifice, să acționeze cu toată fermitatea și in viitor pentru cimentarea trainică a prieteniei și unității dintre toți oamenii muncii — români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități — pe 

baza stimei reciproce, a deplinei egalități în drepturi, în lupta și munca pentru prosperitatea patriei comune.8. Congresul apreciază că în educarea socialistă a maselor cunoașterea istoriei patriei constituie un factor important al dezvoltării conștiinței de sine a poporului, o condiție a asimilării a ceea ce a fost înaintat, cu adevărat revoluționar în trecutul său. Studierea istoriei trebuie să fie călăuzită permanent de concepția materialist-dialectică, a marxism-Ieninismului, să pună în lumină adevărul obiectiv, rolul maselor, al popoarelor, lupta de eliberare națională și socială, să combată tot ceea ce a fost negativ în trecut, politica de dominație a altor popoare și de învrăjbire Rațională dusă de clasele asupritoare.întreaga activitate ideologică și politico-educativă trebuie să facă din istorie un puternic factor al educației patriotice, al formării unei gîn- diri înaintate, pătrunse de respect față de valorile autentice ale trecutului de luptă și de muncă al fiecărui popor pentru independență și suveranitate, pentru fericire, progres și bunăstare, pentru dreptate socială și națională, o armă de nădejde a prieteniei și solidarității între popoare, în lupta pentru colaborare și pace internațională.9. Pornind de la aprecierea că educația socialistă, dezvoltarea culturii revoluționare constituie o problemă de cea mai mare importanță pentru întreaga societate, că această problemă nu poate fi soluționată decît cu participarea activă a maselor populare, a întregului popor, congresul subliniază necesitatea ca în activitatea politică și cultural-educativă de masă să conlucreze strîns toți factorii educativi, cadrele de partid și de stat, oameni de știință și cultură, mase largi de oameni ai muncii și, pe această bază, să se creeze o amplă mișcare populară în domeniul educației și culturii. Sarcini importante revin în a- ceastă direcție Consiliului Culturii și Educației Socialiste, precum și comitetelor de cultură și educație socialistă județene, care au menirea să asigure conducerea unitară a activității cultural- educative, imprimîndu-i un spirit militant, orien- tînd-o în direcția formării și dezvoltării conștiinței noi, revoluționare a maselor. în întreaga lor activitate aceste organisme trebuie să se sprijine pe un larg activ obștesc, să asigure unirea într-o singură direcție a instituțiilor și bazei materiale, a tuturor forțelor care participă la această activitate.în cadrul tuturor unităților economice și sociale să se asigure îmbinarea armonioasă a producției cu educația, făcînd din toate întreprinderile și instituțiile noastre puternice centre de formare a omului nou, cu un larg orizont de cultură, cu o înaltă conștiință socialistă. Pentru realizarea acestui obiectiv, impus de cerințele dezvoltării multilaterale a societății noastre, în întreprinderi și instituții se vor constitui consilii unitare de educație și cultură, care să organizeze întreaga activitate de răspîndire a științei, de educare politică, munca cultural-artistică, precum și petrecerea plăcută și educativă a timpului liber.în mediul rural, școala și căminul cultural trebuie să devină puternice centre de răspîndire a cunoștințelor științifice-și culturale, de educație politică, cetățenească și etică a locuitorilor satelor, de organizare a unei vii și variate activități, artistice de masă. Pentru conducerea unitară a vieții cultural-educative, în comune se vor constitui consilii de educație și cultură care să cuprindă și să antreneze toate forțele existente, asigurând desfășurarea unei largi mișcări cultural-educative de masă, imprimînd un nou și puternic avînt creației și interpretării artei populare.10. în desfășurarea muncii educative și cultural- artistice un rol sporit revine Uniunii Generale a Sindicatelor, Uniunii Tineretului Comunist, Consiliului Național al Femeilor, uniunilor cooperatiste, celorlalte organizații de masă și obștești. Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, consiliile județene, orășenești și comunale respective trebuie să acționeze pentru unirea forțelor tuturor organizațiilor componente în acțiunea de răspîndire a științei, de educație politică și cultural-artistică a maselor. Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, organizațiile componente ale Frontului Unității Socialiste vor asigura organizarea unitară a activității cultural-educative pe întreg cuprinsul țării.11. Congresul apreciază că o importantă latură a muncii de educație, a dezvoltării culturii noastre noi, socialiste, o constituie editarea și răspîndirea cărții politice, științifice și literare, organizarea servirii unitare a populației de către bibliotecile din cadrul așezămintelor de cultură și al școlilor din mediul rural.Un rol important revine instituțiilor teatrale, orchestrelor" simfonice și celorlalte formații artistice. Pentru a răspunde la nivelul cel mai înalt cerințelor maselor populare, repertoriul acestor instituții trebuie să asigure punerea în valoare a bogatului nostru patrimoniu artistic clasic, să promoveze creațiile noi, cu caracter revoluționar, cu o înaltă ținută artistică, să facă cunoscute spectatorilor cele mai reprezentative opere din tezaurul artistic universal. în același timp, toate aceste instituții trebuie să stabilească o legătură strînsă cu mișcarea artistică de masă, să participe la organizarea și desfășurarea activității formațiilor der amatori din întreprinderi și instituții, din orașe și comune.Pornind de la importanța deosebită pe care o are arta cinematografică, congresul relevă necesitatea creșterii exigenței "față de calitatea filmelor artistice românești, acordîndu-se, în același timp, atenția corespunzătoare producției de filme documentare și de popularizare a științei. Paralel cu îndrumarea în acest spirit a cinematografiei noastre, Consiliul Culturii și Educației Socialiste va trebui să manifeste cea mai mare exigență și față de importul filmelor din străinătate, neadmi- țînd sub nici un motiv proiectarea pe ecranele cinematografelor a unor filme care propagă idei retrograde, violența, desfrîul, care fac apologia modului de viață burghez și care pot avea o influență morală nocivă asupra tineretului.12. Dînd o înaltă apreciere rolului artei în viața socială a țării, în procesul educației oamenilor muncii, congresul subliniază necesitatea creării unor opere de artă revoluționare, care să redea în mod veridic realitatea, să fie pătrunse de un puternic suflu mobilizator, care să contribuie la perfecționarea societății și a omului. Arta trebuie să redea cele mai nobile sentimente ale constructorilor noii orînduiri sociale și, totodată, să biciuiască mentalitățile înapoiate, retrograde, dînd maselor o perspectivă însuflețitoare de muncă și luptă.Creația artistică, avînd la bază dialectica materialistă, filozofia noastră revoluționară despre lume, trebuie să-și tragă seva din realitatea so- cial-istorică, arta adevărată fiind incompatibilă cu înstrăinarea de viață, cu lipsa de țel, cu gratuitatea, cu așa-zisul principiu al „artei pentru artă" infirmat de întreaga dezvoltare a culturii universale. Situarea pe poziții revoluționare în artă presupune orientarea conștientă de către autor a operei sale în direcția unei contribuții active la transformarea înnoitoare, progresistă a societății, a omului.Creația literar-artistică trebuie să cultive tradițiile de înfrățire a oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate, ale luptei pentru eliberare socială $i națională, pentru o viață mai 

bună, munca unită pentru construirea societății socialiste, pentru înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România. Numai o astfel de artă are cu adevărat un caracter revoluționar, umanist, slujește omului, poporului, patriei, cauzei socialismului, comunismului, păcii și prieteniei între popoare, umanității în general.Congresul relevă, totodată, necesitatea creării unei arte militante —* angajată activ în lupta forțelor avansate ale lumii contemporane împotriva reacțiunii, a neofascismului, a rasismului, a politicii de dominație și dictat — care să slujească cu abnegație aspirațiile de libertate ale popoarelor, cauza progresului, păcii și prieteniei între națiuni.13. Apreciind contribuția presei și radiotelevi- ziunii la munca politico-ideologică, congresul subliniază, în același timp, răspunderea și îndatoririle ce le revin în activitatea de răspîndire a cuvîntu- lui partidului în mase, de formare a omului nou, de dezvoltare a conștiinței socialiste a maselor, de unire a eforturilor întregului popor în realizarea politicii interne și externe a partidului și statului nostru. Este necesar ca în viitor aceste mijloace de informare și educare a maselor să acorde mai multă atenție ridicării calității activității lor, creșterii nivelului politic al materialelor publicate, precum și abordării mai aprofundate a problemelor muncii politice, culturale și artistice. Presa, radioteleviziunea trebuie să joace un rol mai important și eficient în realizarea istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea al P.C.R. privind educarea și formarea omului nou, constructor al socialismului și comunismului.14. Pornind de la faptul subliniat în Programul partidului că atît în etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, cît și o lungă perioadă de timp, în cadrul orânduirii comuniste, partidul va continua să constituie forța politică conducătoare a clasei muncitoare, a poporului, să unească eforturile națiunii în întreaga activitate economico-socială, congresul relevă că întărirea continuă a partidului, a unității și capacității sale organizatorice în conducerea maselor populare, a întregului popor, constituie chezășia înfăptuirii istoricelor hotărâri ale Congresului al XI-lea în toate domeniile de activitate. întreaga muncă ideologică și cultural-educativă consacrată formării o- mului nou, dezvoltării conștiinței socialiste a ma-, selor trebuie să se desfășoare sub îndrumarea și conducerea unitară a organelor și organizațiilor de partid.15. O sarcină importantă a activității ideologice este intensificarea studierii și analizării, pe baza dialecticii materialiste, a diferitelor fenomene și schimbări ce se produc permanent atît în societatea socialistă românească, cît și în dezvoltarea lumii contemporane. Academiei de științe sociale și politice, tuturor institutelor și cadrelor de cercetare în domeniul științelor sociale le revine îndatorirea de a aborda cu mai multă îndrăzneală, în mod mai competent și aprofundat, problemele teoretice actuale și de perspectivă ale vieții econo- mico-sociale din patria noastră și pe plan mondial.în fața celor care lucrează în domeniul pro-• pagandei, al muncii ideologice și al științelor sociale stau probleme teoretice de stringentă actua- --lițate, care cer o abordare științifică, temeinic documentată, în lumina concepției noastre revoluționare, în scopul desprinderii unor concluzii de eficiență practică pentru accelerarea progresului multilateral al societății noastre.Lucrătorii din domeniul propagandei, al muncii ideologice și al științelor economico-sociale trebuie să studieze mai temeinic și sistematic acțiunea legităților obiective generale, cît și a celor proprii societății socialiste, trăgînd concluzii teoretice și practice necesare activității pe care o desfășoară partidul și statul nostru.în spiritul indicațiilor cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, în cursul actualului cincinal va trebui finalizată elaborarea unor lucrări teoretice fundamentale, trecîndu-se totodată la realizarea altora noi, de mare importanță pentru viața noastră ideologică și politică, în primul rînd a Istoriei Partidului Comumst Român, a Tratatului de istorie a României, istoriei mișcării revoluționare și muncitorești internaționale, precum șl istoriei mișcărilor de eliberare națională, antiimperialiste.Este necesar să se întreprindă, de asemenea, eforturi pentru elaborarea unui tratat românesc de istorie universală. Totodată, pentru a oferi o orientare clară asupra dezvoltării spirituale a poporului nostru este necesară elaborarea unor istorii ale literaturii și limbii române, a unei istorii a învățămîntului în România, precum și a unei istorii a evoluției creației științifice în patria noastră.16. Răspunderi mari revin activității de propagandă în explicarea argumentată și convingătoare a tezelor și prevederilor Programului partidului, a noilor cuceriri ale cunoașterii științifice care confirmă materialitatea și infinitatea universului, a materiei, dezvoltarea dialectică a naturii și societății.A desfășura o propagandă cu adevărat revoluționară înseamnă a-i pregăti și stimula pe oameni să acționeze pentru perfecționarea continuă a vieții sociale, pentru aplicarea în viață a principiilor dreptății și echității, să lupte împotriva vechiului, a spiritului conservator, retrograd, pentru promovarea curajoasă a noului în gîndirea și practica socială. în același timp, propaganda noastră trebuie să cultive în rîndul maselor umanismul revoluționar, promovând principiul rațional și generos potrivit căruia fericirea personală nu se poate realiza încâlcind dreptul la fericire al altora, ci numai în cadrul înfăptuirii fericirii generale a colectivității, a umanității. Propaganda trebuie să desfășoare o luptă continuă, la un înalt nivel de combativitate, împotriva mentalităților anacronice, burgheze și mic-burgheze, împotriva egoismului și individualismului propriu claselor exploatatoare.17. Congresul își însușește indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu de a se îmbunătăți activitatea lectorilor și propagandiștilor, a cabinetelor de partid, în vederea creșterii rolului lor în întreaga activitate ideologică, educativă a partidului nostru. Aceste organisme vor trebui să se transforme în viitor în adevărate centre unice județene ale activității de educație ideologică, politică și științifică a cadrelor de partid, a comuniștilor, a oamenilor muncii.Este necesar, de asemenea, să se asigure perfecționarea învățămîntului politic, atît din punct de vedere organizatoric, cît și din punctul de vedere al conținutului, acționîndu-se mai ferm pentru sporirea eficienței sale, a rolului său formativ.18. Congresul apreciază că se impune ridicarea la un nivel și mai înalt a activității de răspîndire a cunoștințelor științifice în mase, de lărgire a orizontului de cunoaștere al oamenilor muncii în pas cu noile descoperiri din toate domeniile gîn- dirii și cercetării. în această direcție sarcini importante revin caselor de cultură, cluburilor, căminelor culturale, tuturor așezămintelor de cultură și artă. Muzeele de istorie, ale științelor naturii și tehnicii, celelalte unități muzeale vor trebui să-și .pună în valoare într-o măsură sporită întregul patrimoniu de care dispun pentru educarea științifică, materialist-dialectică și istorică a maselor. Universitățile populare trebuie să-și extindă și să-și intensifice activitatea pentru a deveni puter

nice instrumente de educare științifică și culturală a maselor, adevărate focare de lumină și cunoaștere ale poporului.19. Congresul dă o înaltă apreciere întregii politici externe a partidului și statului nostru, care corespunde întru totul intereselor și năzuințelor întregului nostru popor, cauzei socialismului și păcii în întreaga lume. Activitatea de propagandă și cultural-educativă, presa, radioteleviziunea vor trebui să militeze și în continuare pentru reflectarea politicii externe a Partidului Comunist Român și a statului nostru, explicînd maselor largi sensul fenomenelor și evenimentelor vieții internaționale, al mutațiilor petrecute pe plan mondial, ajutînd oamenii muncii să-și formeze o viziune clară, obiectivă asupra proceselor social-politice ale epocii contemporane, asupra contribuției României la promovarea unei politici noi, de pace și colaborare între popoare, la eforturile popoarelor pentru soluționarea complexelor probleme cu care se confruntă omenirea contemporană, la făurirea unei lumi mai drepte și mai bune.întreaga muncă politico-educativă și de propagandă trebuie să facă larg cunoscute în mase principiile pe care se întemeiază politica internațională a partidului și statului nostru — principii ale deplinei egalități în drepturi, respect al independenței și suveranității naționale, neamestec în treburile interne și avantaj reciproc, ale renunțării la forță și la amenințarea cu folosirea forței în raporturile internaționale. Viața a demonstrat în modul cel mai clar că numai pe baza acestor principii se poate dezvolta o largă colaborare între popoare, se pot asigura pacea și securitatea în lume.Activitatea de popularizare a politicii noastre externe trebuie să pună pe primul plan preocuparea permanentă, consecvent intemaționalistă a partidului și statului de dezvoltare a colaborării cu toate țările socialiste, de amplificare a relațiilor de prietenie, solidaritate și conlucrare multilaterală cu acestea în spiritul egalității, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești, subli- niindu-se că aceasta corespunde pe deplin atît intereselor poporului român, cît și intereselor celorlalte popoare care construiesc noua orînduire, cauzei generale a socialismului și păcii. Conștientă de însemnătatea deosebită pe care o au în lumea de azi- unitatea și coeziunea țărilor ce edifică noua societate, România a acționat și va acționa în modul cel mai ferm, și în viitor, pentru depășirea divergențelor existente, pentru refacerea și întărirea unității și solidarității țărilor socialiste.Propaganda, munca de educație trebuie să releve pregnant faptul că România își amplifică continuu legăturile de prietenie și solidaritate cu țările care și-au dobîndit independența și au pășit pe calea dezvoltării libere, de sine stătătoare. Ca țară socialistă și ca țară în curs de dezvoltare, România este legată de aceste țări prin aspirații comune spre progres și prosperitate, prin lupta pentru abolirea vechii politici de inechitate, pentru promovarea unor relații noi, de egalitate între state.Acționînd în spiritul coexistenței pașnice, România dezvoltă, totodată, relații de colaborare și cooperare cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orânduire' socială. Țara noastră participă activ la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori materiale și spirituale.în politica externă a României un loc de prim ordin ocupă lupta pentru înfăptuirea securității europene. De aceea, congresul consideră necesar ca în munca de propagandă să se reliefeze faptul că după încheierea cu succes a Conferinței ge- neral-europene țara noastră acționează consecvent pentru aplicarea concretă în viață a angajamentelor înscrise în documentele semnate la , Helsinki. Un obiectiv central al politicii tuturor statelor europene trebuie să fie realizarea unor măsuri concrete de dezangajare militară pe continent. De asemenea, este necesar ca înțelegerile de la Helsinki să fie materializate în mod practic, prin acorduri de extindere a colaborării economice și tehnico-științifice neîngrădite între toate statele continentului.Congresul consideră că, în epoca actuală a revoluției tehnico-științifice, participarea activă la schimbul mondial de valori constituie una din condițiile importante ale progresului culturii noastre materiale și spirituale. în acest sens, congresul dă o înaltă apreciere orientărilor date în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu privind intensificarea schimburilor culturale cu celelalte popoare. Prețuind tot ceea ce este bun în creația altor popoare, făcînd totul ca poporul român să beneficieze de ceea ce o- menirea a creat cu adevărat valoros, învă- țînd din tot ceea ce este prețios în experiența altor națiuni, munca de educație trebuie să sădească în conștiința maselor încrederea, convingerea fermă că orice popor, fie el mare sau mic, a contribuit, contribuie și va contribui la îmbogățirea patrimoniului culturii și civilizației universale.Intensificarea schimburilor culturale trebuie să servească apropierii și prieteniei între popoare, să nu admită nimic din ceea ce poate învrăjbi națiunile, popoarele.Pornind de la faptul că problemele educării omului privesc nu numai poporul român, că ele au o importanță generală, preocupînd în cea mai mare măsură întreaga omenire, vizează în special modul în care crește tînăra generație, deci însuși viitorul civilizației, al dezvoltării societății umane, congresul a reliefat necesitatea ca oamenii de știință și cultură să discute aceste probleme cu oamenii de știință și cultură din alte țări, să găsească împreună căile pentru a acționa cu mai multă eficiență în vederea creării unei civilizații noi, a formării unui om cu adevărat superior, care să nu poată fi manevrat la voia în- tîmplării de monopoluri, de cei ce duc o politică de dominație și asuprire.în cadrul dezbaterilor s-a manifestat convingerea că popoarele, oamenii înaintați din întreaga lume vor ști să soluționeze în mod corespunzător, în interesul omenirii și al progresului, marile probleme ale educației în lumea de azi.20. Pornind de la realitatea că odată cu creșterea rolului maselor populare în dezvoltarea istorică, în viața națională și internațională sporește continuu în cadrul fiecărei țări, precum și pe arena mondială, influența organizațiilor politice 
Oameni ai muncii din organizațiile componente ale Frontului Unității So- 

cialiste I
Activiști din domeniul ideologiei și al propagandei !
Oameni de creație din domeniile culturii de masă!
Slujitori ai artei interpretative și activiști din instituțiile de artă !
Activiști din domeniul culturii de masă I
Învățători și profesori, lucrători din învățămînt 1
Activiști din presă, radio și televiziune !
Oameni ai muncii din toate domeniile de activitate I
Congresul a adoptat un minunat program de înfăptuire unitară a sarcinilor ce 

ne revin în domeniul muncii ideologice, al educației politice și al culturii, care în 
lumina hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului dă o orientare clară tuturor 
iactorilor ce contribuie la dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor.

Ceea ce se impune acum este ca, sub conducerea nemijlocită a organelor și or
ganizațiilor de partid, să trecem cu toată hotărîrea, cu elan revoluționar. Ia înfăp- 
tuirea acestui program !

Să nu precupețim nici un efort pentru îmbunătățirea întregii munci educative, 
pentru realizarea cu succes a politicii partidului, de făurire a omului nou, revolu
ționar înflăcărat, constructor conștient și devotat al socialismului și comunismului 
pe pămîntul Romăniei I

și profesionale, a organizațiilor revoluționare șî democratice, partidul nostru promovează în mod consecvent o politică activă de colaborare și solidaritate cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste și social-democrate, cu partidele de guvernămînt din tinerele state independente, cu toate forțele democratice și progresiste, în lupta pentru o lume mai bună și mai dreaptă.Pornind de la aceste obiective și orientări ale politicii externe a partidului și statului nostru, propaganda și întreaga activitate politico-educativă trebuie să contribuie la educarea interna- ționalistă a oamenilor muncii, la dezvoltarea spiritului de prietenie și colaborare între națiuni, la întărirea solidarității oamenilor muncii. Munca politică desfășurată în acest sens trebuie să plece de la bogatele tradiții internaționaliste ale clasei muncitoare, ale poporului și partidului nostru — tradiții care demonstrează că întotdeauna revoluționarii români și-au făcut cu cinste datoria, atît față de propriul popor, cît și față de cauza generală a luptei pentru progres și pace în lume.Congresul își însușește întru totul tezele prezentate în cadrul expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la modul cum înțeleg partidul și poporul nostru noțiunea de internaționalism, înțelegem internaționalismul ca o noțiune amplă și cuprinzătoare, care, corespunzînd schimbărilor petrecute în lume, presupune participarea activă la soluționarea democratică, potrivit intereselor fiecărui popor, a tuturor problemelor complexe ale lumii de astăzi, precum și întărirea solidarității militante cu toate forțele progresiste antiimperialiste.Apărarea Intereselor propriului popor, dezvoltarea cuceririlor sale revoluționare, asigurarea victoriei socialismului în fiecare țară constituie criteriul fundamental al internaționalismului. Nu poate fi revoluționar și internaționalist adevărat acela care nu luptă pentru apărarea intereselor propriei clase muncitoare, ale propriului popor. Noțiunea de internaționalism presupune existența statelor'naționale, a partidelor și organizațiilor revoluționare și democratice independente. Tocmai pe această bază se stabilesc relații de colaborare și solidaritate în lupta comună.în condițiile existenței în lume a mai multor state socialiste, un criteriu important al internaționalismului este atitudinea de solidaritate față de fiecare dintre acestea, promovarea unor relații de deplină egalitate și întrajutorare tovărășească între toate țările respective, în scopul înfloririi multilaterale a fiecărei națiuni socialiste, al victoriei socialismului și comunismului în fiecare țară,O latură importantă a spiritului internaționalist o reprezintă atitudinea față de mișcările de eliberare națională, precum și lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialis- mului, pentru dezvoltarea independentă a popoarelor.în actualele condiții internaționale, lupta pentru lichidarea subdezvoltării, solidaritatea cu țările rămase în urmă și sprijinul acordat progresului lor economico-social mai rapid, lupta pentru făurirea noii ordini economice internaționale, lupta pentru dezarmare," pentru . eliberarea omenirii de coșmarul unor noi''războaie, pentru pace în lume constituie laturi de o deosebită însemnătate ale internaționalismului.în această concepție, internaționalismul nu poate fi sinonim cu sacrificarea intereselor nici unui popor în numele unor așa-zise interese generale sau al unor interese speciale ; dimpotrivă, el presupune luarea în considerație și a- părarea intereselor fiecărei națiuni și, pe această bază, slujirea intereselor generale ale socialismului, ale progresului social și păcii.Partidul, poporul nostru vor face totul pentru a contribui la realizarea unor relații internaționale noi, în care fiecare popor, fiecare națiune să se poată dezvolta liber, să-și făurească o viață de bunăstare și fericire într-o lume a păcii și colaborării.Congresul dă o înaltă apreciere indicației date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, și și-o însușește pe deplin, cu privire la asigurarea conducerii unitare a tuturor sectoarelor educației și culturii. Activitatea educativă, pînă la ultima comună, pînă la ultima echipă culturală, trebuie să se desfășoare sub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid, iar pe plan central — a Comitetului Central al Partidului Comunist Român.Congresul adresează tuturor celor care lucrează în domeniul activității ideologice și de propagandă, al învățămîntului și culturii, în. domeniul creației și cercetării chemarea de a face totul pentru ca întreaga muncă politică, ideologică și cultural-educativă să . contribuie într-o măsură tot mai însemnată la dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, la lărgirea orizontului lor de cunoaștere și înțelegere, la îmbogățirea vieții spirituale a întregii noastre națiuni.Să acționăm cu cea mai mare fermitate pentru a îndeplini în mod exemplar sarcinile ce decurg din expunerea prezentată congresului de secretarul general al partidului, document care reprezintă programul unitar de măsuri cu privire la îmbunătățirea continuă a activității educative și culturale, de formare a conștiinței socialiste a poporului pe baza celor mai înaintate cuceriri ale științei și cunoașterii umane, a materialismului dialectic și istoric.Să facem totul pentru a contribui la unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii pentru înfăptuirea Programului partidului, a politicii sale interne și externe, pentru realizarea prevederilor planului cincinal în vederea ridicării pe o treaptă superioară a edificiului socialismului în România, creșterii gradului de civilizație materială și spirituală a întregului popor.Este o datorie de onoare și o înaltă răspundere patriotică a tuturor celor ce activează în frontul larg al muncii ideologice, politico-educative și cultunal-artistice de a milita neobosit ca ideile nobile. ale partidului, concepția sa umanistă, revoluționară, întreaga activitate de educație, cultura socialistă ce se plămădește în procesul edificării noii orînduiri să devină o uriașă forță materială dinamizatoare în transformarea revoluționară a societății noastre, în înfăptuirea mărețelor idealuri de dreptate și echitate socială, în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.
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Cum acționează organizațiile de partid de la întreprinderea de utilaj petrolier Tîrgoviște

Pentru ca toți să înțeleagă și să sprijine „Instanța Aamina pronunțarea"
afirmarea noului în producție

Ca o imensă carte de vizită te în- tîmpină, la intrarea în întreprinderea de utilaj petrolier din Tîrgoviște, inscripția lapidară de pe frontispiciul clădirii centrale : „I.P.E.T., 1873—1973". Pătrunzînd în mijlocul colectivului acestei puternice unități industriale dîmbovițene, afli că vechimea și tradiția sînt convertite neîncetat in realizări de valoare. Și dacă uzina își îmbunătățește de la an la an performanțele — de pildă, din cele 21 tipuri de instalații de foraj și intervenție de înaltă tehnicitate, stabilite prin plan pentru acest an, 11 sînt prototipuri și serii zero — aceasta dovedește că, sub cele mai diverse forme, noul are aici largă prețuire. Realizările de azi sînt chezășia succeselor de mîine, a îndeplinirii sarcinii ca, la sfirșitul actualului cincinal, 70 la sută din produse să fie noi sau modernizate.Cum acționează comuniștii pentru crearea climatului de exigență propice încctățenirii noului în producție. ca parte integrantă a activității politico-educative de formare a omului înaintat al societății socialiste ? Cum, pe ce căi atrag organizațiile de partid masa largă de angajați la înțelegerea noului, la promovarea lui conștientă ? Iată principalele idei puse în discuția participanților la o „masă rotundă" organizată de ziarul nostru în intreprindere.Radu Popa, secretarul comitetului de partid din secția a doua armături industriale : Aș începe prin sublinierea unei idei asupra căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu a stăruit 1a recentul Congres al educației politice și al culturii socialiste : „...Omul nou, constructor al socialismului și comunismului, trebuie să fie stăpin pe cele mai înaintate cuceriri ale științei, ale cunoașterii umane, să se caracterizeze prin îndrăzneală in gîndire și acțiune, prin cutezanță in promovarea noului...'*. Aceasta înseamnă că munca politică și cultu- ral-educativă trebuie să includă în mod necesar pregătirea și stimularea oamenilor în lupta împotriva vechiului, pentru promovarea curajoasă a noului. în primul rînd, desigur, în producție.în condițiile accentuării progresului tehnico-științific, și întreprinderea noastră beneficiază din plin de o dotare modernă. Este vorba de un proces de amploare, legat de înnoirea tehnologiilor și a produselor pe care le realizăm. Conducind

acest proces, organizațiile de partid folosesc o gamă variată de mijloace pentru niști și, gajațiior susținereîn adunările de partid, în ședințele de grupe sindicale, colectivele secțiilor sînt informate asupra obiectivelor pe care le urmărim, încit apariția ideilor și metodelor noi să fie ea insăși dirijată, orientată in direcțiile care ne interesează cu prioritate ; s-a format, dintre inginerii secției, un nucleu tehnic, de concepție, care acționează concret pentru îmbunătățirea metodelor de lucru, pentru finalizarea unor propuneri venite din muncitorilor ; se acordă o mare atenție difuzării literaturii tehnice de specialitate, schimbului organizat de idei. Numai din discuțiile purtate în acest an în comitetul de partid din secția a doua și in organizațiile de bază subordonate, ca și în adunările generale ale angajaților au rezultat 340 de propuneri valoroase privind perfecționarea și modernizarea fabricației de armături și introducerea progresului tehnic. în întreaga întreprindere se dezvoltă o mișcare puternică de invenții și inovațiiOctavian Andrei, secretarul comitetului de partid din talurgie : Aceasta mare receptivitate care se naște in ___ ,... ________rile de muncă. în același timp însă, trebuie să ne străduim să găsim căile și modalitățile de a stimula interesul oamenilor în promovarea noului, de a le cultiva in acest sens dorința de continuă autodepășire. De pildă, în turnătoria noastră, care s-a dezvoltat considerabil, s-a introdus o linie modernă, în aceste ajutați să în secție, specialiști ___  ___ ra fost nevoie, să se adapteze noilor utilaje, noului proces de producție, organizind repetate aplicații practice. ‘ A fost stimulat totodată, prin popularizarea operativă a rezultatelor obținute de fiecare, efortul conștient de autodepășire al oamenilor, care într-un timp record au trebuit — și au reușit — să-și însușească cunoștințe de electricitate, de automatizare, de acționări hidraulice și multe altele asemănătoare, devenind din simpli formatori — operatori pregătiți.

partea

a-i prin la oși antrena pe corniței, masa largă a an- muncă perseverentă de promovare a noului.

secția intii me- presupune o față de noul secții, la locu-

de mare productivitate, condiții, muncitorii au fost se pregătească „din mers“. cei mai buni ingineri și i-au învățat, atît timp cit

Popa : direcție și de o muncă bine condusă și desfășurată. Voi da un exemplu. Și la secția de armături, unde se prevede creșterea considerabilă a producției în următorii 5 ani. a fost adusă o mașină-agregat, care, după cite am văzut, pe unii îi speria prin complexitatea operațiilor. Din prima clipă, pentru organizația de partid a fost limpede că trebuie să acționeze prin toate mijloacele muncii politice pentru a face înțeleasă ideea că mașina, cu toată complexitatea ei, nu depășește posibilitățile noastre de a-i face față, dar că, desigur, sint necesare eforturi de adaptare din partea fiecăruia. Pentru început, cu cițiva dintre muncitorii cei mai buni, s-au organizat zilnic demonstrații practice în fața celorlalți. Și tocmai cind lucrurile porniseră pe făgașul cel bun. s-a produs o defecțiune. Au apărut îndoieli, unii se întrebau cum își vor mai îndeplini planul. Bineînțeles, eram pregătiți să ținem seama și de asemenea reacții.Octavian Andrei : în acest caz, ca și în altele, au intrat în acțiune agitatorii — de fapt, cei mai buni muncitori — care au prezentat cu răbdare, fiecărui om, caracteristicile reale ale mașinilor, ce grad de productivitate pot să atingă și cu ce avantaje pentru muncitori ; pe panouri mari a fost evidențiată producția pe schimburi, ceea ce a stîrnit ambiția oamenilor și a dat naștere unei întreceri pasionante, mereu mai ambițioasă, mereu mai exigentă.Traian Neacșu, secretarul organizației de bază nr. 24 montaj : în a- celași fel s-a acționat și pentru explicarea necesității unor noi structuri «organizatorice, a unor formații de lucru altfel alcătuite decît pînă atunci, impuse tot de introducerea tehnicii noi.Radu Popa : Munca politică a fost, la rîndul ei, însoțită de măsuri organizatorice. Atît utilajele noi. cit și asistența tehnică au fost încredințate unor muncitori și tehnicieni comuniști, asigurîndu-se astfel o producție ritmică, de bună calitate.Gheorghe Vidroiu, ganizației nergetic : tă pentru zațiile de importantă : aceea de a acționa în vederea adaptării rapide a oamenilor nu numai la tehnologiile avansate,
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• Fapte • Opinii • Propuneri
® S-U împlinit un an de Înființarea Centrului de calificare al Comandamentului flotei fluviale „NAVROM" Galați. în special prin autoutilare, aici s-a creat o bună bază materială și tehnico-științifică pentru procesul instructiv-educativ, de învățămînt. în acest fel au fost pregătite pină acum — pentru nave și porturi dunărene — numeroase cadre. (Ștefan Ignat, corespondent voluntar, str. Melodiei 14, Galați).
® MOldOVa NOllâ, ora? ,n P,ină dezvoltare economică și urbanistică. Noi blocuri de locuințe și așezăminte social-culturale se află în diferite stadii de construcție. Se fac ultimele finisaje exterioare la blocul nr. 38 ; e în curs1 de. terminare zidăria de la blocul nr. 47, cu 60 de apartamente ; la un alt bloc, nr. 49, se toarnă betonul ; în vecinătate se realizează un punct termic. în altă parte se construiesc un cinematograf, o grădiniță, o creșă ș.a. Toate aceste obiective urmează să fie date in folosință incă in acest an. (Dușan Iova- novici. Moldova Veche, județul Caraș-Severin).
® Peste 90 de țărani co°peratori din ccle patru c.A.p.-uri din cuprinsul comunei Bratovoești vor beneficia in acest an de trimitere în diferite stațiuni balneoclimaterice. In primele luni ale anului, numeroși țărani cooperatori, intre care Constantin Oancea, Virgil Pică, Elisabeta Nițu, Maria Catană ș.a., au și beneficiat de asemenea bilete de odihnă și tratament. (Macarie Postolache, comuna Bratovoești, județul Dolj).
® ParCUrilC sint oaze de sănătate. Iar aspectul lor in- arată altfel cînd trec vreascuri cu coji de respectul (Theodor

grijii — dovadă de pricepere gospodărească. Cînd parcă suferim cu toții. Acesta este sentimentul ce-1 am prin parcurile din orașul nostru, Bîrlad : cu prea multe și uscături, cu gunoaie de la ambalaje fel de fel și. mai ales, semințe... Mă gindesc : ce-ar zice cetățenii careparcurilor dacă în locuințele lor alții ar proceda la 
A. Lificiu, str. Republicii 50, Birlad). n-au fel ?

cărbunelui din• în vagoanele ce sosesc 18 PreParatia Petrila nu rareori descoperim existența unor grămezi fier — una pină la două tone. Ceea ce presupune vagoane, utilizate și la transportul minereului pentru C. S. Hunedoara, n-au fost bine curățate. O atare neglijență înseamnă risipă, iar pentru noi, cei de la preparație, muncă în plus. S-o fi făcînd oțelul^ cu ajutorul cărbunelui cocsificabil, nimic de zis, dar nici chiar așa, valma în vagoane... (Constantin Băduță, mașinist la Preparația bunelui Petrila, județul Hunedoara).
de minereu de că respectivele

de-a căr-
Tru-® Am CalâtOfit de la UnSureni la Ia5'- între stațiile șești-Zlătunoaia am văzut tone de fier vechi, rezultate prin demolarea unui pod metalic de peste rîul Jijia. E recomandabil ca metalul de la acest pod să fie cit mai repede trimis la C. S. Reșița pentru retopit. (Petre Gheorghiță, str. Ștefan cel Mare, orașul Săveni, județul Botoșani), X

• In municipiul Giurgiu, c*tierul texti?tilor-s a dat in folosință un modern complex comercial, dispunînd de magazin alimentar cu autoservire, altul cu produse de artizanat și cosmetice, unitate de desfacere a produselor de panificație, alta pentru vinza- rea legumelor și fructelor, cofetărie, farmacie, iibrărie etc. Curînd, In același cartier se va mai da în folosință un complex pentru prestări de servicii, (Tralan Barbălată, Giurgiu, județul Ilfov).
Problema

Radu această re, Este însă nevoie in și de bună organiza- de convingere

secretarul or- de bază nr. 27 mecano-e- Din cele discutate rezul- comuniști, pentru organi- partid și o altă sarcină

//Ce înseamnă pentru un oraș banalul coș de gunoi 7 O nimica toată — pot spune unii. Și, totuși, cit de mare importanță are pentru curățenie, pentru estetica localităților această „banalitate" I Am văzut în călătoriile prin țară — la Baia Mare, Timișoara, Piatra Neamț, Galați, dar mai ales la Pitești — cu cită ingeniozitate au fost făcute și plasate în holurile unor unități publice și pe arterele de circulație aceste mijloace de colectare a ambalajelor „de mînă" și, mai ales, a milioanelor de bilete pentru călătorii cu mijloacele de transport in comun. Sint făcute economicos, din lut ars, placat cu romburi sau pătrățele de ceramică smălțuită în toate culorile. Nu par simple coșuri de gunoi, ci accesorii estetice ale gospodăriei comunale, care se încadrează armonios in arhitectura orașului.în București, lucrurile nu stau tocmai așa. A rămas încă de pe vremuri, sfidînd parcă timpul, acea „clasică" cutie ovală de metal —

coșuluiagățată de stilpii electrici — destul de neincăpătoare.Desigur, mai ales la dimensiunile Capitalei, problema acestor accesorii ale gospodăriei comunale nu este acum, in primul rînd, de ordin estetic, ci mai ales funcțional. Deși populația deși anii deși late, ___coșurile care colectează tot ce-i prisosește omului prin buzunare — au rămas nefuncționale, insuficiente, nejudicios plasate. Știm, sînt și cetățeni care, așteptînd tramvaiul, se reazimă de coșul de gunoi, dar aruncă punga goală de bomboane alături. Dar sînt și prea multe cazuri cînd n-ai unde arunca nici măcar un bilet de tramvai. în fața sălii Dalles, de pildă — loc de mare aglomerație — mai mereu coșurile sînt arhipline, iar pe lingă ele, revărsate, direct în stradă — bilete de

municipiului a crescut mult, mijloacele de transport față de trecuti s-au dublat și triplat, s-au înmulțit mărfurile amba- iar comerțul stradal, s-a extins,

moderne, ci și la exigențele produselor noi.Marcel Toader, secretarul organizației de bază nr. 34 servicii economice : De aceea, pe unul din primele locuri în ierarhia de preocupări a tuturor organizațiilor de partid se înscriu eforturile pentru pregătirea Ia un nivel înalt a cadrelor de la fiecare Ioc de muncă, întrUcît noul presupune în mod necesar competență, pregătire tehnico-profesiona- lă înaltă. în această idee, ne ocupăm sistematic de împrospătarea tematicii tuturor cursurilor și formelor de pregătire, de modernizarea metodelor de predare, de perfecționarea practicii in producție a elevilor.Traian Neacșu : în același timp, 500 de tineri din întreprindere sint dați în răspunderea unor comuniști. Numai in organizația de bază de la montaj, 80 de membri de partid au prezentat, în ultimele citeva luni, informări în adunările generale cu privire la modul cum își îndeplinesc sarcina de a forma tinerii ce le-au fost încredințați. în același timp, în toate cele 34 de organizații de bază, la nivelul comitetelor de partid, controlul exigent al măsurilor adoptate reprezintă — prin întărirea disciplinei de partid — o condiție importantă a promovării noului, lor scontate în

Vocația educativă a cinematografiei noastre își află in recenta producție „Instanța amină pronunțarea" o ilustrare semnificativă tocmai în sensul problemelor care preocupă in prezent întreaga noastră mișcare artistică, ca urmare a orientărilor și sarcinilor izvorite din Congresul educației politice și al culturii socialiste...Un grav accident într-o exploatare minieră: un om își pierde datorită unei tehnice, vinovat ? chemată cuvintul.

orice preț și prin orice mijloace duce, inevitabil, la compromisuri, își asociază minciuna, calea unor ale legii care — in a- numite situații — pot avea urmări dintre cele mai grave, inclusiv pierderea de vieți omenești. Este ce încearcă să monstreze judecătorul Moga ; este mobilul demersului său.Autorii scenariului (Mihai Opriș, în colaborare cu Dinu Cocea și Gabriel Iosif Chiuzbalan) au imaginat o poveste ale cărei semnificații depășesc limitele cazului ca atare. Este vorba despre un proces nu intentat unui ins a- nume, ci unei concepții, unei mentalități

falsul, deschide încălcări
ceea de-

FAPTUL
DIVERS

Co-

a obținerii rezultate- educarea oamenilor.
★ consemnăm — în le- tratată — și opiniileîn încheiere, gătură cu tema tovarășului Constantin Tzitzeclis, directorul întreprinderii : „Crearea climatului de exigență, propice promovării consecvente a noului în producție, presupune, după părerea mea, șl o mare încredere în oameni, în capacitatea și forța lor de izbîndă în împrejurările cele mai grele. Viața, experiența ne-au demonstrat că nu am greșit niciodată încredințind unor tineri lucrări grele și ajutîndu-i, bineînțeles, să le realizeze. Entuziasmul, neastîmpărul creator sînt esențiale pentru materializarea a tot ceea ce este nou și valoros".Și, am adăuga noi, este totodată de datoria comuniștilor ca, în acest nobil efort educativ, să se afirme ca oameni capabili să aprecieze critic chiar și rezultatele cele mai bune, înțelegînd — și făcîndu-i și pe ceilalți să înțeleagă este loc deauna înalte1*. că întotdeauna pentru r.iai bine, că intot- se pot atinge „cote mai

Maria BABOIAN

Realizări ale cooperației 
de consum

din județul PrahovaCooperația de consum praho- veană desface un bogat și va
riat sortiment de mărfuri in
dustriale — de la cele de ce
rere curentă pină la cele de. 
folosință îndelungată. Au fost modernizate toate unitățile comerciale și de alimentație publică de pe Valea Prahovei și Valea Teleajenului, s-au dat în folosință o serie de supermagazi- ne, precum și magazine universale, astfel că, pină în prezent, 90 la sută din unitățile coopera
ției de consum prahovene prac
tică formele moderne de comerț 
— autoservirea, expunerea des
chisa, accesul liber la raft. Concomitent, au fost extinse și modernizate unitățile turistice și de alimentație publică. In pitoreasca stațiune montană Cheia se află un han cu același nume, care a fost complet renovat și extins cu încă un pavilion, astfel că numărul locurilor de cazare s-a dublat. Camerele sint confortabile, cu încălzire centrală, dușuri, grupuri sanitare proprii.Atractive popasuri pentru numeroși turiști sînt, de asemenea, hanul „Prahova-Păulești", amplasat în zona de agrement a orașului Ploiești, pe drumul național Ploiești Slănic, și _______
Românești, situat la 45 km de București. La ambele unități s-au făcut lucrări de amenajare și modernizare.în fotografie : complexul turistic Românești, al cooperației de consum din județul Prahova.

Plopeni —complexul turistic

de gunoiautobuz, pachete goale de țigări, ambalaje. Cutiile acelea ovale țațe de stîlpi sînt așa de mici, se umplu inainte de a apuca mașinile salubrității să le golească... Pe B-dul Nicolae Titulescu — la stația dr. Felix — unde opresc nu mai puțin de 6 autobuze și un troleibuz, nu există la indemină nici un fel de recipient. Sau mergi, de pildă, la Piața Obor. Aici, gurile de canal au fost transformate în coșuri de gunoi. La gogoșerie e un lădoi mare, albastru, prins de gardul unei case ; la „Răcoritoare" plastic ; la de carton, întilnim în aglomerate le mai enumerăm. De aceea, sugerăm salubrității să caute — pentru menținerea curățeniei Capitalei — și din acest punct de vedere soluții mai adecvate.

e un coș „Loz în plic“ Sînt situații atît de multe din oraș,

alte agă- incit

galben din o cutie gri pe care le alte locuri încit nici nu
Gh. GRAURE

viața defecțiuni■ Cine este Justiția e să-și spunăIn boxa , acuzaților — un inginer al cărui chip exprimă inocența. Și care recunoaște că da !, el a calculat greșit instalația menită să absoarbă gazele din galeria subterană ; o eroare inexplicabilă în cazul unui specialist cuexperiența sa, dar o eroare ale cărei consecințe... Procedura se desfășoară fără probleme. Totuși, instanța amină pronunțarea. Pentru că judecătorul ‘ își dă seama — ca și spectatorii de altfel — că. în pofida aparențelor, a martorilor, a expertizelor, procesul n-a izbutit să desemneze a- devăratul . vinovat. Pornind de aici, filmul regizorului Dinu Cocea urmărește pașii tînărului magistrat obstinat în hotărîrea de a face să triumfe adevărul, de a obține proba care să-1 inculpe pe cel răspunzător în mod real pentru tragedia petrecută adîncuri.Nu este nici mister. „Vinovatul" face cunoscut ‘ . primele secvențe. Este Buzescu, un specialist energic și afabil, investit cu importante răspunderi administrative în mină, zestrat cu toate butele exterioare „eroului pozitiv". Dar care, in realitate, este devorat de un carierism feroce, disimulat cu grijă sub carapacea unei abil construite onorabilități. " rierismul, firește, este pedepsit de dul penal. însă ambiția de a parveni cu

înun se după
in- atri- ale
Ca-nu Co-

Muzeul

găunoase, anacronice foarte dăunătoare punct de vedere cial. Ilustrînd din vocația Casei de me trei pentru dezbaterea etică de actualitate, narațiunea cinematografică este astfel construită și condusă încit să capteze interesul unui public larg, învăluite de o amabilitate protocolară, confruntările dintre Moga și Buzescu au o tensiune interioară dozată cu știința creării suspensului psihologic. Aici se face simțită „mina", experimentată a regizorului Dinu Cocea. Meritul este ’ " desigur, și al doi Caramitru (care turează cu inteligență artistică personalitatea numai aparent „ștearsă" a judecătorului Moga) și George Motoi (convingător mai ales în prima parte a filmului, cînd joacă dezinvolt duplicitatea personajului său ; ca și partitura, interpretarea ni s-a părut apoi inegală, cu momente în care actorul sugerează nuanțat teama ce pune stăpînire pe carieristul Buzescu, și cu altele în care nuanțele dispar, făcînd uneori loc — spre final — accentelor ostentative).In genere, echipa

din so- nou fil-

însă, celor interpreți : Ion con-

de interpreți are o remarcabilă omogenitate, reflectată in autenticitatea de ansamblu a peisajului uman. Se disting citeva personaje creionate cu sensibilitate și farmec de Tanți Cocea (mama directorului), de Valeria Seciu (soția lui Moga), Constantin Diplan („sportivul"), precum și apariția unor actori admirabili ea Radu Be- ligan, Octaviantescu. Draga Olteanu- Matei, Colea Răutu sau Gheorghe Cozo- rici, care conferă un relief aparte unor roluri episodice. Integrate contrastant lumii acestui film, personajele care gravitează intr-un fel sau altul în jurul lui prilejuiesc, menea.' * care impun — și, avem in vedere în primul rînd 08 rolul jucat de Gil- ? da Marinescu (soția inginerului Varga), ca și_cel interpretat de tin Guriță După această rare (care, ar mai putea și alte nume), vom a- dăuga doar că firescul. naturalețea interpretării contribuie — împreună cu numeroasele amănunte de viată, asupra cărora realizatorul stăruie insistent — la impresia de autenticitate, de a- devăr omenesc pe care o degajă multe dintre secvențele acestui film.„Instanța amină pronunțarea** nu este — și credem că nici nu* și-a propus să fie — o operă „de referință". Este un film pur și simplu, un film de actualitate, nu lipsit de neîmpliniri, dar nici de concludente calități artistice, profesionale. Cu bun vian rul țină

Cu atenție, 

dar fără

„atenții44

Z'

„Ștefan celrezonan-La Putna — loc cu adinei țe în conștiința poporului nostru — a foșt redeschis muzeul „Ștefan cel Mare".Reorganizat într-un lăcaș ce dispune de condiții optime de prezentare, muzeul reunește, alături de vechi și prețioase obiecte de artă și docu

Buzescu de ase- creații

Constan- (Varga). enume- desigur, cuprinde

aportul unui operator (Octa- Basti), realizato- reușește să men- viu interesulspectatorului, de la deosebit de sugestivul generic pină la final. Ceea ce este esențial pentru accesul ideilor, al mesajului spre public. Și pentru opera de artă cinematografică, in general.
D. COSTIN

Mare46
rtf

mente originale, edificatoare mărturii arheologice și alte piese de mare interes privind personalitatea de reputație europeană a marelui voievod, lupta poporului pentru neatirnare și apărarea ființei naționale. (Agerpres)

Și aparatura medicală are nevoie de tratamentSe pregătește, pentru această lună, la Cluj-Napoca, sub egida Ministerului Sănătății, o consfătuire pe țară a cadrelor medicale și tehnice specializate în probleme de aparatură medicală. Hotărîrea ca a- ceastă consfătuire să aibă loc la Cluj-Napoca nu este întîmplătoare. Cu mai bine de o jumătate de veac în urmă, aici au început să se repare aparatele Ront- gen, iar in 1930 a luat ființă primul atelier din țară sub numele de „Centrul de radiologie Cluj", care se ocupa cu instalarea, repararea și întreținerea a- paratelor Rontgen. Tot aici, un an mai tîrziu, a apărut primul manual de radiologie în limba română. Toate aceste date, ca și altele, care marchează momente importante ale evoluției tehnicii medicale, își vor găsi locul în curind și la Muzeul de istorie a Transilvaniei, unde va fi expusă o bogată colecție de aparatură și instrumentar medical.în prezent, unitățile sanitare din județul Cluj dispun de peste 5 000 de aparate medicale, în valoare de sute de milioane lei. Aparatura este- împrospătată mereu cu cele mai noi realizări în acest domeniu din țară și de peste hotare, pentru care se acordă anual milioane de lei. Cum este gospodărită a- ceastă zestre a sănătății ?— Progresul tehnic esteatît de rapid — ne spune dr. Traian Căpușan, die . ’sanitară a județului Cluj 
T- îneît, neutilizată la capacitatea ei, aparatura medicală ar fi expusă la o rapidă uzură morală. Tocmai de aceea aparatura cea măi importantă a fost concentrată pe mari unități sanitare, astfel fi solicitată cu cheltuieli mai mici și mai mare.— Efortul tru dotarea dicale cu aparatură la nivelul tehnicii actuale — adaugă prof. dr. Dumitru Rădulescu, șeful clinicii de radiologie — este în- tr-adevăr enorm, incomparabil cu și eu că raturii avantaj punct de vedere al exploa-

tării, ci și al reparării și întreținerii acesteia. Ră- min la convingerea că trebuie ocrotite aceste „uzine medicale" și combătută tendința unor șefi de clinici care vor să aibă, fiecare, laborator propriu și cit mai multe aparate proprii, fapt care duce, inevitabil, la fărimițarea a- cestei activități.Din investigațiile pe care le-am făcut in rindu- rile cadrelor medicale cu munci de răspundere, in spitale și clinici, din jude- jul Cluj, am constatat că această centralizare a aparaturii pe mari unități spitalicești a creat efectiv și condițiile necesare pentru centralizarea activității

dispeceratului special organizat în acest scop. Pentru înlăturarea defecțiunilor s-a stabilit și un timp limită de 1—48 ore în municipiul Cluj-Napoca și de cel mult 72 ore în alte localități, în funcție de rapiditatea mijloacelor de transport. A scăzut simțitor timpul de imobilizări datorită reparațiilor, atît ca urmare a bunei organizări a muncii, cit și a faptului că, pentru prima dată în țară, în județul Cluj s-au introdus, pe baza unor norme locale unitare, reviziile periodice, care se desfășoară potrivit unui program riguros întocmit și respectat.Asemenea altor gectoa-
Din experiența județului Cluj

me-inspector la Direcția

incit să poată la maximum, gospodărești cu eficiențăstatului pen- unităților me-
trecutul. Subliniez centralizarea apa- prezintă un mare nu numai din

privind instalarea, repararea și întreținerea acesteia. După cum am aflat de la inginerul PompUiu Manea, șeful unității de întreținere și reparare a aparaturii medicale, această activitate este Încredințată unui număr de 63 de tehnicieni și muncitori de înaltă calificare, grupați în patru puncte de lucru in unitățile din municipiul Cluj-Napoca și în alte șase puncte de lucru în unitățile din Turda, Dej, Gherla și Huedin. Formațiile de lucru sînt împărțite și pe tipuri de aparatură medicală, astfel incit să poată rezolva in mod calificat, competent, toate problemele ce se ivesc în montarea, întreținerea și repararea aparaturii medicale, inclusiv a aparaturii de radiologie, medicină nucleară, anestezie și reanimare aflată in dotarea Institutului de medicină și farmacie. Specialiștii clujeni au fost solicitați, in ultima vreme, și de către unitățile medicale din județele A-lba, Bistrița-Nă- săud. Sălaj, Mureș. Suceava, Bihor și Maramureș pentru repararea aparatelor medicale de înaltă tehnicitate, între care și cele de medicină nucleară. Numai în 1975 au fost instalate 273 aparate medicale noi și rezolvate peste 7 000 de reparații dresate chemări pentru și întrețineri a- prin intermediul

re ale economiei naționale, și în sectorul sanitar, unde o parte din aparatura medicală este adusă din import, lucrătorii de pe lingă Direcția sanitară a județului Cluj care răspund de întreținerea și repararea acesteia se preocupă de diminuarea continuă a efortului valutar al țârii, prin inteligenței tehnice și a capacităților de producție existente. In anul trecut, bunăoară, s-au realizat de către acest mic, dar harnic colectiv, prin autodotate, aparatură medicală și piese de schimb în valoare de sute de mii de lei, între care : negatoscop cu telecomandă pentru citirea radiografiilor, băi galvanice, lămpi bactericide, elec- troșoc, lămpi pentru foto- terapia noului născut și altele. El a fost ajutat de cadre didactice și stu- denți de la Institutulyo- litehnic și de la alte unități tehnice și de cercetare.O preocupare de ordin a unității de țineri și reparații creșterea duratei de ționare a aparaturii cale prin’ însușirea de către personalul medical a tehnicii de exploatare a acesteia. Au fost elaborate astfel instrucțiuni de fOlo-*- sire a aparaturii, in care sînt cuprinse de protecție a drele de bază de întrețineri

valorificarea

prim intre- este func- medi-

$i normele muncii. Ca- ale unității ți reparații

se ocupă de instruirea clasei de elevi de la școala sanitară postliceală, iar, de curind, șeful formației predă noțiuni de bază privind utilizarea aparaturii medicale studenților de la stomatologie.Alături de rezultatele bune obținute pină acum, specialiștii clujeni semnalează și o serie de greutăți și anomalii care persistă în acest sector de mare importanță pentru asigurarea unor condiții optime de folosire a aparaturii medicale în investigații, diagnostic și tratament. Iată, pe scurt, aceste neajunsuri, însoțite de cîteva propuneri, așa cum ne-au fost ele prezentate de către tovarășul Grigore Fe- chete, directorul economic al Direcției sanitare județene Cluj :• Nu există documentații în limba română pentru aparatura din import — nici pentru service, nici pentru exploatare. Propunere : documentația aparaturii importate să fie imediat tradusă în limba română.• Există ficiențe în cu piesele cesare atît tura medicală din import, cît și pentru cea de fabricație proprie.• Pînă în prezent nu există un sistem unitar pe tară pentru întreaga activitate de întrețineri și reparații dicale. crează poate.Iată, bleme sigur, printre cele înscrise pe agenda consfătuirii de la Cluj-Napoca a cadrelor de specialitate din acest domeniu. Clujenii se pregătesc intens pentru aceasta. Ni s-a spus că ei vor formula o serie de propuneri concrete, mai ales în privința organizării activității de autodotare cu aparatură medicală perfecționată și cu piesele de schimb necesare. Se impune, de asemenea, atenției necesitatea de a se elabora norme unitare pri- ♦vind reviziile, reparațiile și întreținerea aparaturii medicale.

o serie de de- aprovizionarea de schimb ne- pentru apara-

ale aparaturii me- Fiecare formație lu- cum poate și ceașadar, cîteva pro- care Vor figura, de-

S-a intimplat la Autoservlce 
„Dacia" din Slatina. După ce 
au fost făcute reparațiile unui 
autoturism, posesorul lui, D. M. 
din localitate, l-a chemat de-o 
parte pe șeful unității autoser- 
vice și i-a spus :

— Pentru că mașina mi-a fost 
bine și repede reparată, pentru 
atenția de care personal ați dat 
dovadă, am și eu o mică „aten
ție" pentru dumneavoastră.

Și D. M. a scos un plic din 
buzunar, in care se aflau citeva 
sute de lei.

Răspunsul șefului unității, Ion 
Bălașa :

— Dacă umblați cu așa ceva, 
să nu mai veniți pe la noi. Vă 
rog să nu ne confundați. Ser
vim pe toată lumea la fel. ” 
aceeași atenție, dar 'fără... 
tenții".

Un răspuns firesc, demn, 
care-l consemnăm ca atare.

Vînătorul,

cioara si
9

urecheatii
»

Cu 
„a-pe

— Jur, onorată instanță, că am „ochit" o cioară răufăcătoare și nicidecum un biet urecheat nevinovat, așa cum, pe nedrept, văd și aud că sînt acuzat....Deși a făcut apel la „cinstea" lui de vechi vinător („că eu, onorată instanță, nu sînt ca alții care umblă cu povești vinăto- rești, eu spun adevărul și numai adevărul"), instanța judecătorească a dovedit eu probe e- locvente că numitul Mitică Cio- robea din Bustichin, județul Gorj, a făcut multe zile fripte bieților urecheați (și multe frigărui din ei) în perioada cînd vînatul acestora era interzis. Fapt pentru care a fost obligat la plata unei amenzi de 2 500 lei, plus confiscarea armei. A- ceasta pentru ca, pe viitor, să nu mai umble cu „cioara vopsită".

Un tinăr din satul Treznea, 
județul Sălaj, L. Vasile, se apu
case să cumpere icoane dintr-un 
sat șl să le vindă, cu suprapreț, 
in alte sate. Ajuns in satul Mă- 
lădia, Vasile nu mai găsește a- 
matori de cumpărat icoane, 
drept care se duce la bufet să 
bea o „tărie", de necaz. Apoi s-a 
furișat in gospodăria lui Ion 
Dumitru Mocanu, de unde a 
sustras un palton, o bluză, patru 
rochii, o căciulă și un ștergar, 
pe care le-a încredințat cetă
țeanului Vasile 
același sat, care 
un ceas de aur. 
încheiată, Vasile 
bufetul din sat 
cheful. Aici a fost găsit de pă
gubaș. Acum insă nu-l mai gă
sește nimeni pentru un an fi

i

Silaghi, din 
i-a dat pe ele 
Odată isprava 
s-a reîntors la 
și a continuat

patru luni.

Urmărire

ca-n filme Vă— Alo, miliția Brașov ? rog să mă ajutați să-mi găsesc mașina, care mi s-a furat de sub ochi. De necaz, nici n-am putut să văd cum arată individul la față.— Ce număr are mașina ?— 1—BV—1 102.Imediat au fost alertați agenții și echipajele de ție. După o jumătate de echipaj al miliției din a reperat mașina cucare a trecut pe lingă el ca un bolid. Echipajul a pornit mele mașinii. A urmat o rire ca-n filme. Aproape zuga, la o curbă, mașina a derapat, iar individulvolan a abandonat-o, fugind în pădure. Cu ajutorul cetățenilor, milițienii au reușit să-l găsească, îl cheamă Vasile Chelaru, din Codlea. Mai are la activ două condamnări. A treia...

toți circula- oră, un Predeal pricina,pe ur- urmă- de A- furată de la

| Nici o țuică 
I n-a băut...

Folosindu-se de o instalație 
improvizată, Valerian Măciu- 
ceanu din comuna Glăvile, ju
dețul Vilcea, a hotărit să fabrice 

‘ țuică. Se și vedea invidiat de 
vecini și, mai ales, rugat să le 
dea și lor de-o dușcă. In timp ce 
gindea astfel, a fost suficientă o 
singură clipă de nesupraveghere 
a improvizatei instalații pentru 
ca o scinteie să declanșeze un 
puternic incendiu, 
să-și salveze finarul, 
nu s-a urcat printre 
pod. Dar de coborit 
reușit să coboare.

Rubrlcâ redactata
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Incercind 
Măciucea- 
flăcări in 

main-a

AI. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

de
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Cronica zilei
Intîlnire la C.C. al P.C.R.

Primire la Consiliul de Miniștri

Marți după-amiază s-a încheiat vizita întreprinsă în țara noastră, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Unității Socialiste, de președintele Uniunii Creștin-Democrate din R.F. Germania, dr. Helmut Kohl, împreună cu soția.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Corneliu

Mănescu și Eduard Eisenburger, vicepreședinți ai Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Maria Stă- nescu, membru al Biroului Executiv al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.Au fost prezenți Erwin Wickert, ambasadorul R.F. Germania la București, alți membri ai ambasadei.
Centenarul

J
generale nr. 2 dinCu prilejul sărbătoririi a 100 de ani de la înființarea Școlii generale nr. 2 din Sibiu, cadrele didactice, actualii și foștii elevi ai acestei școli — români și germani — prin- tr-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, își exprimă dragostea și recunoștința nețărmurită pentru minunatele condiții create învățămîntului din patria noastră, pentru grija permanentă arătată pregătirii politice și

profesionale a celor care îndrumă procesul complex al educării pentru muncă și viață a tineretului școlar. Vă asigurăm, se spune in telegramă, că ne vom strădui continuu să ridicăm pe o treaptă superioară munca de educare comunistă a tinerei generații, pentru a pregăti continuatori demni ai celor ce construiesc astăzi fundamentul unui viitor minunat, cetățeni cu o înaltă conștiință socialistă.
t)e Ia Ministerul Educației și Învățămîntului

Marți dimineața, tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., s-a intîlnit cu delegația Partidului Socialist Popular din Danemarca, condusă de Ole Olsen, membru al Comitetului Executiv al P.S.P, care, la invitația P.C.R., face o vizită in țaraCu acest prilej a avut schimb de informații privind preocupările actuale și activitatea celor două partide.Intilnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.
★Ambasadorul Austriei la București, dr, Franz Wunderbaldinger, a înmî- nat, marți la amiază, pictorului Brăduț Covaliu, președintele Uniunii artiștilor plastici din țara noastră, Crucea austriacă de onoare pentru știință și artă, clasa I. Distincția a fost decernată pictorului român de statul austriac pentru activitatea sa artistică și pentru contribuția la strîngerea relațiilor dintre creatorii din domeniul plasticii din cele două țări.La festivitate au luat parte Dumitru Ghișe și Ion Dodu Bălan, vicepreședinți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, membri ai conducerii Uniunii artiștilor și cultură.

Populare din Costa Rica
C.C. al C.C. al noastră.loc un

plastici, oameni de artă

Marți a plecat în Costa Rica tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care va reprezenta Partidul Comunist Român la lucrările celui de-al XII-Iea Con-
greș al Partidului Avangărzii Popu lare din Costa Rica. prezenți tovarășul membru supleant Politic Executiv al activiști de partid.

La plecare erau Vasile Patilineț, al Comitetului C.C. al P.C.R.,

Tovarășul Paul Niculescu, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul educației șl învățămîntului, a primit marți dimineață delegația condusă de A. I. Șustov, adjunct al ministrului Învățămîntului de cultură generală din R.S.F.S. Rusă, care, in cadrul Planului de colaborare culturală și științifică dintre Repu-

blica Socialistă România și U.R.S.S., ne-a vizitat țara.în cursul' Întrevederii au fost a- bordate probleme ale învățămîntului și cercetării pedagogice în cele două țări, precum și ale dezvoltării colaborării româno—sovietice in aceste domenii. (Agerpres)
Vizita delegației municipalității orașului Ankara

Simpozion consacrat comemorării poetului
revoluționar bulgar Hristo Botev

Delegația municipalității orașului Ankara, condusă de Vedat Dalokai, primarul orașului, aflat în țara noastră la invitația Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București, a vizitat între
'.J____ „22 cartierul delocuințe Titan, precum, și o serie de obiective culturale din Capitală.De asemenea, oaspeții au făcut o vizită pe litoralul românesc al Mării Negre. (Agerpres)

prinderea „23 August",

In legătură cu datele examenelor de gradul I, II și de definitivat în învățămînt, Ministerul Educației și învățămîntului comunică : cadrele didactice înscrise pentru gradul I vor susține lucrările metodico-știin- țifice și proba de cunoștințe social- politice între 3—5 iulie, cele pentru
gradul II vor susține probele de specialitate, pedagogie și de cunoștințe social-politice în perioada 6—10 iulie. iar personalul didactic înscris pentru definitivare în învățămînt va susține examenul în perioada 26 august—2 septembrie. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

II și 12 iunie. In țară : Vreme răcoroa
să la început, apoi în curs de încălzire 
ușoară. Cerul va fi variabil. Innorări 
mal pronunțate se vor semnala în 
estul și sud-estul țării, unde la începu
tul intervalului vor mai cădea averse 
locale de ploaie, însoțite pe alocuri șl

de descărcări electrice. în rest, averse 
izolate. Vînt potrivit, cu unele intensi
ficări în estul țării. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 5 șl 15 grade, 
iar maximele între 18 și 26 de grade, 
local mai ridicate. La munte, izolat, 
lapovlță și ninsoare. In București : Vre
me răcoroasă la început, apoi în în
călzire ușoară. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea ploi de scurtă durată, mal 
ales în prima parte a Intervalului. 
Vîntul va sufla moderat, prezentînd In
tensificări la început. Temperatura ușor 
variabilă.

★început în Capitală lu- de-al IV-lea SimpozionMarți au crările celui__de ergonomie în domeniul industriei ușoare. Timp de două zile, mai mult de 400 de specialiști, din ministerul de resort, institute de cercetări, centrale industriale, întreprinderi și din alte unități, vor dezbate, pe baza celor 75 de comunicări și referate ce se vor prezenta, probleme privind îmbunătățirea condițiilor de muncă în industria ușoară, printre care : aplicarea principiilor ergonomice in proiectarea construcțiilor și a tehnologiilor de fabricație, orientarea profesională a lucrătorilor, folosirea rațională a forței de muncă în scopul creșterii productivității muncii, îmbunătățirea condițiilor de lucru a femeilor și ușurarea efortului fizic al acestora, precum și alte probleme menite să ducă la perfecționarea organizării muncii în toate sectoarele acestei ramuri industriale.

Academia de științe sociale litice a organizat, marți, la de istorie al Republicii România, un simpozion împlinirii a 100 de ani de la moartea poetului revoluționar bulgar Hristo Botev.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de prof. dr. docent Mihai Berza, directorul Institutului de studii sud-est europene, care a relevat tradițiile îndelungate ale prieteniei dintre popoarele român și bulgar, precum și personalitatea complexă a poetului Hristo Botev. Prof. univ. C. Velichi, de la Universitatea din Capitală, cercetătorii E. Siupiur și S. Rădulescu-Zonner, de la Institutul de studii sud-est europene și, respectiv, Muzeul de istorie a municipiului București, au evidențiat, în cadrul comunicărilor susținute, legăturile lui H. Botev cu cercurile so-

Și po- Muzeul Socialiste consacrat cialiste și progresiste din țara tră. Cu un interes similar au urmărite considerațiile privind vitatea publicistică a revoluționarului bulgar, activitate pusă in slujba idealurilor de dreptate socială și libertate națională. La simpozion au luat cuvîntul, de asemenea, acad. P. Dinekov și prof. I. Udjiev, din partea Academiei Bulgare de Științe, care au subliniat contribuția deosebită adusă de Botev la dezvoltarea literaturii bulgare, trăsăturile definitorii ale operei literare a acestuia, aspecte ale gindirii sale materialist- revoluționare. Manifestarea s-a desfășurat în prezența unui mare număr de cercetători din institute bucureștene, cadre didactice, muzeografi, studenți.Au fost de față Ivan Abagiev, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

noas- fost acti- Plecarea președintelui Asociației

de prietenieMarți la amiază a părăsit Capitala tovarășul V. I. Konotop, membru al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al Comitetului regional Moscova al P.C.U.S., președintele conducerii centrale a Asociației de prietenie so- vieto—română, care, la invitația Consiliului General A.R.L.U.S., și-a petrecut o parte din concediul de odihnă in țara noastră.

sovieto-românăLa plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de tovarășul Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Consiliului General A.R.L.U.S., de membri ai Biroului Consiliului General A.R.L.U.S.A fost de față V.I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.
Succese ale meșteșugarilor băcăuani

t V
17,00
17,05

17,30

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 Emisiune pentru tineret.
10,25 Biblioteca pentru toți. Epopeea 

națională — lecția marilor înain
tași.

11,20 Intîlnire cu muzica ușoară.
11,35 Univers științific.
12,05 Telex.
12,10 Închiderea programului.
16,00 Trofeul Tomis la volei feminin: 

România—Bulgaria. Transmisiune 
directă de la Sala sporturilor din 
Constanța.

Telex.
Arte vizuale. Sub semnul hotărî- 
rilor Congresului educației politice 
șl al culturi! socialiste.
Fotbal:
Cluj-Napoca 
misiune 
pauză: Tragerea 
1001 de seri.

Politehnica Iași—C.F.R. 
(divizia A). Trans- 

directă de la Iași. In 
prortoexpres.

19.20
19.30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20.20 Teleclnematecâ.

regizori" : Alfred . _______ _____
actori" : Henri Fonda. Filmul artis
tic: „Confuzie de persoană". Pre
mieră pe țară. în alte roluri: Vera 
Mines, Anthony Quayat.

22,10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II

In cleiul „Mar! 
Hitchcock. „Mari

• SPORT • SPORT O SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Studio ’76.

Festivalul gimnasticii românești
LA SFtRȘITUL ACESTEI SĂPTAMÎN1, 

IN PALATUL SPORTURILOR $1 CULTURII, 
FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALEMaestrele și maeștrii gimnasticii românești vor evolua — după cum am mai anunțat — vineri, sîmbătă și duminică la Palatul sporturilor și culturii din Capitală, în cadrul finalelor campionatelor naționale. Astăzi și mîine, finalistele și finaliștii vor face antrenamente de acomodare la aparatele instalate în impunătoarea sală bucureșteană, cu gîndul deopotrivă Ia intîlnirea cu un public numeros, mai numeros ca niciodată la asemenea campionate, dar și la marele și foarte severul examen olimpic, pentru care, de altfel, Nadia Co

maneci și Dan Grecu — precum și ceilalți fruntași ai gimnasticii noastre — se pregătesc cu multă atenție, nutrind îndreptățite speranțe de reușită. Din rîndul vedetelor am menționat doar pe multipla campioană europeană și pe campionul mondial și european la inele. Acestora li se vor adăuga și. alte nume cu rezonantă în gimnastică, precum mai experimentatele Alina Goreac și Anca Gri- goraș, medaliate la campionatele europene, mai tinerele și talentatele Teodora Ungureanu, în palmaresul căreia figurează și titlul de laureată a „Turneului campionilor" de la Londra, Georgeta Gabor, Luminița. Milea, Mariana Constantin, Cristina Itu, Rodica Sabău etc. Din rîndul maeștrilor mai fac parte Mihai Borș, Nicolae Oprescu, Sorin Cepoi, Ion Checicheș și alții, aspiranți la selecție în lotul olimpic pentru Montreal.Toate concurentele (în total 32) și toți concurenții (16) vor prezenta integral programele pregătite pentru Jocurile Olimpice, astfel : vineri de la ora 17 exercițiile impuse, sîmbătă de la ora 17 exercițiile liber alese.

Duminică de la ora 10,30 vor avea loc finalele pe aparate.De la federația de specialitate, ieri am aflat că la întreceri vor fi prezenți în calitate de observatori și o serie de specialiști de peste hotare — din Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria, tlniunea Sovietică <etc. — • interesați să urmărească evoluția, apreciată pe plan mondial, a celor mai bune gimnaste, a celor mai bunî gimnaști din România.Am fost înștiințați, totodată, că biletele pentru cele trei zile de concurs s-au pus în vînzare la agențiile C.C.A., Loto-Pronosport (pasajul subteran de la Universitate), la sediul C.N.E.F.S. și la casele de bilete de la Palatul sporturilor și culturii.
I. D.

FOTBAL

Competiții internaționale organizate in țara noastră
TIR VOLEI

20,00
20,20 Inscripții • pe celuloid. „Vestigii", 

filme documentare realizate de 
studioul „Al. Sahia".

20.50 Orchestre simfonice din țară.
21,3() Telex.
21,35 Roman-foileton: „Forsyte Saga". 

Episodul XXII — „Lingura de 
argint".

22,25 închiderea programului.

Prin cele aproape 350 de unități de servire, cooperația meșteșugărească din județul Bacău pune la dispoziția cetățenilor lucrări, produse și servicii din 132 de meserii. Tovarășul Constantin Pătrășcanu, președintele U.J.C.M., ne spunea că ritmul mediu de dezvoltare a prestărilor de servicii tn ultimii ani a fost de 12 Ia sută și că anual se pun la dispoziția populației din mediul urban lucrări și servicii în valoare de 600 lei pe cap de locuitor. Creșterea veniturilor, a nivelului de trai impune o dezvoltare mai rapidă a serviciilor. La prestări de servicii, bunăoară, ritmul din acest an va fi de cel puțin 15 la sută. In centrul municipiului Bacău a fost dat de curînd în funcțiune un modern complex de prestări de servicii, în ramurile confecții, tricotaje, lenjerie, încălțăminte etc. Tot în Bacău a fost dat în funcțiune un atelier pentru producția de mobilă, precum

și noi complexe și ateliere tn cartierele Cremenea, Cornișa, Milcov, C.F.R.O preocupare deosebită există la ora actuală pentru dezvoltarea și diversificarea acestor servicii. în atelierele din Moinești, Comănești, Tîrgu-Ocna se lucrează la introducerea a 30 de profile noi de activități : prestări de blănărie și cojocărie, lenjerie de corp, reparat stilouri, confecționat plăpumi și alte servicii care pînă acum nu existau în aceste localități.Paralel cu diversificarea serviciilor, unitățile cooperației meșteșugărești din Județul Bacău își sporesc contribuția la îmbunătățirea aprovizionării populației cu bunuri de consum. In acest scop au fost create a- proape 100 de noi sortimente și modele de confecții, tricotaje, încălțăminte, mobilă, precum și diverse produse de artizanat. (Gheorghe Baltă, corespondentul „Scînteii").
Proba de armă liberă calibru redus 3 x 40 foduri, disputată ieri la Poligonul Tunari, în cadrul Campionatelor internaționale de tir ale României, a fost cîștigată de sportivul polonez Eugeniusz Pedzisz, cu 1 162 puncte, urmat de Lajos Papp (Ungaria) — 1 162 puncte, Ilie Co- dreanu (România) — 1155 puncte, Eduard Trajda ' ■ puncte» i. > (Polonia) — 1 150

PENTATLONDisputată timp de două zile în patru serii, proba de călărie ce a inaugurat Campionatele internaționale de pentatlon modern ale României a revenit concurentului italian Pietro Serena, cu 1100 puncte, punctaj maxim realizat și de alți cinci participanți : G. Vass (Ungaria), M. Domov (Bulgaria), M. Mihalașcu (România), A. Csaszar (Ungaria) și Gh. Stoianov (Bulgaria).

Constanța azi tradițio-Sala sporturilor din găzduiește începînd de nala competiție internațională feminină de volei dotată cu „Trofeul Tomis". La turneu participă echipele Bulgariei, Cehoslovaciei, Cubei, U.R.S.S. și României.Astăzi, de la ora 16, echipa României va intilni formația Bulgariei (meci care va fi televizat).; in continuare : U.R.S.S. — Cehoslovacia.
POLO PE APĂCea de-a 8-a ediție a Balcaniadei de polo pe apă începe astăzi în piscina clubului sportiv „Dinamo" din Capitală. Actuala ediție a competiției repnește 5 formații : Grecia, ciștigătoarea turneului de anul trecut, Bulgaria, Iugoslavia, Turcia și România, care va prezenta două formații (seniori și juniori). în fiecare zi sînt programate 3 jocuri, care vor începe de la ora 18.

MaramureșulFolosind ingenios și cu spirit gospodăresc resursele specifice de materii prime, în special fructele de pădure, colectivul întreprinderii județene de industrie locală Maramureș a lărgit considerabil gama sortimentală de băuturi răcoritoare. Astfel, au căpătat o largă utilizare extractul de cireșe amare, frăgu- țele, zmeura, socul, afinele și vîrful de brad. întreprinderea și-a confecționat prin autodotare toate instalațiile necesare pentru producerea

oferă noi produse alimentareconcentratelor de fructe. De remarcat că. odată cu aceasta, s-a dublat capacitatea de producere a sucurilor în întreprindere, ajungin- du-se acum la peste 20 milioane sticle. Prin intrarea în funcțiune, de curînd, a Fabricii de gheață și răcoritoare din Sighetu Marmației se poate asigura aprovizionarea mal rapidă cu aceste produse și amiralităților din zona Vișeu de Sus — Borșa. Menționăm și începerea fabricării șerbetului de

cacao și diverse fructe, urmînd ca anul acesta să se livreze comerțului local peste 150 tone. Cea mai recentă instalație intrată In funcțiune în sectorul alimentar al întreprinderii este cea care produce pu- fuleț de porumb, cu praf de lapte și brînză topită. Specialiștii întreprinderii pregătesc acum alte două linii de acest fel, una urmînd să fie instalată la Sighetu Marma- ției. (Gheorghe Susa, corespondentul „Scînteii").

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Astăzi, în etapa a 32-a a campionatului diviziei A la fotbal : Rapid— F.C. Constanța (stadionul „23 August), Sportul Studențesc — A.S.A. Tg. Mureș (Stadionul Republicii); Politehnica Iași—C.F.R. (meci televizat), S.C. Bacău—Dinamo, U.T. Arad —Politehnica Timișoara. Universitatea Cluj-Napoca—F.C.M. Reșița, U- niversitatea Craiova—Steaua. F.C. Bihor—F.C. Olimpia, F.C. Argeș— Jiul.

DE PESTE HOTARE• Proba de 1 500 m plat femet din cadrul Concursului internațional de atletism de la Diisseldorf a fost cîștigată de românca Natalia Andrei-Mă- rășescu, cronometrată cu timpul de 4’04”2/10 — nou record național și

cea mai bună performanță mondială a anului. Pe locul doi s-a clasat Ma- ricica Puică — 4’06”l/10.La aruncarea discului, recordmana mondială Faina Melnik (U.R.S.S.) a terminat învingătoare cu rezultatul dfe 68,38 m, urmată de Argentina Menis (România) — 65,26 m.• Competiția internațională de scrimă „Turneul țărilor socialiste" a continuat la Budapesta cu proba individuală de spadă, cîștigată de Ko- locnai (Ungaria) — 3 victorii, urmat de Nicolae Iorgu (România) — 3 torii, Muszkovski (Ungaria) — 3 torii etc.

ternaționale de tenis ale Franței, eli- minînd cu 6—2, 0—6, 6—1 pe americanca Kathy Kuykendall.In semifinale, Florența Mihai o va întilni pe Renata Tomanova (Cehoslovacia), învingătoare cu 6—2, 6—4 în partida cu Helga Masthoff (R.F. Germania).
vic- vic-care• Confirmînd forma bună pe o deține, tînăra jucătoare româncă Florența Mihai a obținut a 4-a victorie consecutivă în campionatele in-

• Campionatul mondial și european de haltere pentru juniori a continuat în orașul polonez Gdansk cu întrecerile de la categoria cocoș. Victoria a revenit sovieticului Vitali Danilcenko, cu un total de 237,500 kg (105 kg plus 132,500- kg). L-au urmat Rumen Țvetanov (Bulgaria) — 235 kg și Yasuo Youchi (Japonia) —232.500 kg. Halterofilul român Constantin Chiru s-a clasat pe locul cinci, cu 222,500 kg (100 kg plus122.500 kg).De la ADAS
Asigurarea bunurilor din gospodărieVenind în sprijinul celor care își cumpără mărfuri de folosință îndelungată, cu plata integrală sau în rate, Administrația Asigurărilor de Stat a introdus o formă de asigurare foarte convenabilă. Este vorba de „asi

gurarea facultativă complexă a 
bunurilor din gospodărie".In această asigurare sînt cuprinse astfel de bunuri, ca de exemplu : mobilier și obiecte casnice-, covoare și îmbrăcăminte, aparate electrice de uz casnic, mașini de cusut, frigidere, sobe de orice fel, produse animaliere și alimente, unelte, materiale de construcții și altele. In baza contractului de asigurare încheiat, Administrația Asigură
rilor de Stat acordă despăgubiri 
pentru pagubele provocate bu
nurilor din gospodărie de către Incendiu, trăsnet, explozie, ploaie torențială, grindină, inundație, furtună, prăbușire sau alunecare de teren, greutatea stratului de

zăpadă sau de gheață ; avarii accidentale la instalațiile de gaze, apă, canal sau încălzire centrală ; furt prin efracție și altele. De asemenea, ADAS acor
dă despăgubiri și in cazuri de 
vătămări corporale ale asigura
tului, soției (soțului) acestuia, 
părinților și copiilor asiguratului 
dacă, in mod statornic, locuiesc 
și gospodăresc împreună cu asi
guratul, și cauzate se la contract. Prin aceeași asigurare facultativă complexă a bunurilor din gospodărie, ADAS iși 
asumă și alte despăgubiri, daunele aduse imobilului în care locuiește asiguratul, locatarilor din apartamentele învecinate, în caz de prejudicii etc. Prima de asigu
rare este foarte convenabilă: 
numai doi lei pe an pentru fie
care 1 000 lei din suma asigurată, sumă care se stabilește de către asiguratul însuși.

dacă acestea sint de accidente produ- adresa menționată în
riscuri, plătind de pildă, pentru proprietarului

Asigurarea mixtă de viațaUna din cele mai răspîndite forme de asigurări practicate de ADAS este asigurarea mixtă de 
viață, care oferă cetățenilor po
sibilitatea de a imbina preve
derea cu economia. Cu ajutorul ei, se poate economisi — într-o anumită perioadă de timp —o sumă de bani, al cărui cuantum și-l stabilește însuși asiguratul.Asigurarea mixtă de viață se 
poate contracta de către persoa
ne in virstă de la 16 la 60 de ani, 
pentru sumele stabilite de aces
tea, pe durate de la 5 la 20 de 
ani. La dorința asiguraților, po
lițele de asigurare pot participa 
la tragerile de amortizare. Pentru fiecare 1 000 de lei sumă asigurată se atribuie prin poliță cite o combinație de 3 litere. Lunar, se trag la sorți cite 8 combinații de litere. Pentru fiecare combinație de litere ieșită la tragere se plătește cite 1 000 de lei.Asigurarea mixtă de viață are 
multiple avantaje. Astfel, de pildă, dacă în urma unui acci-

dent nedorit, asiguratul rămîne imediat sau în decurs de un an de la accident cu o invaliditate permanentă totală sau parțială, el primește întreaga sumă asigurată sau o parte din aceasta, în raport cu gradul de invaliditate, fără ca asigurarea să ia sfîrșit. Aceasta rămîne mai departe în vigoare pentru întreaga sumă din poliță și pentru toate drepturile ce decurg din asigurare, iar plata sumelor se face independent de cele efectuate anterior.
Asiguratul are dreptul să ma

joreze sau să micșoreze suma 
asigurată, durata asigurării, să 
modifice termenele 
primelor și să-l schimbe , 
beneficiarul stabilit inițial in 
polița de încheierea ca și a ția cetățenilor se ponsabilii cu asigurările din unitățile socialiste, agenții și inspectorii de asigurare, precum și oricare dintre unitățile ADAS.

de plată a 
pe

asigurare. Pentru acestei asigurări, altora, la dispozi- află res-

Coreea, „țara dimineților liniștite", unde vîntul nu adie decît după ora prîn- zului, a dobindit in anii puterii populare încă o denumire : „țara livezilor". Munții, dealurile și colinele, care ocupă peste 80 la sută din suprafața țării, au aici o altă înfățișare. Pădurile de pini și mărăcini- șurile, caracteristice acestei zone cu climă temperată, au fost înlocuite cu nesfir- șite livezi. Indiferent că te afli în regiunea Phenianului, pe litoralul de est sau de vest, în nord sau în a- propierea paralelei 38, pretutindeni, cit vezi cu ochii, se întind livezi de meri și de peri, de cireși sau de piersici. Și, indiferent de sezon, călătorului i se oferă, ca semn de firească ospitalitate, mere. Mere aurii și parfumate, neverosimil de mari.Cum au apărut aceste livezi într-o țară în care o- dinioară milioane de oameni ajungeau în amurgul vieții fără să fi cunoscut guștul unui măr sau al Unei pere ?Răspunsul la întrebarea noastră aveam să-l primim înregistrat pe o admirabilă peliculă cinematografică. Era . un film documentar despre una din cele mai vaste campanii naționale desfășurate pe R. P. D. Coreene in anii reconstfîicției de după război. La 7 aprilie 1961, din inițiativa tovarășului Kim Ir Sen, în localitatea Buc- ciong a avut loc o conferință de partid, la care au participat cadre de bază și specialiști din agricultură. Cu acest prilej a fost elaborat un amplu program de dezvoltare a pomiculturii.Urmărim secvențele de cronică. Participanții la conferință examinează planul de plantări. Se stabilesc cu lux de amănunte toate măsurile, începînd cu înființarea de pepiniere pentru producerea puieți- lor, ameliorarea soiurilor, mecanizarea, chimizarea,

pămintul

depozitarea și industrializarea fructelor. O mare atenție s-a acordat în cadrul dezbaterilor — fapt reflectat in măsurile stabilite — extinderii soiurilor celor mai valoroase, ameliorării lor. Tot atunci s-au determinat cu exactitate suprafețele ce urmau a fi plantate în fiecare sat, raion și regiune. Odată planul întocmit și aprobat, s-a trecut la înfăptuirea lui.Ca lâ fiecare început de drum, sublinia în cursul u-

cu sprijinul specialiștilor. Apoi au fost înființate grupe de îndrumare pentru plantat intensiv în terase. La aceste acțiuni, desfășurate sub directa îndrumare a Academiei de științe a- gricole, a luat parte un mare număr de oameni de știință și specialiști. S-a muncit din greu, zi și noapte. în perioada ploilor, terasele trebuiau refăcute, întărite. Pămîntul era cărat în coșuri și consolidat cu bolovani de stîncă. Fil-
Țara livezilor

însemnări de călătorie 
din R. P. D. Coreeană

nei convorbiri Kim Bong, director adjunct la Departamentul de pomicultură, au existat și unele greutăți : lipsea materialul să- ditor și mai ales a celui de calitate superioară; nu existau nici mijloacele mecanizate necesare. Dar cel mai greu obstacol de învins ă fost neîncrederea unor oameni. Mulți considerau că va fi o muncă zadarnică, fiindcă pe dealurile și colinele sterpe nu vor crește și nu vor rodi pomii. Și, desigur, nu trebuie ignorat faptul că ploile abundente ce cad în lunile iulie-august provoacă uriașe torente, ce duc spre vale stînci și bolovani cit roata carului, dis- trugind totul în cale.Cu toate acestea, la chemarea partidului, pe întreg cuprinsul țării a început o vastă acțiune de terasare a munților și dealurilor, de plantare a pomilor fructiferi. Mai întîl au fost plantate livezi experimentale în fiecare regiune, sub supravegherea și

mul pe care-1 urmăream însumează secvențe de impresionant efort. A fost o trudă grea, dar nu zadarnică. Și astfel, într-un timp relativ scurt, pe coline și dealuri pină la o altitudine de peste 1 000 metri înălțime au apărut primele plantații intensive. Și apoi prima recoltă. Descifrăm pe chipurile lucrătorilor din plantații bucuria de a culege roadele bogate ale trudei lor : mere, pere, caise, cireșe, piersici, struguri.Călătorind prin țară avem plăcerea să constatăm că cele arătate în film sint depășite de realitatea mult mai bogată, mult mai impresionantă. In decursul anilor s-au Întreprins noi acțiuni care au condus la îmbunătățirea soiurilor, extinderea plantațiilor și sporirea producției pe unitatea de măsură. După plantare s-a trecut la mecanizare și chimizare. în fiecare raion cu livezi au fost construite fabrici și depozite pentru industriali-

zarea șl depozitarea fructelor. Pe plantațiile intensive se asigură o producție de mere sau pere între 20—30 tone la ha, iar acolo unde sînt asigurate toate condițiile necesare și este respectată cu rigoare tehnologia stabilită se recoltează pină la 80 tone la hectar.în prezent, fiecare unitate agricolă are 100 pînă la 200 hectare de teren plantat cu livezi, iar fiecare gospodar din sat are în curte cel puțin 10 pomi. Sint unități agricole de stat care au livezi ce se întind pe 2 000 pînă la 4 000 hectare. întreaga suprafață de teren a R. P. D. Coreene acoperită de livezi însumează circa 300 000 hectare, față de numai cîteva mii de hectare, cîte erau în trecut.Vorbind despre trecut, interlocutorii noștri coreeni au ținut să precizeze că puținele plantații de pomi fructiferi și de vie existente în țară aparțineau unor proprietari străini. Cine nu cunoaște în Coreea povestea zguduitoare a copilului coreean care a luat de jos un măr căzut la marginea plantației aparținînd unui ■ străin ? Proprietarul a prins copilul și i-a însemnat pe frunte cuvîntul „hoț". Acest stigmat se păstrează și astăzi pe chipul fostului copil.Copiii de astăzi ai Coreei populare poveste înfricoșătoare. $i, deși îi despart nu prea mulți ani de perioada în care a copilărit cel stigmatizat. povestea pentru ei o altă lume, caSute și mii grădinițe de copii au fost construite după război chiar in mijlocul livezilor. Iar copiii, odată cu primels poezii închinate partidului și patriei, poporului coreean, învață cum să lucreze livezile, pentru a transforma Coreea într-o țară-grădină.
Florea CEAUȘESCU

cunosc această
acestuia esta poveste din multe altele, de creșe șt

• LA PADEȘ, în „Cîmpia Soarelui", mii de locuitori ai Gorjului și ai județelor învecinate au participat Ia o adunare populară prilejuită de împlinirea a 155 de ani de la pornirea, de pe aceste meleaguri, a revoluției conduse de Tudor Vladimirescu. 
• AGENDA MARAMUREȘEA
NĂ. „Festivalul pionieresc al 
portului, cîntecului și dansului 
chiorean" a atras în pădurea „Stejarul" de lingă Șomcuta Mare peste 1 000 de purtători ai cravatelor roșii cu tricolor din județul Maramureș. „Rolul și

locul educatorului in procesul de 
modernizare a invăfămîntului și 
înlăturarea insuccesului la ciclul 
primar" — este genericul sub care s-a desfășurat la Sighetu- Marmației un simpozion al cadrelor didactice de profil pedagogic din localitate și din Oradea și Cărei. Ansamblul folcloric „Tulnicul" al Casei de cultură a sindicatelor din Baia Mare a prezentat ifl mai multe localități din zona Lăpuș spectacolul 
„Cintă ceteră din strune !“. 
• ȘCOALA POPULARĂ DE 
ARTĂ DIN SLATINA a organi

zat o serie de manifestări reunite sub genericul „Arta și respon
sabilitatea artistului amator" vernisajul unei expoziții de pictură la clubul întreprinderii de prelucrare a aluminiului, un spectacol de muzică vocală și instrumentală în sala de festivități a întreprinderii de aluminiu, un montaj literar-artistic la întreprinderea textilă etc. e A Vl-a 
EDIȚIE A EXPOZIȚIEI NA
ȚIONALE PIONIEREȘTI DE 
FILATELIE „Cravatele roșii cu 
tricolor" s-a deschis în holul principal al Palatului culturii din

lași. • FESTIVALUL CORAL 
JUDEȚEAN „Cîntare mureșea- 
nă“ a întrunit la Palatul culturii din Tg. Mureș peste 1 000 de artiști amatori care promovează cîntecul de masă. • CASA DE 
CULTURA A SINDICATELOR 
din Suceava a găzduit, zilele trecute, două importante manifestări cultural-artistice : faza județeană a concursului „Tinere

tul și cincinalul revoluției teh- nico-științifice" rezervat tinerilor din unitățile economice orășenești și concursul județean „Sub flamura partidului, te slăvim Românie socialistă" la care au luat parte brigăzi artistice de agitație și formații de montaje literar-muzicale ale liceenilor. • A PATRA EDIȚIE A 
FESTIVALULUI FOLCLORIC

SOMEȘEAN s-a desfășurat în municipiul Dej. Manifestarea a debutat cu Vernisajul expoziției „Meșteșuguri și artă tradițională", organizată de Muzeul etnografic al Transilvaniei, precum și o sesiune de comunicări științifice pe tema „Cultura populară someșeană". • IN RENUMITUL 
CENTRU CERAMIC HOREZU (Vilcea) a avut loc recent cea de-a șasea ediție a tirgului meșterilor olari intitulată „Cocoșul de Hurez". • IN SALA „STU
DIO" a Teatrului de dramă și comedie din Constanța a avut

Ioc festivalul cenaclului „Poe- sis" din localitate, in cadrul căruia au fost acordate distincțiile anuale pentru activitatea și realizările literar-artistice. Diploma de onoare a fost decernată regizoarei Marietta Sadova, artistă emerită, cea pentru creație literară istoricului literar Puiu Enache, pentru volumul „Viața și opera lui Miron Costin" apărută în Editura Academiei, iar pentru activitatea artistică au fost distinși pictorul Constantin Georgescu, actrița Agatha Nicolau și cvartetul de coarde

„Poesis" alcătuit din elevi ai liceului de muzică din localitate. 
• „PRIMII PAȘI", revista elevilor liceului „Andrei Mureșanu" din orașul Bistrița (Bistrița-Nă- săud), publică numeroase creații ale tinerilor in cadrul rubricilor „Tribuna utecistului", „Lirică", „încercări critice", „Note de călătorie", „Geometrie". „Folclor", „Reportaje" ș.a. • LA SATU- 
MARE se desfășoară în aceste zile o bogată „Săptămînă teatrală".

Corespondenții „Scînteii"
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Intervenția reprezentantului României la Conferința 
mondială de la GenevaGENEVA 8 (Agerpres). — La Geneva continuă lucrările Conferinței mondiale asupra utilizării forței de muncă.în ședința plenară de marți a luat euvîntul șeful delegației României, Ilie Cîșu, adjunct al ministrului muncii.Referindu-se la tematica a reuniunii, vorbitorul a preocupările României in utilizării forței de muncă țațele deosebite obținute, într-o perioadă relativ scurtă, în dezvoltarea economiei naționale și creșterea gradului de instruire și de formare profesională a cadrelor. Politica consecventă de industrializare a tării, urmată îndeaproape de modernizarea accelerată a agriculturii, a permis u- tilizarea tot mai judicioasă a forței de muncă, sporind gradul ei de eficiență în toate sectoarele economiei naționale.în concepția României — a subliniat reprezentantul țării noastre — convocarea actualei conferințe iși găsește justificarea în măsura în care ea va reuși să creeze cadrul internațional de perspectivă pentru soluționarea problemelor complexe pe care le pune utilizarea forței de muncă pe plan național și in reiatele interstatale, în vederea lichidării șomajului, sărăciei și mizeriei. Problemele care se ridică in legătură cu aceste fenomene trebuie a- bordate în contextul imperativului instaurării unei noi ordini economice internaționale.Organizația Internațională a Muncii — instituție cu un profund caracter social, sub egida căreia are loc conferința — va trebui să revadă într-o manieră nouă, revoluționară, rolul său, să-și mobilizeze toa- . te forțele pentru a depăși tiparele și metodele care nu se mai justifică in noile condiții.Reprezentantul român a propus ca O.I.M. să inițieze, cu sprijinul și participarea celorlalte instituții. specializate, o amplă dezbatere, eventual sub forma unei reuniuni similare, a-

de bază prezentat domeniul și rezul-

vind ca temă „Cadrele pentru dezvoltare", in scopul determinării căilor de sprijinire efectivă a țărilor în curs de dezvoltare în formarea cadrelor naționale. Ar fi utilă, în acest sens, studierea posibilității creării unui fond internațional pentru sprijinirea acțiunii de pregătire a cadrelor din aceste țări.Tot pe această linie, O.I.M. ar putea să lanseze un apel guvernelor țărilor dezvoltate, organizațiiloi- patronale și sindicale din aceste țări, pentru a răspunde favorabil cererilor provenite din țările in curs de dezvoltare privind acordarea de asistență tehnică gratuită, sau în condiții cit mai avantajoase. în domeniul pregătirii forței de muncă.Delegatul român a subliniat necesitatea ca O.I.M. să pregătească și să promoveze un Cod internațional de conduită pentru societățile transnaționale, în probleme sociale și ale folosirii forței de muncă, sau să participe la elaborarea acestuia împreună cu alte organizații internaționale.Avînd în Vedere complexitatea problemelor de ordin social pe care le ridică migrația forței de muncă, se impune ca o obligație de prim ordin. a O.I.M. să militeze pentru ca guvernele și cei care angajează în țările rilor care toate. pensii pentru perioada lucrată în țara respectivă, precum și alte ajutoare și facilități pentru ei și familiile lor.Aceste obiective ar putea fi atinse — a arătat in încheiere reprezentantul român — printr-o mai strînsă cooperare între toate statele, bazată pe principiile respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, a dreptului fiecărui popor de a fi pe deplin stăpin pe destinele sale.

dezvoltate să asigure muncito- migranți posibilități de califi- și perfecționare profesională, drepturile de asigurări sociale,

„Trebuie intensificate eforturile pentru 
lichidarea decalajelor economice"

O declarație a secretarului general al O.N.U.„O 
de 
in 
de

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
jumătate de miliard de oameni 
pe planeta noastră supraviețuiesc 
condiții de foamete și circa 10 000 
ființe umane mor in fiecare zi din
cauza subnutriției" — a arătat secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, in cadrul unui discurs rostit la Nashville, statul Tennessee, cu prilejul primirii premiului „Cordell Huli" pentru pace. în cuvîntarea sa. secretarul general al O.N.U. a accentuat asupra necesității de a se intensifica

eforturile pe plan internațional pen
tru atenuarea și lichidarea decalaje
lor economice dintre statele indus
trializate și țările in curs de dezvol
tare. „Dacă nu vom reuși să reducem aceste decalaje — a declarat secretarul general al Națiunilor Unite — vom continua să avem o lume divizată. Nu este posibil să se realizeze 
stabilitatea politică intr-o 
care persistă atit de mari 
economice și sociale".

lume in 
disparități

Luări de poziție în cadrul campaniei pentru 
alegerile prezidențiale din PortugaliaLISABONA 8 (Agerpres). — Șeful statului major al armatei terestre portugheze, generalul Ramalho Ea- nes, candidat la funcția de președinte, a declarat că, în cazul în care va deveni șef al statului, va milita pentru consolidarea in Portugalia „a unei societăți socialiste, democratice și pluraliste".în cadrul primei conferințe de presă organizate de la anunțarea candidaturii sale, generalul Eaneș a e- vidențiat și alte puncte importante ale programului său electoral, intre care angajamentul de a aplica cu fidelitate Constituția și de a apăra cuceririle oamenilor muncii. Referindu-se la problema noului guvern, vorbitorul a optat pentru formarea unui cabinet socialist minoritar.Ramalho Eanes a apreciat, totodată. că Portugalia trece, în prezent, printr-o „gravă criză economică", ce nu va putea fi depășită decît prin sacrificii ale întregului popor. în ce privește rolul forțelor armate, el a menționat că acestea nu vor trebui să mai intervină, în viitor, în mod direct în viața politică a țării, „cu excepția cazurilor în care independența Portugaliei ar fi pusă în pericol de forțele interne sau externe".

Pe plan extern, candidatul prezi-

dențial s-a unei politici nală și de neamestec în treburile interne ale altor state. „Această . politică trebuie elaborată in comun de președintele republicii și de guvern" — a subliniat el.
pronunțat în favoarea de independentă națio-

Reuniunea extraordinară 
a Consiliului ministerial 

al Ligii Arabe 
consacrată situației din Liban CAIRO 8 (Agerpres). — La Cairo au început ieri lucrările reuniunii extraordinare a Consiliului ministerial al Ligii Arabe, la care participă miniștrii de externe sau reprezentanți ai acestora din 20 de state arabe. Participă, de asemenea, o delegație din partea Organizației pentru Eliberarea Palestinei.Reuniunea este consacrată studierii situației din Liban și a fost convocată la cererea lui Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei.

paris în căutarea unor„Franța nu are petrol, idei" — se subliniază

Vizita în Turcia a delegației 
Frontului Unității Socialiste

•nou. Au obiectivele și activitatea internațională ale P.C.R., ale României socialiste, în lupta pentru promovarea unei noi ordini economice și politice internaționale, pentru egalitatea între popoare, pentru colaborare și Balcani, în Europa și în lume.La rîndul său, delegația informat despre activitatea lui Dreptății și rolul său ca partid conducător al coaliției guvernamentale din Turcia, despre obiectivele ce decurg din programul de acțiune ai partidului.în aceeași zi, delegația Frontului Unității Socialiste s-a întîlnit cu Te- kin Ariburun, președintele Senatului. Cu această ocazie a fost evocat rolul parlamentelor din România și Turcia în întărirea prieteniei și colaborării dintre cele două țări. în intensificarea colaborării internaționale pentru a- propierea între popoare, în slujba cauzei destinderii și securității in întreaga lume.La întrevedere a participat George Marin, ambasadorul României la Ankara.

ANKARA 8 (Agerpres). — în cursul zilei de marți, delegația Frontului Unității Socialiste, condusă de tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., membru al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste care, la invitația Partidului Dreptății din Turcia, întreprinde o vizită de prietenie în această țară, s-a întîlnit la Ankara cu o delegație a Partidului Dreptății, condusă de Sabit Osman Avei, vicepreședinte al partidului.în cursul convorbirilor avute cu acest prilej s-a făcut un larg schimb de informații cu privire la activitatea și preocupările actuale și de viitor ale Partidului Comunist Român și Partidului Dreptății.Delegația română a informat despre politica Partidului Comunist Român de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de întărire și modernizare continuă a bazei tehnico-materiale a societății, de perfecționare a conducerii întregii vieți economice și soci'ale. de adîncire a democrației socialiste, de a nivelului de cunoștințe al selor și formare a omului de tip

fost expuse, de asemenea.
pace în întreagat.urcă a Partidu-

ridicare ma-
Premierul turc

ANKARA 8 (Agerpres). — Primul ministru al guvernului turc. Suleyman Demirel, a primit pe ministrul român al turismului. Ion Cosma, care face o vizită de lucru in Turcia.La primire a participat ambasadorul român la Ankara.Ministrul româti a menea, convorbiri cu turc. Tutfi Tokoglu, dezvoltarea colaborării dintre două țări în domeniul turismului.
avut, de ase- omologul său cu privire la cele

WASHINGTON

Convorbiri
româno-americaneWASHINGTON 8 — Corespondentul nostru transmite : Ministrul transporturilor și telecomunicațiilor al României, Traian Dudaș, a avut o întrevedere cu ministrul transporturilor al Statelor Unite, William Coleman. în cadrul înțelegerilor de cooperare dintre cele două ministere s-au semnat două zînd cercetarea și nologii în domenii rată și drumurile, s-a întîlnit și cu președintele Consiliului federal de administrație al poștelor din S.U.A., Benjamin Bailor. A fost efectuat un schimb de opinii cu privire la încheierea unui acord vi- zind colaborarea în domeniul poștal, precum și stabilirea unor înțelegeri intre administrațiile de resort.

aranjamente vi- schimbul de teh- privind calea fe- Ministrul român

RIGA

Ședința Comisiei permanente 
a C.A.E.R. pentru industria 
radiotehnică și electronicăMOSCOVA 8 — Corespondentul Agerpres transmite : La Riga a avut loc cea de-a 30-a ședință a Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru industria radiotehnică și electronică. La lucrările acestei ședințe a participat și o delegație a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Alexandru Necula — adjunct al ministrului construcțiilor de mașini.Au fost examinate probleme ale specializării și cooperării în producție pentru domeniile care privesc activitatea comisiei. De asemenea, comisia a adoptat măsuri corespunzătoare. legate de îndeplinirea prevederilor Programului complex, precum și domeniul industriei o serie de recomandări în standardizării produselor radiotehnice și electronice.

ITALIA

Măsuri pentru combaterea 
activității elementelor 

neofascisteROMA 8 (Agerpres). — Camera Deputaților a Italiei a decis, marți, ridicarea imunității parlamentare a lui Sandro Saccucci, deputat din partea unei grupări politice neofasciste. Saccucci a fost in mai multe rinduri implicat in acțiunile diferitelor grupuri de extremă dreaptă din Italia. El a fost acuzat de participare la asasinarea lui Luigi de Rosa, membru al Federației Tineretului Comunist Italian. în prezent, împotriva lui Saccucci a fost emis un mandat de arestare.Pe de altă parte, Cabinetul interimar italian, întrunit sub președinția lui Aldo Moro, a aprobat un decret prin care gruparea de extremă dreaptă „Avanguardia Nazionale" a fost scoasă în afara legii. Săptămîna trecută, 31 membri ai acestei grupări au fost condamnați de către un tribunal Italian pentru tentativă de creare a unei grupări fasciste, acțiune interzisă de Constituție.

HAVANA

Președintele Republicii Cuba a primit
pe ambasadorul RomânieiHAVANA 8. — Corespondentul A- gerpres transmite : Cu ocazia încheierii misiunii sale in Cuba, ambasadorul Republicii Socialiste România în această țară, Petre Io- nescu, a fost primit de președintele Republicii Cuba, Osvaldo Dorticos Torrado.Cu acest prilej, președintele Dorticos Torrado a rugat să fie transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, un salut tovărășesc. însoțit de cele mai bune urări de prosperitate poporului român, din partea tovarășului Fidel Castro Ruz, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, prim-ministru al guvernului revoluționar, precum și din partea sa.

Președintele Republicii Cuba a e- vocat vizita efectuată în această țară de tovarășul Nicolae Ceaușescu în anul 1973, considerind-o ca un moment de importanță istorică în dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre popoarele, partidele și guvernele României și Cubei. De asemenea, președintele Cubei a apreciat relațiile actuale dintre cele două țări ca fiind foarte bune, ex- primîndu-și convingerea că ele se vor dezvolta și mai mult în viitor.Trecînd în revistă realizările de pînă în prezent în domeniul colaborării economice și tehnico-științi- fice, el a dat o înaltă apreciere asistenței tehnice pe care specialiștii români o acordă Cubei.
ATENA 8 — Corespondentă de la Al. Cimpeanu : La Atena au continuat. marți, lucrările. Congresului Partidului Comunist din Grecia (interior).Dezbaterile au fost axate asupra raportului politic prezentat de Ha- ralambos Dracopoulos, secretar al Comitetului Central al partidului. Totodată, delegații au analizat problematica cuprinsă în rapoartele cu

privire la sarcinile organizatorice ale partidului, prezentat de L. Tzefronis, membru al Biroului C.C. al P.C.G. (i). cu privire la mișcarea sindicală, prezentat de V. Nefeloudis, membru al Secretariatului C.C. al P.C.G. (i), și cu privire la programul partidului, prezentat de E. Elefteriou, membru al C.C. al P.C.G. (i).Lucrările congresului continuă.
Convorbiri între delegațiile P. C. Italian 

si Uniunii Comuniștilor din IugoslaviaROMA 8 (Agerpres). — La Roma au avut loc, marți, convorbiri între delegațiile Partidului Comunist Italian și Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, conduse de Enrico Berlin- guer, secretar , general al P.C. Italian, și, respectiv, Stane Dolanț, secretarul Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I.

în cadrul convorbirilor — relevă agenția Taniug — s-a procedat la un schimb de vederi privind pregătirile pentru Conferința partidelor comuniste și muncitorești din Europa, situația internațională și dezvoltarea, în continuare, a colaborării dintre cele două partide.
agențiile de presă transmit

Convorbiri sovieto-in- 
diOnO Kren,hn au început,marți, convorbirile sovieto-indiene, prilejuite de vizita oficială la Moscova a primului ministru al Indiei, Indira Gandhi. La convorbiri participă, din partea sovietică, Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.. Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri, și A. A. Gromîko, ministrul afacerilor externe.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, I°S*P Broz Tito, a sosit marți într-o vizită oficială de prietenie în Turcia, la invitația președintelui Fahri Korutiirk.

Formația 
„Madrigal", 
Constantin,

românească 
de Marin 

întreprins un

La Conferința Sindicate
lor din întregul Vietnam,or- ganizată la Saigon — Orașul Ho Și Min, a adoptat o hotărîre privind crearea Federației Generale a Sindicatelor din Vietnam, pe baza contopirii organizatorice a organizațiilor sindicale din Nordul și Sudul Vietnamului. Președinte al Prezidiului noii federații este Hoang Quoc Viet, iar secretar general — Nguyen Duc Thuan.

Cresc rîndurile P.C.F. Zia- rul „l’Humanite" informează că, dc la 1 ianuarie 1976, alți 55 200 de francezi au devenit membri ai Partidului Comunist Francez. Opt mii de adeziuni au fost inregistrate numai in luna mai. Totodată, au fost create 782 celule) de întreprinderi, precum și 213 -celule rurale.
Kuweitul a anunțat o re

ducere cu ®aPte la suta <9,32 drahme) a prețului unui baril de petrol exportat, conform rezoluției adoptate in cadrul recentei reuniuni O.P.E.C. din Indonezia, măsură ce se va aplica retroactiv cu începere de la 1 iunie a.c.

noi surse de energie

corală 
dirijată 

a
turneu in R.D. Germană, înche
iat prin participarea la festiva
lul parcului Sans-Souci din 
Potsdam. La Frankfurt pe O- 
der, Magdeburg, Karl-Marx- 
Stadt, Erfurt, Halle și alte o- 
rașe ale R.D.G., publicul a răs
plătit cu generoase aplauze 
înalta artă interpretativă a 
„Madrigalului", care a prezen
tat creații din muzica naționa
lă și universală.

Colectivul Teatrului de stat din 
Oradea, care a întreprins un tur
neu în R. P. Ungară, a prezentat 
pe scena teatrului „Csokonai" din 
Debrecen spectacole în limbile 
română și maghiară cu piesele 
„Acești îngeri triști" de D. R 
Popescu și „Balconul" de același 
autor. La spectacole, care s-au 
bucurat de mult succes, au asis
tat reprezentanți ai organelor lo
cale, oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Guvernul venezuelean și-a reafirmat hotărirea de a anula acordarea de indemnizații — evaluate, inițial, la trei milioane de dolari — companiei nord-americane „Occidental Petroleum Corporation", a cărei sucursală din Venezuela a fost recent expropriată, în cazul că se vor dovedi întemeiate acuzațiile referitoare la operațiunile ilegale ale acestei societăți, cum au fost cele de mituire a unor funcționari guvernamentali.

un fel de dobîndă. Somaliei îi revin 10 milioane dolari, în vederea integrării agricole a unor zone din Nordul țării. Senegalul beneficiază do 4,2 milioane dolari pentru dezvoltarea sectorului zootehnic. R. A. Yemen primește 5 milioane dolari necesari aplicării primei faze a programului de dezvoltare a agriculturii, iar Nigerului i se asigură 5,2 milioane dolari pentru extinderea rețelei de telecomunicații.
Dezvoltarea cooperării 

economice interarabe. La Cairo au luat sfîrșit lucrările celei de-a 27-a sesiuni a conferinței Consiliului unității economice arabe. Au fost adoptate mai multe recomandări menite să ducă la consolidarea cooperării economice dintre statele arabe. S-a hotărit, totodată. înființarea unei societăți arabe pentru vestiții industriale, cu sediul Bagdad, dispunînd de un capital 150 milioane de dinari irakieni. inia de
Mai multe localități din 

Serbia (Iugoslavia) au fost 
afectate de inundații, pro~ vocate de revărsarea apelor rîului Jablanica — informează agenția Taniug. La Medvedja, apa a năvălit pe străzi și in locuințe, provocînd însemnate daune. De asemenea, a fost inundată parțial o exploatare minieră din zonă. La Lebane au avut de suferit de pe. urma inundațiilor circa 80 la sută din clădiri, între care numeroase întreprinderi, iar la Leskovac apele au pătruns in peste o mie de locuințe.

dar are stăruitor, seară de seară, intr-o emisiune de mare popularitate in rindul telespectatorilor francezi. Acest slogan, lansat după declanșarea crizei e- nergetice, iși propune să determine și să amplifice un curent de opinie favorabil sugerînd procedee și metode din cele mai peraturii mică a construcțiilor, reglarea optimă a motoarelor cu explozie, evitarea accelerațiilor bruște la automobile etc. Calculele demonstrează că numai aplicarea primelor două recomandări, de exemplu, asigură economii de circa 15—20 de procente din respectivele consumuri de combustibili.Adoptarea unui „orar de vară" !n acest an — între 28 martie și 26 septembrie — se înscrie in aceeași preocupare : specialiștii preconizează o economie de electricitate de 1 la sută în 1976 echivalentul a 300 000 tone de petrol, obținută numai prin simplul avans cu o oră al acelor de ceasornic.Desigur, asemenea acțiuni și idei, oricît de ingenioase ar fi ele, nu pot înlocui energia propriu-zisă. Iată de ce guvernul francez a creat în ultima vreme un departament pentru energiile noi, menit să îmbine cercetarea căilor de utilizare a unor resurse ale viitorului cu rentabilizarea și exploatarea unor energii existente în natură.Una din direcțiile principale, în care industria și tehnica franceză au obținut sucese remarcabile, rămine în continuare filiera electricității nucleare. Proiecte ambiți-

economiei de carburanți,simple : reducerea tem- in locuințe, izolarea ter-

oase prevăd realizarea, ih 1985, a 200 miliarde kWh de origine nucleară, ceea ce impune un intens program de construcții. Punerea în funcțiune a reactorului cu neutroni rapizi „Phenix", cu o capacitate de 250 MW, situează Franța în eșalonul de frunte al realizărilor din a- cest sector, alături de U.R.S.S., S.U.A., Marea Britanie. Dar costul încă ridicat al acestor generatori de mari proporții și, mai ales, pericolul, pe termen lung, de poluare radioactivă — problemă care a suscitat ample controverse și dezbateri publice — îi determină pe specialiști să îmbrățișeze un cit mai larg evantai de posibilități.Din această perspectivă, tehnicienii francezi au realizat prima și singura centrală maree-motrice din lume în estuarul micului fluviu Rance, care se varsă in Marea Mi- necii. Utilizind diferența de nivel creată de flux și reflux, centrala are o putere instalată de 240 MW ; un proiect gigantic, prevăzînd folosirea în același scop a golfului Saint-Michel, cu o capacitate de 12 000 MW, rămine totuși în rezervă datorită unei rentabilități incerte, în condițiile actuale ale hidrotehnicii.Succese notabile au fost obținute, pe de altă parte, in domeniul energiei solare, considerată de specialiști ca una din resursele majore — împreună cu fuziunea nucleară — de care va depinde viitorul energetic al planetei. Cuptorul solar de la Odeillo, în sudul Franței, realizează temperaturi de 4 000 de grade, fiind folosit la studierea fuziunii metalelor. „Motoarele solare" pentru pomparea apei în regiunile

deșertice, climatizarea locuințelor — reprezintă alte experiențe promițătoare.Deși celebrul scriitor de anticipație francez Jules Verne a imaginat încă in secolul trecut prima „călătorie spre centrul Pămîntului", cer- cetărfle in domeniul energiei calorice terestre sint încă într-o fază de început. Exploatarea rocilor fierbinți se anunță insă ca o perspectivă interesantă : un kilometru cub din subsolul Masivului central ar putea asigura, timp de cîțiva ani, o producție electrică comparabilă cu producția franceză actuală. O experiență mai modestă a fost insă realizată : 2 000 de apartamente sint încălzite cu ape termale subterane în orașul Melun, nu departe de Paris. De altfel, bazinul parizian conține numeroase depozite de apă caldă care va fi utilizată in același scop.Alte cercetări urmăresc obținerea de gaze naturale prin „bioconver- siunea" algelor marine sau a deșeurilor domestice, ori, în alt domeniu, utilizarea radiației solare pentru separarea hidrogenului din apă, în perspectiva „motoarelor cu hidrogen".Dar, oricît de promițătoare ar fi ăceste noi energii, ele nu pot înlocui încă petrolul, care rămîne baza tehnicilor industriale actuale. în consecință, societățile petroliere franceze iși sporesc eforturile pe linia explorării și exploatării resurselor de hidrocarburi. Un colocviu internațional pe această temă,. desfășurat recent la Paris, a evidențiat faptul că tehnicile actuale de exploatare reușesc să recupere-

ze doar 30 la sută din rezervele cunoscute. Dacă acest prag ar fi ridicat la 45—60 la sută, rezervele petroliere utilizabile . s-ar dubla. După cum constata la colocviu președintele „Asociației franceze de cercetare a tehnicilor de exploatare petrolieră", o cursă contra- cronometru a început în acest domeniu între marile puteri industriale. „S-ar putea spune : «Să-i lăsăm pe alții să cerceteze... — declara el. De ce să căutăm noi înșine, cind putem cumpăra tehnologia din altă parte ?» Ar fi o eroare gravă, întrucît fiecare zăcămînt e un caz particular, iar tehnologia n-o găsești în bibliotecă. Trebuie să ai capacitatea de a trata singur propriul zăcămînt. în acest domeniu nu se poate copia".Aceste remarci explică, de altfel, eforturile generale pe care statul francez le întreprinde pentru găsirea de noi resurse energetice. Ele vizează o politică de independență economică, baza oricărei politici libere și suverane.Reluarea în această săptămîna la Paris a lucrărilor comisiilor ce pregătesc conferința asupra cooperării economice internaționale, in care un capitol important e consacrat energiei, ilustrează faptul că eforturile proprii trebuie îmbinate cu realizarea unui amplu dialog între toate națiunile interesate, a unei largi colaborări întemeiate pe egalitate în drepturi, respect și a- vantaj reciproc. Repartiția justă a vechilor sau noilor energii depinde de acest fundamental deziderat al epocii noastre.

HjlltOaiC. Asociația de dezvoltare internațională (organism de finanțare afiliat la Banca mondială) a acordat 24,4 milioane dolari unui număr de patru țări în curs de dezvoltare pentru finanțarea unor proiecte economice. Creditele sînt rambursabile în 50 de ani și nu au nici

0 nouă devalorizare în 
Brazilia. Guvernul brazilian a hotărit devalorizarea, pentru a opta oară în acest. an, a monedei naționale — cruzeiro-ul — în raport cu dolarul S.U.A. Noua rată de schimb : 10,60 cruzeiros pentru un dolar la operațiunile de cumpărare și 10,65 la cele de vînzare. Reamintim că în 1975 cruzeiro-ul a fost devalorizat de 15 ori, cu 21,97 la sută, iar la începutul acestui an, la un dolar reveneau 7,51 cruzeiros.

Japonia se pronunță pentru 
acțiuni concrete deTOKIO 8 (Agerpres). — Guvernul nipon a aprobat, marți, documentele prin care Japonia a ratificat tratatul de neproliferare a armelor nucleare. Odată cu depunerea instrumentelor de ratificare. Japonia devine cea de-a 97-a țară care a aderat la acest tratat.în comunicatul dat publicității cu acest prilej, guvernul japonez cere statelor nucleare să adopte măsuri concrete de dezarmare nucleară, printre care reducerea armelor nucleare și interzicerea completă a tuturor experiențelor cu arma atomi-

dezarmare nuclearăcă și să se abțină, in conformitate cu prevederile Cartei O.N.U., de la folosirea sau amenințarea cu folosirea forței în relațiile lor internaționale.Totodată, guvernul japonez cere statelor posesoare de arme nucleare să depună eforturi pentru adoptarea unor măsuri efectiye de asigurare a securității statelor neposesoare. De asemenea, comunicatul menționează necesitatea ca, atit statele posesoare, cit și cele neposesoare să aibă aceleași posibilități de dezvoltare a industriei nucleare în scopuri pașnice.
Credite în sprijinul lirei sterline

Paul DIACONESCU

LONDRA 8 (Agerpres). — Marea Britanie va beneficia de credite în valoare de 5 miliarde dolari în vederea susținerii lirei sterline, a cărei valoare a cunoscut în ultimul timp, cum se știe, scăderi pronunțate, ilustrînd încă o dată intensitatea crizei sistemului monetar interocci- dental. Suma respectivă va fi pusă la dispoziția Băncii Angliei de către băncile centrale din 11 state occidentale — printre care S.U.A., Canada, R.F.G., Franța, Elveția — precum și de Banca de reglementări internaționale. Din acest total, 2 miliarde dolari vor fi furnizate temui federal de rezerve centrală a Statelor Unite) și terul de Finanțe al S.U.A.
de Sis- (Banca Minis-

în legătură cu aceste credite, ministrul de finanțe . britanic, Dennis Healey, a arătat că este vorba de o acțiune de sprijinire fără precedent a lirei, care a avut de suferit consecințele unor puternice presiuni la toate bursele occidentale. El a precizat că cele 5 miliarde dolari sînt a- cordate sub forma creditelor „Standby", ceea ce înseamnă că se află la dispoziția Băncii Angliei, care le va utiliza în caz de nevoie pentru descurajarea presiunilor asupra lirei sterline. Pe de altă parte. intr-un comunicat publicat la Washington l se arată că acordarea creditelor este o măsură cu caracter de urgență, dat fiind că scăderea accentuată a lirei a provocat „dezordini" în sistemul monetar internațional.

DE PRETUTINDENI
• TERMOCENTRALĂ 

GIGANT. în apropiere da Șaripovo, un sat siberian, a început construcția unei termocentrale gigant — cea mai mare din lume — cu o putere finală de 6,4 milioane kW. Deosebit de important este faptul că prețul de cost al curentului electric produs va fi la fel de scăzut ca și în cazul unei hidrocentrale, datorită lignitului din bazinul Kansk care se găsește în cantități uriașe și care poate fi exploatat prin metoda „la zi". Un alt element inedit : gazele reziduale vor fi evacuate prin două coșuri înalte de 360 metri.
o CINEFILII ÎM

POTRIVA PELICULELOR 
NOCIVE. Printre manifestările culturale organizate cu prilejul bicentenarului S.U.A., la Muzeul de arte moderne din New York se va desfășura, timp de mai multe luni,- pînă la sfîrșitul lui ianuarie viitor, un mare festival al filmului de comedie, în cadrul căruia vor fi prezentate nu mai puțin de 400 de pelicule, cea mai mare parte din epoca filmului mut. Printre acestea se vor număra primele filme, cu o durată de numai cîteva minute, realizate de Edison, toate producțiile lui Charlie Chaplin care s-au păstrat, precum și filme cu alți „regi al rîsului" — Stan și Bran, Malec, Harold Lloyd ș.a. Organizatorii festivalului au declarat că în felul acesta înțeleg să răspundă cererilor insistente ale publicului cinefil. Interesul renăscut pentru marile comedii din trecut - în rîndurile publicului este considerat ca o reacție firească în fața valului tot mai intens de violență și pornografie ce caracterizează multe din producțiile cinematografice actuale. )

• „ZILELE LEONAR
DO DA VINCI". Cea de a 524-a aniversare a nașterii tita- \ nului Renașterii a fost sărbăto- ‘ rită în localitatea Vinci, în cadrul tradiționalelor manifestări „Zilele Leonardo da Vinci". Cu a- gpst prilej, în casa memorială ce-i poartă numele a fost inaugurată o expoziție cuprinzind cele mai recente studii închinate vieții și operei genialului artist și savant. De asemenea, patrimoniul muzeului „Leonardo da Vinci" s-a îmbogățit cu un model al ceasului construit de Leonardo pentru turnul din Chiara- valle ; modelul a fost reconstituit pe baza proiectelor păstrate în manuscrisele vinciene.

• DESENE RUPESTRE 
DE ZECE MILENII. Cer- cetătorii indieni au descoperit într-o peșteră din Munții Vind- Jiya desene rupestre cu o vechime de 10 milenii. Desenele înfățișează principalele ocupații ale locuitorilor : vînătoarea șl culesul fructelor ; pentru această din urmă ocupație se confecționau coșuri anume, de o formă originală. în interiorul peșterii, s-au mai descoperit oase de a- nimale și diferite obiecte care permit reconstituirea modului de trai al omului din acea perioadă.

• PENTRU PREVENI
REA SPIONAJULUI IN
DUSTRIAL, firma vest-ger- mană AEG-Telefunken a pus la punct un aparat, numit „Tele- krypt", menit să asigure securitatea transmiterii unor comunicări secrete. Textul cifrat al comunicării este trecut, prin perforare, pe o bandă, iar apoi transmis la teleimprimator. La postul de recepție, un aparat descifrează, instantaneu, textul transmis. Instalația, care funcționează pe același principiu ca și computerul, poate fi folosită și pentru înmagazinarea unor date, precum și pentru transmiterea unor texte necifrate.

• SEISMICITATEA IN 
INSULELE NIPONE. Pen- tru cel puțin 1000 de ani Japonia va fi scutită de eventualitatea unui cutremur dezastruos, de genul celui din 1923 t— susține seismologul Kiyoo Mogi. Analizind activitatea seismică din ultimii 200—300 de ani, . pe ansamblul nord-estului A- siei, specialistul nipon afirmă că perioada de apogeu a acestei activități a trecut odată cu puternicele zguduiri tectonice — . peste 8 grade pe scara Richter — produse în zonă la începutul sec. XVIII și în prima parte a sec. XX ; în cazul Japoniei, cutremurele din 1703 și 1923 au dus la eliberarea energiei acumulate în falia Sagami, din aria de seismicitate a Pacificului de vest. Pe aceste considerente, ar mai trebui să treacă circa un mileniu pentru ca, din avansarea plăcii oceanice spre continentul asiatic, să rezulte iar un înalt punct de presiune, puțind genera seisme majore. Afirmațiile lui Mogi au stîrnit un mare interes, dat fiind că ele infirmă teoriile acreditate în sensul succesiunii, la intervale mai scurte, în arhipelagul nipon, a cutremurelor grave.
• PE OCEAN - FĂRĂ 

BUSOLĂ. 17 locuitori ai Insulei Maui din Arhipelagul Hawaii s-au îmbarcat pe o canoe maritimă, denumită „Steaua speranței", indreptîndu-se spre Tahiti. Ei au parcurs astfel prin Oceanul Pacific o distanță de 4 500 km, navigind fără a utiliza nici un fel de aparatură modernă. Pentru a ajunge la destinație, ei s-au orientat numai după stele. Participanții la expediție și-au propus să demonstreze că, în antichitate, poline- zienii puteau parcurge distanțe mari pe apele Pacificului. Se a- preciază că, în urmă cu 15 secole, polinezienii au populat Insulele Hawaii.
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