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NICOLAE CEAUȘESCU

Ministrul energeticii și electrificării 
al U.R.S.S.

CONGRESUL EDUCAȚIEI POLITICE
SI AL CULTURII SOCIALISTE

' A doua zi a lucrărilorJoi. 3 iunie, au continuat lucrările Congresului Educației Politice și al Culturii Socialiste. eveniment de seamă care polarizează atenția întregii națiuni.Tovarășul NICOL A E CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Unității Socialiste, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului au fost lntim- pinați, la sosirea in sală, cu deosebită căldură, cu entuziasm, de miile de participant la marele forum.In cursul dimineții, lucrările au avut loc in plen, ele fiind conduse de tovarășul Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, și tovarășa Tamara Dobrin, membră a Biroului Consiliului Național al Femeilor, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.Au luat cuvîntul tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim-ministru al guvernului. Niehita Stănescu, scriitor. Ion Cîrcei, prim-secre- tar al Comitetului județean Prahova al P.C.R.. Letay Lajos. scriitor, Maria Pitică, secretar al Comitetului județean Sălaj al P.C.R.. Ion Traian Șiefănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, Draga Olteanu-Matei, actriță, Ion Dumitrescu, președintele Uniunii Compozitorilor, Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-minis- tru al guvernului, ministrul educației și învățămîntului, Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Titus Popovici, scriitor, Janos Fazekas, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-minis- tru al guvernului, ministrul comerțului interior, Ion Vlasiu, artist plastic, Ernst Breitenstein, redactor-șef adjunct al ziarului „Neuer Weg“, Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor,

Școala militară de aviație „Aurel Vlaicu".După-amiază. lucrările au continuat în cele nouă secțiuni ale Congresului *— Secțiunea pentru activitatea educativă desfășurată de școli, case de cultură și cluburi din orașe și întreprinderi;— Secțiunea pentru activitatea educativă desfășurată de școli și căminele culturale sătești ;— Secțiunea pentru educația științifică a maselor ;— Secțiunea pentru producția cinematografică și difuzarea filmului ;— Secțiunea pentru creația literară, activitatea editorială și munca cu cartea ;— Secțiunea pentru creația muzicală și dramatică și activitatea instituțiilor artistice ;— Secțiunea pentru creația în domeniul artelor plastice ;— Secțiunea pentru mișcarea artistică de amatori, dezvoltarea și valorificarea artei populare ;— Secțiunea privind rolul e- ducativ al presei și radiotele- viziunii.în cadrul lucrărilor pe secțiuni, au luat cuvîntul 255 de tovarăși. De asemenea, numeroși partici- panți au prezentat propuneri în scris în legătură cu problemele discutate. Concluziile, propunerile și sugestiile formulate în secțiuni, concretizate în ample _ planuri de măsuri de perspectivă, au fost înaintate secretariatului Congresului.Dezbaterile — în plen și pe secțiuni — s-au desfășurat sub semnul adeziunii depline a participanților la ideile de excepțională însemnătate teoretică și practică cuprinse în expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în prima zi a Congresului, al voinței unanime de a le transpune cu consecvență și fermitate în viață, de a acționa cu energie pentru înfăptuirea Programului partidului și a hotărîrilor Congresului al XI-lea al P.C.R., pentru a face din activitatea politică și cultural-educativă o puternică forță motrice în transformarea revoluționară a întregii societăți, în procesul de formare a omului nou, în vasta operă de edificare a socialismului

La baza întregii activități educative trebuie 
să stea concepția revoluționară despre lume și viață 
a partidului—materialismul dialectic și istoric, atof- 
biruitoarea învățătură marxist-leninistă, Programul 
Partidului Comunist Român —Carta teoretică, ideolo
gică și politică a comuniștilor români, expresia 

marxism-leninismului creator in' România.
NICOLAE CEAUSESCUj

Foto : VASILE RANGAcolonel Dumitru Burlacu, secretar al comitetului de partid de la (Continuare în pag. a lll-a)

- - - - - - LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE- - - - - - -
Astăzi, în jurul orei 12, posturile noastre de radio și televiziune vor 

transmite direct de la Palatul Sporturilor și Culturii ședința de închidere 
a Congresului educației politice și al culturii socialiste.

Demnitatea patriei
înaltul forum al educației își desfășoară lu

crările sub semnul rezonanței excepționale în 
conștiința poporului a Expunerii secretarului ge
neral al partidului, ce proiectează cu puternica 
lumină a umanismului socialist căile perfecțio
nării omului societății noastre, document destinat 
să dinamizeze intreaga viață politică a țării, să 
orienteze clar și eficient munca politico-ideologi- 
că și cultural-educativă, într-un spirit exigent, re
voluționar, pentru a forma oameni devotați mun
cii închinate înfloririi necontenite a patriei.

Demnitatea patriei este demnitatea fiilor ei, 
moștenitori și continuatori ai tradițiilor de muncă 
și luptă ale poporului, continuatori ai generațiilor 
de truditori care au hrănit pămîntul țării cu 
lacrima, sudoarea și sîngele lor. Așa au înflorit 
într-o cunună nepieritoare nestematele geniului 
creator românesc. Tot ce s-a creat și s-a păstrat 
poartă în sine jertfa de preț a muncii, a dă
ruirii, a dragostei pentru adevăr, bine și frumos. 
Omenia românească, spiritul de dreptate și li
bertate sint trăsături ale caracterului național 
născute și consolidate în toiul muncii sutelor de 
generații de plugari al căror testament ne stă 
mereu viu în față. Generații al căror unic bla
zon de „oameni ai muncii" este situat astăzi 
în rama deplinei sale demnități și așezat în 
fruntea virtuților caracteristice omului nou, con
structor conștient și devotat al socialismului. Cei 
care au traversat istoria purtînd pe umerii lor și

fruntea lor mesajul măreț al muncii și luptei, 
cei cărora le datorăm adevărul vechii lozinci 
„nici muncă fără pîine, nici pîine fără muncă" 
— iată înaintașii ai căror urmași sîntem.

Noi, fiii patriei de astăzi, sîntem datori ca, prin 
munca de astăzi, să continuăm pe o nouă 
treaptă de abnegație revoluționară tradiția mun. 
cii sporind zi de zi cu fapta, gindul și fantezia 
proprie tinereții tezaurul de valori materiale și 
spirituale al țării.

în muncă se formează și se cunoaște cu 
adevărat omul, acolo își dă măsura întreagă a 
dragostei de patrie, partid și popor.

Participanții la marele forum au subliniat cu 
mindrie patriotică și cu deplină adeziune ideile 
de largă rezonanță educativă din Expunerea se
cretarului general al partidului : sînt idei în care 
poporul își recunoaște ca în cea mai fidelă 

oglindă, de o excepțională puritate, trăsăturile 
sale caracteristice cu adinei rădăcini în procesul 
clocotitor al muncii, precum și calea de afirmare 
și dezvoltare și mai puternică a personalității 
sale creatoare.

Izvor inepuizabil de hrană spirituală, de edu
care revoluționară a tinerei generații, strălucita 
cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ideile 
ce sintetizează istoria de muncă și luptă, pre
zentul eroic, constituie pentru noi toți un vibrant 
îndemn la educație comunistă prin muncă și 
pentru muncă.
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Patria română nu-i un simplu nume, 
nu-i o pată albă să o treci în zbor, 
ci pămînt de veacuri ars clocotitor, 
milenară luptă pentru vremi mai bune.

într-un veac ce-și cere sieși claritate, 
limpede ni-i telul pașnic urmărit; 
munca poate naște cel mai trainic mit, 
ea e începutul de eternitate.

Astăzi tot mai falnic visu-i se-ntrupează 
și ne stau în steaguri — aripe de zbor — 
mult mai clar și bine cele trei culori 
împlinind dorita, comunista rază.

Creștem în lumina liniilor zvelte 
pajiștile line, merele de aur, 
veșnic le veghează mare meșter faur, 
cugetu-ațintindu-și pe-agere unelte.

GRIGORE HAGIUDe la tribuna marelui forum al educației politice și culturii socialiste o înaltă și vibrantă chemare pentru toți fiii patriei 
CONȘTIINȚĂ SI ACȚIUNE REVOLUȚIONARĂ! 

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Un strălucit îndrumar pentru muncă și gîndire creatoare

în pagina a 3-a

Tovarășul Nicolae Ceaușescu; secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, în cursul după-amiezii de joi, pe Piotr Stepapovici Neporojnii, ministrul energeticii și electrificării al U.R.S.S., care se află într-o vizită în țara noastră.La întrevedere a luat parte tovarășul Nicolae Mănescu, ministrul energiei electrice.A participat, de asemenea, V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.în timpul convorbirii, s-a subliniat cu satisfacție dezvoltarea

mereu ascendentă a relațiilor de prietenie frățească și colaborare. tovărășească dintre România și Uniunea Sovietică, dintre poporul român și popoarele sovietice în conformitate cu înțelegerile și acordurile convenite cu prilejul întilnirilor și convorbirilor dintre conducerile de partid și de stat din cele două țări.în acest context au fost abordate probleme privind întărirea colaborării româno-sovietice In domeniul energeticii, subliniin- du-se largile posibilități existente In acest sector de activitate, inclusiv în ce privește pro

ducția de utilaje și construirea de centrale electrice nucleare, precum și in dezvoltarea în continuare a cooperării în cadrul sistemelor energetice interconectate.Au fost discutate, de asemenea. unele aspecte ale problemei energiei pe plan mondial, relevindu-se necesitatea unor soluții care să asigure conservarea și folosirea rațională a resurselor de energie ale planetei, în interesul dezvoltării și progresului tuturor națiunilor.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, de ealdâ prietenie.
Ministrul economiei rurale

al Republicii Populare CongoTovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi după-amiază. pe Marius Mou- ambenga. ministrul economiei rurale al Republicii Populare Congo, președintele părții țării sale în Comisia mixtă de cooperare economică și tehnică ro- mâno-congoleză, care participă la lucrările celei de-a Vî-a sesiuni a Comisiei ce se desfășoară la București.La întrevedere a participat tovarășul Vasile Patilineț. ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții, președintele părții române în Comisia mixtă.Cu acest prilej, oaspetele a transmis un mesaj de prietenie președintelui Nicolae Ceaușescu din partea președintelui Republicii Populare Congo, comandant Marien N’Gouabi, împreună cu urări de noi succese po

porului român în opera de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat, la rindul său, un cald salut președintelui Marien N’Gouabi și cele mai bune urări, iar poporului con- golez prieten succese tot mai mari în întreaga activitate de dezvoltare economică și socială, multă prosperitate și bunăstare.în cadrul întrevederii a fost exprimată satisfacția față de evoluția ascendentă a relațiilor româno-congoleze și a fost exprimată convingerea că ele vor cunoaște o permanentă dezvoltare în spiritul înțelegerilor convenite de cei doi șefi de stat în cursul dialogului la nivel înalt de la Brazzaville și București. S-a subliniat că amplifi-, carea raporturilor de colaborare

româno-congoleze este In interesul dezvoltării și progresului general al celor două popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.Au fost abordate, de asemenea, unele aspecte ale actualității internaționale. apreciindu-se că mutațiile pozitive intervenite pe plan mondial reclamă o conlucrare tot mai strinsă și o solidaritate tot mai activă între toate forțele revoluționare, progresiste în lupta împotriva imperialismului. colonialismului și neocolonialismului. pentru lichidarea subdezvoltării, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, pentru afirmarea dreptului fiecărui popor de a-și făuri propriul viitor așa cum îl dorește, pentru înfăptuirea unei lumi mai bune și mai drepte.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
Interviul 

acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

Televiziunii I—A.R.D.
din Republica Federală Germania

După cum s-a mai anunțat, la 28 mai a.c., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a primit pe Reimar 
Allerdt, șeful Biroului permanent la București al Televiziunii I - 
A.R.D. din Republica Federală Germania, căruia i-a acordat un 
interviuÎNTREBARE : în ultima 
vreme se discută intens nu 
numai despre împărțirea lu
mii in țări bogate și sărace, 
ci și despre blocuri de state 
și despre sfere de influență, 
care ar trebui menținute sau 
chiar reînnoite. Care este, 
stimate domnule președinte, 
opinia dumneavoastră in a- 
ceastă problemă ?RĂSPUNS : împărțirea lumii în țări bogate și sărace constituie o realitate — aș putea spune nedorită, dar totuși, o realitate — a zilelor noastre și este rezultatul nemijlocit al politicii colonialiste, al faptului că, timp de secole, un număr relativ redus de țări au exploatat zeci și zeci de popoare. Soluționarea problemei subdezvoltării constituie astăzi una din condițiile fundamentale pentru progresul general, pentru asigurarea unei lumi mai drepte și mai bune. Legat de aceasta se pune, desigur, problema generală a realizării unei noi ordini economice internaționale, bazată pe egalitate, pe o colaborare reciproc avantajoasă,în ce privește împărțirea lumii în sfere de influență, și a- ceasta a constituit în trecut obiectul politicii imperialiste. Viața demonstrează însă că au apus pentru totdeauna acele vremuri, că schimbările care s-au produs în lume în raportul de forțe, creșterea conștiinței popoarelor și a voinței lor de a fi stăpîne pe bogățiile naționale și pe destinele lor constituie factorul hotărîtor pentru lichidarea cu desăvîrșire a politicii de împărțire în sfere de influență. Trebuie să realizăm in lume relații cu totul noi, bazate pe respectul independenței și suveranității fiecărei națiuni, pe dreptul fiecărui popor de a se dezvolta liber, corespunzător năzuințelor sale. Numai pe această cale se pot asigura pacea și colaborarea internațională.ÎNTREBARE : In unele 
luări de poziție din diferite 
țări sint exprimate tendințe 
de integrare economică și 
politică, care in mod firesc 
atrag după sine o reducere a 
drepturilor suverane ale sta
telor naționale. Care este 
punctul de vedere al Româ
niei referitor la aceste 
tendințe ?RĂSPUNS : Este adevărat că se discută mult despre problema integrării economice — în unele locuri și despre o integrare politică — și, legat de a- ceasta, despre necesitatea renunțării de către state, într-o

măsură mai mare sau mai mică, la drepturile lor suverane. După părerea noastră, dezvoltarea e- conomico-socială mondială pune cu putere la ordinea zilei necesitatea unei largi cooperări, a participării active a tuturor popoarelor la diviziunea internațională a muncii.Nu se poate concepe în lumea de astăzi dezvoltarea unei țări fără o largă colaborare internațională. Noi considerăm, însă, că această colaborare și participare activă la diviziunea internațională a muncii trebuie să se bazeze pe respectarea independenței fiecărei națiuni, pe asigurarea progresului rapid al fiecărui popor, deoarece numai astfel se poate realiza o colaborare largă, avantajoasă pentru toate națiunile.Problema renunțării la drepturile suverane ale statelor naționale sau a reducerii lor cred că nu se poate pune în etapa actuală de dezvoltare. Națiunea mai are în fața ei o perioadă încă destul de lungă de e- xistență. Evenimentele chiar din multe state din Europa — nu mai vorbesc de țările care și-au cîștigat recent independența — demonstrează că popoarele vor să simtă pe deplin independența, suveranitatea, să se bucure de adevărata libertate din toate punctele de vedere. ÎNTREBARE : Constitu
ția României garantează 
drepturi egale pentru toți 
cetățenii, fără deosebire de 
naționalitate. Ce întreprinde 
in prezent și ce își propune 
statul român în viitor pen
tru a asigura dezvoltarea 
nestinjenită a minorităților 
naționale ?RĂSPUNS: într-adevăr,Constituția Republicii Socialiste România garantează tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate, drepturi egale în toate domeniile de activitate. Aș putea menționa că lichidarea discriminărilor naționale și rasiale constituie una din marile înfăptuiri ale Partidului Comunist Român care, întotdeauna — și în condițiile ilegalității, și după ce a devenit partid de gu- vernămînt — s-a preocupat îndeaproape de soluționarea în modul cel mai democratic a a- cestei probleme.Toți cetățenii, inclusiv cei a- parținînd diferitelor naționalități conlocuitoare, se bucură în prezent de drepturi egale în toate domeniile. Desigur, noi pornim de la faptul că principalul în această privință este asigurarea condițiilor economice, materiale ale egalității și,

în acest scop, acționăm pentru amplasarea forțelor de producție, a industriei, a altor ramuri ale economiei în toate regiunile și zonele țării.In același timp, este garantată folosirea limbii naționale în întreaga activitate, în școli, în viața culturală, în relațiile generale ale cetățenilor cu autoritățile statului.Avem in vedere să milităm în continuare pentru dezvoltarea generală a societății noastre și, in acest cadru, asigurarea condițiilor de viață, de învăță- mînt și de cultură pentru toți oamenii muncii, inclusiv pentru cei aparținind naționalităților conlocuitoare.ÎNTREBARE : Ce impor
tanță atribuiți Congresului 
educației politice și al cul
turii socialiste și care sint 
problemele supuse dezba
terii ?RĂSPUNS : Congresul educației politice și al culturii socialiste are menirea de a dezbate într-un mod democratic, cu participarea largă a tuturor factorilor care răspund de învăță- mînt și educație, cit și cu reprezentanții djrecți ai maselor largi populare, problemele dezvoltării învățămîntului, științei, culturii, ridicarea generală a nivelului de cunoaștere și cultură al întregului nostru popor.Considerăm că aceste probleme fac parte integrantă din procesul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în care oamenii muncii trebuie să se bucure din plin, atît de bunurile materiale, cit și de bunurile culturale, să posede cele mai înaintate cunoștințe în toate domeniile de activitate.ÎNTREBARE : Potrivit in
formațiilor apărute in presă, 
pregătirile pentru . Confe
rința europeană a partide
lor comuniste și muncito
rești se apropie de sfirșit. 
Ce sens acordați, stimate 
domnule președinte, acestei 
intilniri și care sint rezul
tatele pe care le așteptați ?RĂSPUNS : într-adevăr, pregătirea Conferinței europene a partidelor comuniste și muncitorești a intrat în faza finală.După părerea noastră, ea ar putea avea loc într-un viitor a- propiat.Dorim ca această Conferință să prilejuiașcă un schimb larg și democratic de păreri asupra problemelor dezvoltării contemporane și, în primul rînd, asupra problemelor europene, în centru aflîndu-se activitatea ce trebuie desfășurată în vederea unirii tuturor forțelor democratice, a tuturor popoarelor europene pentru aplicarea în viață a documentelor adoptate la Helsinki, pentru realizarea securității, a unor relații noi de colaborare și de pace in Europa.
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ARGUMENTUL DEMNITĂȚII NOASTRE-
FAPTELE NOASTRE DE MUNCĂ

Producția — dimensiune Din cronica întrecerii uteciste

a spiritului creatorTimpul de muncă al specialistului, al cadrelor tehnice din- tr-o unitate economică este in mare parte, avînd în vedere prezența nemijlocită a acestora pe întreg fluxul activității productive, în miezul problemelor ridicate de buna desfășurare a procesului de producție, un timp de concepție, de căutări continue ale unor soluții noi, care să sporească randamentul muncii. în favoarea creșterii rolului specialiștilor, al afirmării plenare a științei și tehnicii avansate în toate domeniile muncii productive, pledează numeroase argumente din care, e- vident, principalul este accentul deosebit ce se pune in actuala etapă pe creșterea eficienței, pe mai buna organizare a muncii și folosirea chibzuită a resurselor materiale. In acest sens, activitatea organizațiilor U.T.C. din întreprinderi, institute de cercetare și de pe șantiere, a comisiilor profesional-științifice asigură un cadru propice cultivării în rîndul tuturor tinerilor a spiritului de creație proprie, a mîndriei de a-și aduce fiecare o contribuție originală, prețioasă, la progresul rapid al patriei noastre. O dovadă concludentă în această privință ne-o oferă uteciștii de la întreprinderea de armături industriale din fontă și oțel — Zalău, care au acumulat o bună experiență în ceea ce privește stimularea pasiunii pentru munca concretă, pentru materializarea cit mai grabnică în producție a roadelor cunoașterii și efortului creator.— încă de la înființare, ne spune tînărul inginer Andras Gabor, președintele comisiei profesional-științifice, ne-am fixat principalele obiective pe care trebuie să le realizăm și am întocmit un program concret de

măsuri cu sarcini pentru fiecare inginer. maistru și tehnician. Subliniez faptul că toate cadrele tehnice din unitate sînt angajate în acest program cu teme de cercetare, începind cu directorul întreprinderii, contabilul șef și pînă la șefii de atelier. Totodată, în sarcina specialiștilor noștri stă și formarea unor colective de tineri muncitori care să participe la rezolvarea unor probleme tehnice. Lunar, sau în cazul cînd tema luată spre cercetare este mai complexă cere mai mult timp de studiu, organizăm împreună cu biroul organizației de partid șl U.T.C. dezbateri pentru a afla stadiul lucrărilor, ce soluții s-au găsit, dacă este nevoie de ajutor și de ce anume.Aflăm de la tovarășul Grigore Cherecheș, secretarul comitetului de partid de la I.A.I.F.O. Zalău, că anul acesta sînt în curs de realizare 174 de teme cu o valoare antecalculată de peste 20 milioane lei, teme care privesc mai buna organizare a muncii în unele secții, reducerea consumului de fontă șl oțel, de materiale, ridicarea calității produselor, automatizarea unor linii tehnologice. Cîteva din a- ceste studii sînt deja aplicate si li se cunoaște eficiența. Un sistem de aspirație la compre- soarele care alimentează cu aer instalațiile din întreprindere, conceput de maistrul loan Breazdău, de exemplu, aduce anual unității economii In valoare de peste 150 mii lei șl prezintă un alt important avantaj, în sensul că a înlăturat o serie de deficiențe provocate de zgomotul mare, lipsa unor piese de schimb, greutatea manevrării la instalațiile vechL Un dis

pozitiv pentru deschiderea benei de încărcare a cuptoarelor cu arc electric, construit de ti- nârul maistru Dumitru Dimitrov. a avut drept rezultat e- conomisirea de la 1 ianuarie și pipă in prezent a unor materiale in valoare de peste 500 mii lei.Așa cum spuneam, in activitatea de cercetare, de modernizare a instalațiilor și a producției sînt cuprinși nu numai inginerii. tehnicienii si maiștrii. In unele colective care studiază asimilarea unor produse noi, posibilitățile de realizare în întreprindere a unor mașini și agregate sînt cuprinși dteva sute de tineri muncitori. -Pentru că, remarca subingineml Csărfts Mihai, activitatea noastră In cadrul comisiilor profesional-științifice nu trebuie să aibă numai scopul de a realiza într-o lună sau alta niște eco- monii, lucru foarte important de altfel, dar trebuie să avem in vedere. în primul rind. cultivarea la fiecare tinăr a pasiunii pentru cercetare, a respectului și prețuirii fată de munca concretă, producătoare de bunuri materiale. Numai in acest fel vom putea deveni un colectiv mult mai puternic, vom avea o unitate cu o dotare modernă, iar producția noastră — dimensiunea cea mai ■ exactă a spiritului creator al cadrelor din întreprindere — va putea tace față cu succes celor mai mari exigențe.Este, aceasta, experiența unor tineri pasionați pentru nou. pentru promovarea tehnicii in toate domeniile muncii lor. o experiență ce exprimă o puternică stare de spirit în acest cincinal al revoluției tehn.co- științifice.
NTCOLAE MILTTARU

Acțiuni multiple, cu o singură destinație 
— producția• în ultima vreme, in jadetul Cluj s-au desfășurat numeroase acțiuni ale tinerilor in spri unul producției, cei aproape 10 500 de participanți realizind vatori de peste 500 000 Iei. Se remarcă, in acest sens, organizațiile U.T.C. de la întreprinderile „Armătura”. „Unirea”, ..CTujzna”. -Eleetrometal”, „Metalul roșu" din Cluj-Napoca. „Industria sjrmei“-Cimpia Turzii, „11 Iunie"-Dej și „Stiela“-Tnrda. Așa. de piMă. tinerii de la „Armătura" au realizat peste plan, tntr-un schimb prelungit, 310 robineți și racorduri apă-gaz. Printr-o acțiune asemănătoare, cei de la „Mucart" (Uluj-Napoea). au efectuat legarea a 1500 caiete de 50 pagini , iar 2M de tiaeri de la „Clujaaa" au împachetat și încărcat in vagoane 1» M« perechi pantofi. Apelind la modalitățile similare ; eu cele ale colegilor lor din Cluj-Napoca, tinerii din secțiile oțelărie, laborator și filieră de la „Industria sîrmei“-Cimpia , Turzii au confecționat peste plan 500 bucăți filiere și au rebobi- nat 23 motoare electrice. (L Presecan).

Materiile prime, combustibilul și energia 
electrică — mai bine gospodăritePrimele luni ale anului an faut, pentru tinerii din județul I Constanța. • perioadă edificatoare asupra capacității de mobili- ! zare a inițiativelor lansate de către organizațiile U.T.C. în spri- ! final producției. Un bilanț rezultat ea urmare a unei recente analize efectuate de către Comitetul județean Constanța al ■ U.T.C. scoate In evidentă eficiența deosebită mai cu seamă a ritorva dintre ele. Așa, de pildă, prin aplicarea de către tinerii ie la S XC. IMP.EX, Fabrica de șuruburi Saligny, I.P.M.C.A. j st CJ—A Medgidia a t- iistivei „Să lucrăm o zi pe lună cu ma- . teriale. energie electrică și eombostibili economisiți" au rezultat econamit de materiale si austerii prime in valoare de 60 000 lei. i 1 milioane kWh energie electrică și IM tone motorină. (G. Cor- I »*U-

0 nouă decadă, bogată în realizăriTa întrecerea soeiaEst* pentru îndeplinirea planului și anga- ! jamentelor asumate pe anal 1SW. constructorii de rulmenți din i municipiul Birlad obțin noi «i importante succese. Contribuția organizației U.T.C-, a tinerilor la acestea se remarcă prin in- i terventii prompte, prin aptiearea unor initiative care au făcui ! ea termenele stabilite de Întregul colecție să poată fi respectate I întocmai. Ei au tncbeias. astfel, cea de-a III-a decadă a lunii mai eu o producție tiebuH «mpUmentară in valoare de 22 000 000 let Este de relevat faptul că «pornirile de producție se încadrează in M<**teilk angnjunaenMui anual, angajament ea-e Ia a- eeastă daU este indep_xn in proporție de 5« la sută. (Sonu MareeD.
A

In activitatea de crea|ie tehnico-științifică Importante cantități de produse 
peste plan

Prișitul florii-soarelui 
_______________________________________________________ Foto : GH. CUCU

ÎN BĂTĂLIA RECOLTELOR BOGATE

Participare concretă, 
nemijlocită, 

pe frontul ogoarelor
Referindu-se la principalele sarcini ce revin agriculturii în vederea înfăptuirii cu succes a prevederilor cincinalului 1976—1980, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază în expunerea la Congresul educației politice și al culturii socialiste necesitatea acordării unei atenții sporite dezvoltării intensive și modernizării producției agricole, vegetale și animale, realizării amplului program de irigații și îmbunătățiri funciare, accelerării procesului de mecanizare și chimizare. Sint toate acestea obiective pentru înfăptuirea cărora fiecare lucrător al ogoarelor, tinăr sau virstnic, trebuie să-și consacre întreaga energie și competență. In spiritul acestor înalte îndatoriri morale și politice, la loc de cinste în activitatea organelor și organizațiilor U.T.C. de Ia sate trebuie înscrisă participarea activă și responsabilă la muncă a tuturor tinerilor pentru înfăptuirea sarcinilor economice ce stau în fața unităților agricole. Cum este înfăptuit un asemenea deziderat în județul Brăila ?

PASIUNE Șl CUTEZANȚĂ
• Cum s-a construit un laborator modern 

de cercetări • Buletinul tehnic de informare 
• In pregătire: Manualul electricianului auto
matist.

msre te-.xtcd pe '.im if-.ert De 
asemenec. cei mai buni rineri 
inptneri din urmă : Den Jfam 
Mihai, Virgil Nado'a, Ion Ne- 
delcu. inginer șef. Petre Serc'ee- 
nu. Ionel Grigor aș participă in 
prezent la definitivarea unui 
manual pentru cursurile de cali
ficare in meseria de electrician 
automatist.

La Sebela de foraj extracție Băiete. prin realizarea unei tn- 
trrvioaM u mada ar. S3 vtărarefe. tinerii an realizat o rente 
mie la ratoure te * SM tei. Un smerea rrmambtl au obținui și 
racist u te la ULTJLXL Omp i. « Li t Ctapina care an 
raportat prudaru: oupfementare te valoare te peste U 3M lei 
aoaai pe primele temă tente ale teun mai. Prin aerian: m 
sprijmnl producției, luni de te LU.P.K. Pteiești au realizat 
două aparate te eteneatat auto te ruinare te 15 M3 lei, iar rei 
de la întreprinderea eleecreeentrale Brazi. Grup 7. au reușit să 
devanseze ietmenek te revizie asigurind funcționarea grupului 
eu • săptămină mai devreme, ceea ce reprezintă o economie 

I estimativi de rirea 12 «M let Din gama bogată a inițiativelor 
Ide maximă eficientă ia producție fac parte și cele ale tinerilor 

de la T.M.U.CJ. și .Cablul românesc-, primii — autori ai unor 
operații de montări te utilaje peste plan in valoare de circa 
13 M3 let iar ceilalți — realizatori ai unei producții de cablu 
peste prevederi ia valoare de 12 Mg let (T. M.).

Dorința utecîștilor de la Uzina 
„Automatica" de a avea un la
borator propriu de cercetări ți 
experimentări care să le înles
nească materializarea operativă 
a inovațiilor și invențiilor, să le 
lărgească și mai mult baza ma
terială a activității de creație 
tehnico-științifică era intru totul 
justificată. Cercul tinerilor crea
tori, înființat in urmă cu cițiva 
ani, s-a mărit mult, cuprinzînd, 
practic, toți inginerii și tehnicie
nii de vîrstă utecistă, precum și 
un număr mare de muncitori cu 
înaltă calificare. Planul tematic 
de cercetare a devenit, evident, 
odată cu intrarea in cincinalul 
revoluției tehnico-științifice, de
osebit de încărcat, fiecare mem
bru al cercului fiind direct im
plicat in soluționarea unei teme 
concrete cu termene ferme. A- 
menajarea unui laborator era 
Insă cit se poate de anevoioasă, 
pentru că uzina nu dispunea de 
un spațiu corespunzător, pe care 
să-l poată scoate din circuitul 
producției.

— Trebuia să chibzuim sin
guri, să găsim o modalitate efec
tivă — ne mărturisește Marcel 
Iamandi, secretarul comitetului 
U.T.C. pe uzină. Aveam în in
cintă o anexă administrativă 
care nu mai era folosită și am 
ajuns la concluzia că am putea

s-o reparăm și s-o comparti
mentăm în scopurile noastre. 
S-a trecut imediat la acțiune. 
Zeci de uteciști din toate sec
țiile, în frunte cu membrii co
mitetului U.T.C. și tinerii ingi
neri, au rămas peste program in 
uzină ,au venit duminica, pentru 
a munci la amenajarea labora
torului. Încăperile strălucesc. 
Sint acum in curs de echipare 
cu instalațiile și utilajele nece
sare. Laboratorul, visul tinerilor 
creatori, a devenit astfel o rea
litate.

In atenția organizației U.T.C. 
se află și alte măsuri care si 
ducă la intensificarea creației 
tehnico-științifice, la continua 
ridicare a nivelului de pregătire 
a tuturor categoriilor de tineri. 
Notăm in acest sens, reali
zarea unui buletin tehnic 
de informare, redactat de cei 
mai buni specialiști din uzină, 
care cuprinde ultimele noutăți 
tehnice in domeniul automatiză
rii, dar și probleme de tehnolo
gie nouă, de organizare și con
ducere a producției ; sînt pre
zentate aparatele și mașinile 
noi, cu caracteristicile lor, care 
au intrat în dotarea uzinei etc. 
Buletinul reprezintă în orga
nizațiile U.T.C., prima și cea 
mai directă sursă de infor-

ROMULUS LAL

Pe banda de montaj general a întreprinderii de autocamioane Brașov
Foto: O. PLECAN

— Realizarea unei agriculturi intensive cit și obținerea de producții mari. eficiente — ne spune Radu Ivan, președintele Consiliului tineret sătesc din ju- tegal Brăila — iaplică direct pe tinerii de la sate. Deplin conștient: de responsabilitățile care ne revin, am inițiat și organizat o serie de acțiuni capabile să stimuleze efortul creator, introducerea metodelor a- vansate de producție. în sfera preocupărilor de muncă stau, în primul rind, participarea la întreținerea culturilor in acord global — cei peste 8 000 de uteciști, membri cooperatori, Îngrijesc circa 20 mii hectare, din care peste 500 ha angajamentul propriu în cadrul inițiativei ..Fiecare tinăr al satului participant activ și responsabil la consolidarea unităților agricole", contribuie Ia ameliorarea și amenajarea pășunilor, unde au fost realizați prin acțiuni finanțate peste 60 mii lei, Ia lucrările de îmbunătățiri funciare pe circa 300 ha irigații și 400 ha indiguiri-desecări.Bineînțeles, inițiativele tinerilor de pe ogoarele brăilene nu se limitează la atit. Se remarcă cursurile de calificare pentru pregătirea de motopompiști, necesari în sistemele de irigații, cursuri care au cuprins in a- ceastâ primăvară peste 60 de tineri, repartizați in prezent în unitățile agricole Traianu, Bordei Verde, Gropeni. Valea Cine- pii. Urleasca și Unirea. Această acțiune completează la peste 300 numărul motopompiștilor calificați din inițiativa Comitetului județean U.T.C. in colaborare cu Uniunea județeană a C.A.P. și Trustul S.M.A. Participarea la muncă a tinerilor — este vorba de mecanizatori — va fi stimulată in apropiata campanie de recoltare a cerealelor prin organizarea unui concurs „Organi- zația U.T.C. fruntașă in campania agricolă de seceriș", cu circa 1000 de participanți.Așadar, un program complex. bine întocmit, capabil să antreneze pe tinerii din satele județului Brăila la muncă eficientă, concretă. Un program a cărui materializare este posibilă dacă și in organizațiile co

munale U.T.C. se acționează cu responsabilitate și seriozitate. Un exemplu concludent, în a- ceastă privință, ni-1 oferă tinerii din Movila Miresii : Florea Marin. Ion Negrău, Constantin Hogea. Ion Bănică. Soare Florea. Gh. Hintea, nume de cooperatori și mecanizatori de virstă utecistă, desprinse din alte sute, care au ințeles să participe zi de zi la muncă pentru depășirea „producțiilor record", producții care au atins numai la porumb o medie de a- proape 8 000 kg porumb boabe la hectar. Din agenda de muncă mai notăm : „Canalul tineretului" — 4 km în grija organizației U.T.C.; 250 ha pășune — aici s-au săpat 15 km canale pentru eliminarea excesului de apă; 22 de elevi ai liceului din localitate lucrează la motopompe și mutarea aripilor de ploaie; un șantier local de construcții social-edilitare și a- menajarea bazei sportive.Iată Insă și un alt exemplu. Organizația comunală U.T.C. din Viziru cuprinde 600 de membri. în comună sînt însă mult mai mulți tineri. Cu toate acestea, din luna aprilie (pe la început !) cind a fost desfășurată o acțiune la întreținerea a 30 ha pășune, nu se poate spune mai nimic la capitolul „activități concrete". Dar, tot „concrete" sînt și sarcinile pe care fiecare membru al comitetului comunal U.T.C. le are, ne asigură Nelu Gerea, secretarul comitetului. Cum ? Se prezintă rapoarte, se analizează, se discută, dar practic... Tovarășa Domnița Priceputu se ocupă de problemele profesionale : un număr de 20 de tineri au fost instruiți pentru meseria de motopompiști. Ciți lucrează acum? Nu se știe ! „Unii au mai plecat, alții muncesc prin alte locuri...".Comuna Viziru este mare și frumoasă. Un viitor oraș, cu tineri mulți și dornici de muncă. Hărnicia locuițorilor este recomandată de rezultatele deosebite obținute în agricultură. Este acesta un mot'v ca tinerii, organizația U.T.C. să se țină departe de aceste preocupări ?
ȘTEFAN DORGOȘAN

INIȚIATIVE 
TINEREȘTI 

In sprijinul 
LUCRĂRILOR 

AGRICOLE
întreținerea culturilor

In cea mai mare parte a 
unităților agricole constăn- 
țene prășitul culturilor se 
desfășoară in ritm intens. 
La această lucrare tinerii se 
află in primele rinduri. 
La cooperativa agricolă de 
producție din Oltina, datori
tă sirguinței mecanizatori
lor, in citeva zile s-a efec
tuat prașila mecanică și ma
nuală pe cele 800 ha culti
vate cu floarea soarelui. De 
asemenea a fost terminată 
cu succes și prima prașilă pe 
cele 1100 ha semănate cu 
porumb. La Cobadin, meca
nizatorii de la C.A.P. au în
cheiat prima prașilă meca
nică la toate culturile. De 
altfel, la această unitate se 
preconizează să se efectueze 
pină la 25 iunie cite trei 
prașile mecanice la toate 
culturile. (Lucian Cristea)

ACȚIUNEA „IRIGAȚIILE*

A intrat in tradiția Comi
tetului municipal Călărași al 
U.T.C. ca periodic să orga
nizeze in colaborare cu 
I.E.L.I.F. ample acțiuni de 
muncă patriotică la întreți
nerea canalelor de irigații. 
Pină acum, peste 600 tineri 
au decolmatat mai bine de 
10 km canale, realizind lu
crări in valoare de 100 000 
lei. Dintre organizațiile 
U.T.C. care s-au evidențiat 
pot fi amintite cele de la 
Școala de șoferi, coopera
tiva Borcea, Combinatul de 
celuloză și hirtie, Întreprin
derea de materiale de 
construcții. (D. Duca)
ÎMBUNĂTĂȚIRI funciare

In agricultura județului 
Bihor, zilnic alături de coo
peratori și mecanizatori pot 
fi întilniți sute de tineri 
care și-au asumat răspunde
rea executării diferitelor lu
crări. Peste 7 000 de tineri 
au reușit astfel să realizeze 
îndiguiri și regularizări de 
riuri pe o lungime de mai 
bine de un km, săparea unor 
canale care vor permite iri
garea unei suprafețe de 45 
de hectare, desecări pe 15 
hectare, întreținerea a 35 
hectare cu sfeclă de zahăr, a 
30 de hectare cu livezi și 350 
hectare cu pășune. Aseme
nea acțiuni au loc în toate 
satele județului și vor con
tinua pe parcursul întregu
lui an. In comuna Cociuba 
Mare, de pildă, cei peste 

1 200 de locuitori, între care 
mulți tineri, au reușit să re
gularizeze cursul riului, lu
crare ce a necesitat excava- 
rea unui volum ce depășește 
12 000 metri cubi de pământ. 
Tot ei au săpat o serie de 
canale ce fac posibilă iriga
rea unei suprafețe de 50 
hectare. (M. Ovidiu)

COMUNISTUL-MODELUL LA CARE NE RAPORTAMîn 1973, cînd a venit la întreprinderea „Steaua roșie", ca director, Eroul Muncii Socialiste, Nicolae Vasu, a zăbovit o clipă în fața porții. Aceleași ziduri înnegrite de vreme, aceeași trepidație a motoarelor, care i se întipărise, cîndva, în memoria însetată de imagini a copilăriei... Dar asemănările se opreau aici. Dincolo de zidurile centenare, viața oamenilor se schimbase, așa cum se schimbase și propria sa viață. A trecut încet, singur, din hală în hală. La mașini lucrau tineri pentru care evoluția de la strungar la inginer e un traiect firesc, și nu o ascensiune miraculoasă, așa cum nu se putea el însuși dezobișnui s-o considere mult timp. „O să realizăm împreună, băieți, lucruri pe care, dacă vi le-aș spune acum, ați zice, grăbiți, că nu sînteți în stare !“, li s-a adresat în gînd. Era conștient de greaua sarcină ce-i revenea. Vechea conducere a întreprinderii se scufundase într-o adîncă automulțumire. Modernizările se întocmeau pe hirtie, zeci și zeci de rapoarte se învîrteau între birouri. Oamenii. nesolicitați la adevăratele lor posibilități, se plafonaseră. erau meseriași corecți și atit. Lipsea acea seînteie de îndrăzneală. ce generează marile fapte. Dar sarcinile pe care le

avea acum de îndeplinit erau sarcini de partid. Noul director cîntărea din ochi oameni, hale, mașini...
Aveam 14 ani. Mă gonise de 

acasă foamea, o foame perfectă, 
așa cum numai o familie cu 10 
copii o poate cunoaște. Pină 
seara am aflat că și Bucureștiul 
înseamnă — pentru mine ți pen
tru alții ca mine — tot foame. 
Am bătut la zeci de porți de 
uzină și pretutindeni mi s-a zvir- 
lit același răspuns : „nu primim 
ucenici !“ Cind mă hotărisem 
să mă întorc la foamea mea 
de la țară, oricum familiară, 
m-a acceptat patronul unui ate
lier de mașini unelte. Munceam 
cu disperare, cite 16 ore pe zi, 
doar, doar voi izbuti să trimit și 
alor mei ceva, dar degeaba. Nu 
știu cum ieșea socoteala, că tre
buia să fiu mulțumit, zicea pa
tronul, că nu-mi cere și să mai 
aduc de acasă !— Cu ce ați început, tovarășe director ?

— Cd stilul de muncă. Am observat că multe hotărîri se luau birocratic, nu erau întrebați tocmai cei care munceau în domeniul respectiv. Oamenii îndeplineau mecanic ceea ce 11 se cerea, nimeni nu-și mai bătea capul să caute o so

luție mai bună. Am hotărit — și am fost sprijinit, ca dealtfel în tot ceea ce am realizat, de organizația de partid — ca absolut toate problemele să se discute deschis, să se dezbată, și să se aplice — literă de lege — hotărirea adoptată.
întreprinderii. S-au reorganizat halele, a fost reparat și împrospătat parcul de utilaje, s-a întărit atelierul de autoutilări, a fost restructurată producția, s-au introdus în fabricație produse noi, de tehnicitate superioară.— Convingerea mea — preci

o mare dorință ți putere de 
muncă. Erau multe strunguri, 
freze, care se hotărise să fie 
casate. Se părea că nu se mai 
putea face nimic cu ele, dar 
altele noi ar fi însemnat bani, 
mulți bani, de care nu dispu
neam. M-am angajat să revizu

muncitor îmi spunea : ,.E cum am fi construit căruțe și acum ne apucăm de supersonice !" Veți beneficia si de o clădire modernă, dotată cu aparatură și utilaje de mare finețe. Dar oamenii ? Cum vor face ei față noilor exigențe ?
A ne explora mereu gîndul, 

conștiința, faptele— Cu ce ați continuat ?— Cu lucrurile concrete : halele, mașinile, producția.„Steaua roșie", uzina care In curînd își serbează centenarul, a fost strînsă de oraș ca într-o menghină și obligată să se dezvolte intr-un spațiu extrem de redus. Comoditatea care se instalase aici a făcut ca oamenii să se împace cu multe soluții depășite de timp, stînjenitoare, odată cu creșterea producției, împreună cu ceilalți comuniști, comunistul Nicolae Vasu a pus la punct și a trecut la realizarea planului de modernizare a

zează Nicolae Vasu — este că rezolvarea unor sarcini, cit de grele ar fi, este în primul rind o problemă de conștiință. Da- că-ți cunoști răspunderile, dacă vrei să le îndeplinești, soluții se găsesc întotdeauna I
După naționalizare (făcusem 

parte din comitetul de preluare 
al atelierului), am trecut cu ma
șini cu tot la „Timpuri noi". 
Partidul ne-a dat sarcina să 
reprofilăm această veche între
prindere pe producția de motoare 
electrice, o perspectivă care fă
cea să ne bată inima in piept 
de mândrie l Am simțit in mine

iesc utilajele ; o muncă deosebit 
de grea — una e să construiești 
un tip de strunguri și alta să re
pari vechituri de zeci de prove
niențe ! Le-am verificat piesă cu 
piesă, le-am adăugat dispozitive 
noi, le-am mărit numărul de o- 
perații. In timpul acesta, in care 
mi-a trecut prin mîini aproape 
tot parcul de mașini al uzinei, 
am avut în jurul meu o mulți
me de învățăcei. Cind am ter
minat, am trecut fiecare pe 
strungul nostru, eram de acum 
colegi.— Vă aflați în fața unei înnoiri radicale a producției. Un

— Cu marea lor forță de transformare. Și cu bucurie ! Nu-i sperie, îi bucură o muncă mai multă și mai pretențioasă !Au trecut doi ani și jumătate de cînd Nicolae Vasu conduce uzina. Deși în acest timp s-au efectuat atitea schimbări, producția a crescut de două ori, planul la export pe acest an e și ei dublu față de anul trecut, ponderea produselor noi și re- proiectate a crescut vertiginos. Cu aceiași oameni. Alături de ei muncitori foarte tineri își încep meseria cu cartea alături, tovarăș de nădejde in explorarea

unei munci care va fi alta In fiecare zi. Tinerii ingineri își încep, la rîndul lor, activitatea, cu convingerea că un specialist nu e un simplu transmițător de sarcini. ci un om care gindește a- ceste sarcini și contribuie efectiv Ia îndeplinirea lor. De fapt, toată uzina studiază — planuri, cărți, reviste. De la director pină la proaspătul absolvent de școală profesională.
Am auzit pe cineva povestind 

despre mine că lucram la șapte 
strunguri deodată și intr-un 
schimb piesele se înălțau mai să 
mă acopere ! Uite așa se creea
ză legenda, mi-am spus ! Ade
vărul este că mă pricepeam. De 
pildă, mi se repartizase execu
tarea primelor vompe de irigații 
din țară. Era o sarcină extrem 
de urgentă. S-a analizat și s-a a- 
juns la concluzia că în mai pu
țin de o lună nimeni nu o poate 
îndeplini. M-am angajat să fac 
pompele intr-o săptămină ! Nu 
bravam. Știam că e o sarcină 
extrem de urgentă și, dornic s-o 
îndeplinesc, găsisem soluția. Am 
rămas in uzină de luni pină 
simbătă șl am izbutit. Sau cu 
arborii cotiți, pentru primele mo
toare electrice : nu aveam ma
șini de rectificat și le executam 
direct din strunjire, inevitabil, 
timpul era mare — 32 de ore: in
tr-un an l-am redus la 90 de

minute. „Secretul ?“ Era la înde
mâna oricui — in cărți, in reviste 
de specialitate, in folosirea in
tegrală a timpului de lucru. Dar 
de lucrat la 7 strunguri — asta 
n-am făcut niciodată !

4rViața comunistului Nicolae Vasu — de la copilul desculț care întreba, cu speranță, la porțile ferecate ale fabricilor: „Pentru mine nu aveți nimic ?“, la tînărul strungar care primea, la 28 de ani, înaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste, pînă la inginerul și directorul de întreprindere de azi — atit de încărcată de transformări, de împliniri, poate fi restrinsă sub semnul a numai cîtorva cuvinte : o continuă luptă cu vechiul, cu inerția. împreună cu comuniștii organizației din care face parte. Nicolae Vasu a reușit „să scuture praful" de pe o întreagă întreprindere, pentru că a rămas, în primul rind, el însuși, consecvent ideii de abordare a muncii, a relațiilor umane cu spirit revoluționar, consecvent ideii de continuă schimbare și perfecționare. A reușit să se facă ascultat și urmat pentru că a trăit, el însuși, mereu, așa cum gindește, așa cum îi îndeamnă pe alții s-o facă.
MONICA ZVIRJ1NSCHI
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De la tribuna marelui forum al educației politice și culturii socialiste
o înaltă și vibrantă chemare pentru toți fiii patriei

Educarea tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de națio
nalitate, și în primul rînd a tineretului, în spiritul dragostei față 
de țară și al patriotismului revoluționar, socialist, constituie 
o îndatorire permanentă care trebuie să ocupe un loc central 
în întreaga activitate politică și culturală.

A FI PATRIOT
A F/ PATRIOT, a-ți iubi fora inseamnă a face totul pentru 

a spori avuția naționala, proprietatea socialistă, a nu precupeți nimic 
pentru înfăptuirea politicii partidului comunist, ce corespunde pe deplin 
intereselor vitale ale întregii națiuni.

A FI PATRIOT inseamnă a fi oricind gata să faci totul, mergind 
pină la supremul sacrificiu, pentru a apăra libertatea, independența ți 
integritatea țării, pentru a salvgarda mărețele cuceriri revoluționare 
ale poporului.

A FI PATRIOT inseamnă a milita permanent impotriva oricăror 
discriminări naționale, impotriva șovinismului, a concepțiilor ți mani
festărilor rasiste, pentru deplina egalitate in drepturi a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, pentru frăție in 
munca ți lupta comuna.

A FI PATRIOT inseamnă a milita activ pentru prietenie cu 
toate popoarele țărilor socialiste, cu popoarele statelor in curs de 
dezvoltare, cu toate popoarele lumii, pentru cauza păcii și colaborării.

A FI PATRIOT inseamnă a respecta sentimentele naționale ale

Foto : O. PLECAN

altor popoare, libertatea ți independența lor. In acest înțeles patrio
tismul nu poate fi in nici un fel caracterizat drept naționalism ingust, 
nu poate f i opus solidarității ți prieteniei intre popoare.

caaaccaKă par-ri toi , personal
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în continuare, vorbitorul a (chliniat neajunsurile care mai exisiă in pregătirea politico- ideologică a unor tineri a căror comportare contravine Codului principiilor si normelor muncii Si vieții comuniștilor, ale eticii Si echității socialiste. Se impune ca. împreună cu școala, cu ceilalți factori educaționali, să facem mai mult pentru cunoașterea istoriei noastre, pentru cultivarea in rindul tineretului a mindriei de a fi continuatorul unor tradiții eroice, a drumului
A doua zi a lucrărilor

* O. prm munci £ pentrumurei a --ere ger.erxt... Tre-bce spta d oe este străină oVÎSHBe w~-ateraiâ. care să re-s=ca riner-Lor la Laturasa Rnc► ecooocz^ci z ?** tt* jv**v* *-~sSLXZCÎZ pcMcapati de a da ex-presae :x organizația de tineretUriuror problemelor muncii si vte;u tineretului. Punem insă și vom pune și ia viitor pe prim tr.r. — „r.-i. deoarece sir.tem conștient; că munca cate principalul mijloc de formare a tinerilor. de manifestare a jcr ca factor activ al socie- tftu aoastre. Este necesar să renunțăm ca totul la moda- Ltătrie de tratare abstractă, ia prezentarea idilică a rea- htăților ; procesul complex al fioncu WMMttții socialiste multilateral dezvoltate impune formarea unor tincn care să nu se teamă de greutăți, de muncă și luptă, cultivarea spiritului de atm;gape si sacrificiu pentru cauza partidului, a poporului

glorios parcurs de partidul comunist. de clasa muncitoare, de a face parte dintr-un popor care și-a apărat cu demnitate și sacrificii, de-a lungul veacurilor, ființa națională, militind neabătut pentru libertate și independență.Ca o reflectare a politicii consecvent marxist-leniniste a partidului nostru in problema națională — in elaborarea și realizarea căreia un rol esențial are secretarul general al partidului — tinerii, indiferent de naționalitate. se regăsesc în deplină egalitate și în planul specific al activității U.T.C. Din fericire. tinerii de azi nu au cunoscut in mod direct politica de învrăjbire națională dusă in trecut, atrocitățile comise împotriva forțelor progresiste, fără deosebire de naționalitate, de către regimurile reacționare. Celor care ar încerca să semene astăzi vrajbă sau să denatureze realitățile din țara noastră le spunem cu claritate : tinerii

României sînt crescuți și educați în anii socialismului de către partid și sint deciși să facă totul, in strinsă unitate, ca frați, pentru a-și făuri împreună o viață demnă, liberă și independentă. să contribuie la Întărirea continuă a unității întregului nostru popor in jurul partidului, al conducerii sale, al tovarășului Nicolae Ceaușescu.Fără îndoială, mai avem multe de făcut pentru ca toți tinerii să înțeleagă că esența patriotismului nu se manifestă prin declarații, prin simple lozinci. Se impune să tratăm problemele patriotismului într-o concepție largă.' cu scopul de a dezvolta in rindul tinerilor convingerea că principala formă de manifestare a dragostei față de țară constă în activitatea ireproșabilă la locul de muncă, în hotârirea lor de a fi gata să apere oricind, chiar cu sacrificiul suprem, patria, cuceririle revoluționare ale poporului nostru.întemeindu-se pe politica profund științifică a partidului și statului nostru, formarea patriotică a tineretului. se, va -csrela organic și in viitor cu educarea sa internaționalistă.în încheiere, vorbitorul a spus: Pe baza mandatului încredințat de întregul tineret al patriei, exprimăm adeziunea deplină la politica internă și externă a partidului și statului, sintetizată strălucit in expunerea celui mai respectat și iubit exponent al convingerilor și aspirațiilor tinerei generații, ale națiunii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și îl asigurăm că vom face totul pentru realizarea Programului partidului, pentru făurirea comunismului pe pă- mintul României.
Unitățile productive - 

adevărate școli ale 
educației comuniste„Din bogăția de idei conținută în expunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, aș insista asupra necesității intensificării activității cultural-artis- tice în rindul oamenilor muncii. mai precis asupra necesității «îmbinării armonioase a producției cu educația», a transformării «întreprinderilor și instituțiilor noastre in puternice centre de formare a omului nou, cu un larg orizont de cultură, cu o inaltă conștiință socialistă». La locul de muncă nu se produc numai bunuri materiale, ci se și modelează o personalitate umană. Este, in consecință, necesar a contribui la desăvîrșirea formării lor ca oameni și comuniști, la educarea lor prin muncă și pentru muncă, împlinirea armonioasă a existenței lor și a personalității lor. Pentru mulți tineri, întreprinderea a luat locul părinților și al familiei, al școlii, chiar. Ceea ce ne vom strădui a face în viitor este tocmai transformarea acesteia intr-o adevărată familie și o adevărată școală, unde problemele unuia sint și problemele tuturor".
VASILICA DOBRESCU 

întreprinderea „Tricodava" 
din Capitală

Lecții ale munciiPrin bogăția de idei, prin a- naliza de înaltă ținută științifică a activității politico-educative și a celei desfășurate pe tă- rimul culturii socialiste in lumina Programului ideologic _ al partidului, expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu reprezintă un document de excepțională însemnătate, care prefigurează căile și modalitățile formării in spiritul umanismului socialist a omului nou, constructor conștient și devotat al socialismului și comunismului pe pămintul strămoșesc-.Ca educatori comuniști ai tinerei generații, noi, profesorii și învățătorii, avem datoria de cinste și sarcina de mare răspundere de a dezvolta în rindul elevilor respectul și pasiunea pentru munca concretă, de a le insufla și cultiva înaltele trăsături morale ale omului nou. întregul nostru colectiv se va strădui să facă din fiecare lecție o lecție a muncii, la flacăra nestinsă a patriotismului, a cultivării celor mai înaintate tradiții de muncă și luptă ale poporului nostru.
ILIE ȘERBANUȚ 

directorul Grupului școlar 
„Unirea"-București

Pe măsura timpului 
in care trăimAm participat la cea mai complexa lecție despre cultura și istoria națiunii noastre. la cea mai sugestivă prezentare a lunilor directoare ale activității de educație revoluționară, socialistă. Noi. studenții, ca viitori specialiști, participant! încă de pe băncile facultății la făurirea bunurilor materiale și spirituale, consecință a principiului integrării invățăminuilui cu producția și cercetarea, sintem datori nu numai să ne preocupăm permanent de ridicarea calității cunoștințelor profesionale, ci și de îmbogățirea profilului nostru moral, in aiuritul eticii și echității ce caracterizează viața și activitatea comuniștilor. In acest context trebuie să fim conștienți că reprezentăm măsura timpului de astăzi și, mai ales, a celui de miine, în care vom munci cu brațele și cu mintea pentru popor, pentru patrie, neprecupețind nimic pentru înfăptuirea pcliticii partidului comunist, pentru interesele vitale ale întregii națiuni.

ADINA DINESCU 
studentă, Institutul de arhitec
tură „Ion Mincu" din București

învăț să muncesc, 
învăț să fiu omAșa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. in formarea omului nou, munca este factorul decisiv, ea determină formarea conștiinței socialiste, calitatea noastră morală și politică. într-o societate in care munca liberă este criteriul adevărat și plenar al valorii omului, fără muncă nu poți fi moral, nu te poți realiza pe tine însuți, nu poți crea nimic. Mai mult, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, munca apare în societatea noastră ca suprema dovadă a patriotismului fiecăruia dintre noi. Nu vorbele, ci faptele dau măsura conștiinței înaintate, a spiritului revoluționar, Eu imi iubesc patria și vreau să fiu cit mai utilă societății.Este angajamentul pe caremi l-am luat față de mineînsămi, față de părinții mei, față de poporul meu, fațăde conducătorul iubit al partidului și țării, al cărei cetățean sînt. învăț să muncesc, învățînd să fiu om in sensul concepției noastre revoluționare despre viață.

CARMEN ANDREESCU 
elevă la Liceul „N. Bălcescu* 

din Rm. Vilcea

Rădăcini adineiExpunerea xxraris—u. N.roi*e Ceaușescu. documea; oe sare toseinaătaie in educarea națiuni; noii-re sooaLste. rocstit—• o analăâ mu,tua.eraLă M tare fiecare se poate pmn ea hm- pezune in -JJr - a prerect—iu- s. a devenim ale. Interesul pentru teaele st idefie pe care le coapse a fost captat s atras, ca de un magr.-::. pe pian aa- ponai și. au ma mdoeese. mte— naxxiaLAșa cum arată tovarășul Nicolae Ceaușescu. ocrul nou. constructorul cele; ma: drepte și mai «anat aooetăți pe meleagurile Romă-,.ei. tre
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Un strălucit îndrumar 
pentru muncă și gindire creatoare

buie format, educat in spiritul marxism-leninismulu; creator. al omeniei românești de străveche sorginte, in care-și găsesc rădăcinile florile conștiinței și al căror rod este și trebuie să fie răspunderea față de muncă. Răspunderea logodită cu munca este chezășia noastră pentru progres, pentru bunăstarea tuturor, pentru dezvoltarea socialismului multilateral și a comunismului, drumul pe care România iși propune cu hotârire de neclintit să treacă în rindul țărilor dezvoltate.Pivotul viitorului comunist al României este patriotismul socialist al fiecărui cetățean, formarea unei atitudini înaintate, revoluționare față de muncă, față de pregătirea pentru muncă fiindcă sintem fiii unei patrii a muncii, așa cum demonstrează istoria, tradițiile și prezentul în luminoasa analiză a tovarășului Nicolae Ceaușescu.
MIHAI BENIUC

O artă veridică, 
plină de sevăExpunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se impune ca

e patetică si tulbură--ar de »fr- câ r «doar.e pentru o arta adevărată. autentici, rascirată de noile destme ale «.«-aetâto noastre, de destinul ne- tr.e_ o artă adresată acestora. Nu se așteaptă de la noi o artă fabricată după false calapoade. scăldată ia culori trar.-presn in ambele cazuri ale utx rid social și al unuia sufletesc — ci o artă veridică, oină de se- â. determinată filozofic $i istoric. Dorim să creăm o ană nouă, suplă, permeabilă la in- noin. ir. consens perfect eu întreaga noastră evoluție socială, politică spirituali.Arunc, cuie vorbun de misiunea noastră, giadul nostru se 

întoarce statornic la atelier. Reflectăm. de pe acum, la opere dedicate importantelor aniversări istorice din 19««. la opere inspirate dm viața oamenilor și a efortului lor constructiv. Reflectăm. in termenii unei superioare calități artistice, singura in măsură să valideze gestul nostru, să-i confere rezonanță in conștiința contemporanilor, și totodată șansa realizării noastre ca slujitori ai artei.
ION PACEA

Tinerii să se regăsească 
in paginile cărțilorCa tinăr muncitor, nu pot să nu-mi exprim și pe această cale profunda satisfacție pentru cuvintele de aleasă apreciere a activității oamenilor muncii din țara noastră, constructori ai socialismului. care, așa cum spunea secretarul general al partidului, trebuie să se regăsească în întreaga creație spirituală — în literatură, muzică, cinematografie, teatru sau în arte plastice. îmi place literatura bună, sint de multă vreme un cititor pasionat, mi-am și alcătuit o bibliotecă personală

destul de poșită. dar nu pot afiraaa că iu touto cănile ami- tocilor ccntescporan. pot găsi ca ușurință acea mată concretă.
gas.: m herfc.; « căru de acest fe_ car e.e smt încă puțir.e. As.epc să poc mm m uter a— tura noastră și chipul tinăru’.ui. rm pregnant cectt pină acum. =ai viu. ma. apropiat, al acelui tmâr aflat in inima producției. Studiind expunerea tovarășului Nicoiae Ceaușescu mi-am dat seama că secretarul general al partidului ne înțelege foarte b.-.e aspirația spre frumos și util. și tocmai de aceea ii sint încă o dată recunoscător. Sint 

convins că în perioada următoare viața spirituală din România va cunoaște o efervescență sporită, se va îmbogăți, va fi așezată pe baze mai concrete, contribuind in mai mare măsură la formarea omului nou, construcții ai societății socialiste multilateral dezvoltate.
IOAN BOARIU 

muncitor la Întreprinderea 
de calculatoare București

Politica libertățiiAm urmărit cu deosebit interes magistrala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, prilejuită de deschiderea primului Congres al educației politice și al culturii socialiste. Mi se umple inima de bucurie pentru faptul că în cuvîntarea rostită s-a făcut o profundă analiză a problemei naționale, a formulat concluzii cu care trebuie să fie de acord orice om cinstit. Sintem un popor liber. Beneficiem de o libertate obținută nu prin bunăvoința nu știu cărei conferințe, ci cucerită prin luptă, plătită cu viața multora dintre părinții și străbunii noștri. Le respectăm jertfa, hotărîți 

să muncim și să luptăm pentru ea idealurile cărora și-au in- dnnat viața, pentru care au suferit si murit să triumfe in conștiința tinerilor de azi și a celor ce vor veni.Ne-am făcut un crez din a urma neabătut politica partidului. De aceea nu vom precupeți nici un efort pentru ca obiectivele acestei politici să se înfăptuiască in toate colțurile României socialiste, in care trăim în deplină frăție și egalitate români, maghiari, germani și de alte naționalități.ALEXANDRU SZAKACS 
comuna Voivodeni, județul 

Mureș

Deplina egalitate în 
drepturi a tuturor fiilor 

patrieiEste o cucerire de importanță istorică a societății noastre socialiste soluționarea în spiritul concepției marxist-leniniste, pe baza politicii juste promovate consecvent de partidul nostru a egalității depline în drepturi a tuturor fiilor patriei, indiferent de naționalitate. Este o realitate statornică a României de azi faptul că s-a asigurat lichidarea oricărei discriminări de ordin național, fiecare comunist, fiecare cetățean avind înalta îndatorire de a milita pentru întărirea unității moral-politice a poporului, pentru cimentarea prieteniei frățești dintre toți oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, de a acționa în strinsă unitate și comuniune de ginduri și idealuri pentru propășirea patriei comune — România socialistă.Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — omul nou nu poate fi decit un om drept și liber, deplin stâpîn în țara lui, cu conștiința demnității personale și sociale, cu conștiința înaltă a demnității naționale. Este o datorie fundamentală a noastră, 

a tinerilor — alături de întregul popor — de a servi cu credință cauza partidului, a socialismului, de a pune tot ce avem mai bun, întreaga noastră energie și capacitate de muncă in slujba înfăptuirii Programului partidului.BROSS MATEI 
muncitor la întreprinderea 
„Flamura Roșie" din Sibiu

Expresie a grijii 
permanente pentru 
viitorul omenirii, a 

solidarității cu toate 
forțele înaintate ale 

lumiiAtît eu. cit și tovarășii mei de muncă, siderurgiștii hunedoreni, am fost adine impresionați de bogăția de idei a acestui document. rezultat al unei analize științifice, marxist-leniniste, expresie grăitoare a înaltei principialități care călăuzește neabătut întreaga activitate a partidului și statului nostru socialist. M-au impresionat profund cuvintele deosebit de convingătoare prin care secretarul general al partidului a reafirmat solidaritatea internațională a partidului nostru, întrajutorarea reciprocă cu celelalte forțe înaintate ale popoarelor. După cum arată viața, nu trebuie să uităm nici un moment că prima noastră îndatorire internaționalistă constă in edificarea noii orinduiri, aceasta fiind contribuția fundamentală a fiecărui partid comunist aflat la conducere ia cauza victoriei socialismului și păcii în lume. In același timp, continuind vechile și glorioasele tradiții de solidaritate revoluționară ale poporului și clasei noastre muncitoare, ne îndeplinim cu fermitate și consecvență sarcinile internaționale. Dezvoltînd larg relațiile de colaborare cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste și social- democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu partidele progresiste de guvemămint, întărim frontul forțelor antiimpe- rialiste, democratice și progresiste din întreaga lume.Consider că, pentru a ne aduce contribuția la afirmarea acestei politici profund juste și principiale, fiecare din noi are sarcina de mare onoare și răspundere de a depune toate eforturile pentru a participa din plin la dezv’oltarea economică și socială a țării.
GHEORGHE BARBUȘ 

topitor-șef la „Cuptorul tinere
tului", Oțelăria Siemens-Martin 

II, Hunedoara

Conștiința istorieiExpunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congresul educației politice și al culturii socialiste are și pentru cadrele didactice și cercetătorii istoriei o însemnătate fundamentală. Prin reliefarea etapelor principale din istoria poporului român pentru afirmarea ființei sale naționale, pentru libertate și colaborare cu celelalte popoare; prin liniile directoare trasate activității de educare revoluționară a cetățenilor patriei ; prin exprimarea clară a politicii României socialiste, a contribuției sale la rezolvarea, echitabilă și democratică, a problemelor majore ale contemporaneității ; prin analiza teoretică a unor realități și concepte, definitorii în înțelegerea principalelor tendințe și cerințe ale o- merîirii și ale Europei de astăzi.Expunere în care concluziile au ca temeiuri sigure cunoașterea și examinarea realităților complexe ale prezentului ; in care se arată că împlinirea fiecăruia 'dintre noi se află intr-un raport direct și necesar cu bunăstarea și creșterea colectivității ; că fiecare om trebuie să primească de la societate, potrivit cu contribuția sa, prin muncă efectivă, la înaintarea societății întregi ; că libertatea și demnitatea personală nu pot fj despărțite de libertatea și demnitatea patriei : că solidaritatea internaționalistă capătă tărie și cuprindere reală prin respectul sentimentului național al popoarelor, al libertății, al independenței lor.în școala de toate treptele, studiul istoriei, literaturii, limbii române, creației poporului nostru, are importantă majoră pentru educarea socialistă a tineretului. Ceea ce înseamnă, pe de o parte, o pondere sporită. ca ore, acestor discipline în școli. Ceea ce înseamnă, in același timp, obligația directă a cadrelor didactice să cunoască mai mult în specialitatea lor, să lucreze mai bine, să redea esențialul în istoria patriei și a umanității, să ridice nivelul general, calitatea predării, a instruirii, a educației, in tot in- vățămîntul. Numai prin atari rezultate, vom dovedi că am ințeles și am răspuns, cu adevărat, prin faptă, îndatoririlor de mare răspundere arătate nouă tuturor, prin cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu, cuvîntul Partidului Comunist Român.
DINU C. GIURESCU



TELEGRAMETovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii Socialiste România, a primit din partea președintelui Republicii Unite Camerun, EL HAD.T AHMADOV AHIDJO, următoarea telegramă :Am onoarea șă vă mulțumesc pentru urările pe care mi le-ați adresat cu prilejul celei de-a IV-a aniversări a Republicii Unite Camerun.La rîndul meu, vă rog să primiți cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului român prieten.Cu cea mai înaltă considerație.CONSILIUL NAȚIONAL AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE a adresat CELUI DE-AL XI-LEA CONGRES AL UNIUNII DEMOCRATICE A POPORULUI FINLANDEZ (S.K.D.L.), următoarea telegramă :Stimați prieteni,Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste din Republica Socialistă România adresează un salut călduros celui de-al XI-lea Congres al Uniunii Democratice a Poporului Finlandez.între Frontul Unității Socialiste și Uniunea Democratică a Poporului Finlandez s-au stabilit și se dezvoltă cu succes contacte și schimburi de delegații, un dialog fructuos care reprezintă o contribuție activă la întărirea legăturilor tradiționale de prietenie și colaborare dintre popoarele român și finlandez, dintre Republica Socialistă România și Finlanda. Sintem convinși că această colaborare se va extinde continuu în interesul celor două popoare ale noastre, al promovării principiilor convenite in cadrul conferinței pentru securitate și cooperare in Europa, al creșterii rolului și intensificării acțiunilor opiniei publice pentru întărirea păcii, realizarea unor măsuri concrete de dezangajare militară și dezarmare, pentru dezvoltarea colaborării pe bază de egalitate in drepturi intre toate popoarele, pentru o nouă ordine politică și economică internațională.Vă urăm deplin succes în desfășurarea lucrărilor Congresului dumneavoastră, precum și în activitatea consacrată îndeplinirii hotăririlor pe care le veți adopta in folosul progresului și prosperității poporului finlandez.
Primul ministru al guvernului,

tovarășul Manea Mănescu, va face
o vizită în R. D. GermanăTovarășul Manea Mănescu. membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, va face. începind de la 9 iunie 1976, la invitația tovarășului

VIZITEContinuindu-și vizita in țara noastră, Altețele Lor Imperiale prințul Gholam Reza Pahlavi și prințesa Manijeh Pahlavi. împreună cu persoanele oficiale iraniene și române care ii însoțesc, au sosit joi in județul Brașov.în pitoreasca stațiune climaterică — Predeal, oaspeții au fost întîmpinați de Andrei Sorcoiu, vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului popular județean Brașov, de alți reprezentanți ai organelor locale de stat.După amiaza. Altețele Lor Imperiale au vizitat noi cartiere înscrise pe harta străvechiului oraș montan.Comitetul Executiv al Consiliului popular județean a oferit un dineu in onoarea distinșilor oaspeți iranieni.
★Membrii delegației Mari: A- dunări Naționale a Turciei, condusă de Kemal Guven, președintele Adunării Naționale, care intreprinde o vizită in țara noastră, au fost, joi, oaspeți ai județului Argeș.în cursul dimineții, parlamentarii turci. însoțiți de Constantin Teodorescu. deputat in M.A.N., și Gheorghe Nicolae, vicepreședinte al Consiliului popular al județului Argeș, au vizitat întreprinderea de autoturisme de teren ARO din Cim- pulung-Muscel. unde le-a fost prezentat procesul de fabricație a autoturismului ARO. cunoscut, de altfel in Turcia, unde, recent, a fost livrat un important lot. Delegația oaspete a vizitat, de asemenea. Combinatul petrochimic din Pitești, una din cele mai modeme unități industriale din această ramură a economiei noastre.La amiază. Comitetul Executiv al Consiliului popular al județului Argeș a oferit un dejun in onoarea oaspeților turci.

RECEPȚIECu prilejul sărbătorii naționale a Danemarcei, ambasadorul acestei țări la București, Niels Boel, a oferit joi după-amiază o recepție.Au participat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai conducerii unor ministere, instituții centrale, oameni de cultură și artă.Erau prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice la București, alți membri ai corpului diplomatic.
Sportul studențesc — 
Adanaspor (Turcia): 

7—0 !JOI, PE STADIONUL REPUBLICII în meci retur contind pentru competiția internațională de fotbal „Cupa balcanică" in- ter-cluburi s-au intilnit formațiile Sportul studențesc și Adanaspor (Turcia). Cu toate că au prezentat o formație lipsită de Sandu Mircea și Tănăsescu. selecționați in echipa națională, fotbaliștii bucureșteni au obținut o categorică victorie cu 7—0 (1—0) prin punctele marcate de Grosu (3), Marica, Radulescu și Octavian lonescu (2). în primul joc, cele două echipe terminaseră la egalitate : 2—2.• DUPĂ CUM S-A MAI ANUNȚAT, sîmbătă, pe stadionul „San Siro" din Milano, va avea loc meciul internațional amical de fotbal dintre echipele Italiei și României. Televiziunea si stațiile noastre de radio vor transmite în întregime acest meci cu începere din jurul orei 17,55, pe programul I.• JUCĂTOARELE românce au debutat cu victorii în noua ediție a campionatelor internaționale de tenis ale Franței, care au loc pe arena „Roland Garros" din Paris. Virginia Ruzici a eliminat-o cu 6—2, 6—2 pe Michele Gurdal (Belgia), iar Mariana Simionescu a dispus cu 7—5, 6—1 de Vicky Baldovinos (Spa

Horst Sindermann. membru al Biroului Politic al Comitetului Central a! Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, o vizită oficială de prietenie in această țară.

PRIMIRIJoi după-amiază. tovarășul Gheorghe Oprea. v;ceprim-mi- nistru al guvernului, a primit o delegație a ..Regie: Renaul:". condusă de Bernard Hanon. director general pentru secwrul de autoturisme. care se află intr-o vizită in țara noastră.Cu acest prilej au fost abordate aspecte ale cooperării dm- tre intreprinder. specializate românești și uzinele Renault ia domeniul construcțiilor de mașini, in mod deosebit in cel al construcțiilor de autoturisme.La întrevedere a participat Cornel Pinzaru. adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini. ♦Tovarășul Janos Fazekas. viceprim-ministm al guvernului, ministrul comerțului interior, a prunii, joi după-amiază. pe tovarășul Albin Kostrzewskn adjunct al ministrului comerțului interior șt semciior al Republicii Populare Polone. Cu acest prilej au fost discutate aspecte ale dezvoltării schimburilor de bunuri de larg consum intre cele două ministere.A fost de față Edward Ro- kicki. însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.P. Polone la București.
MANIFESTARE PENTIW TIMPUL DV. L8IBERCu prilejul Zilei naționale a Suediei, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat, joi, o seară culturală.Au participat reprezentanți ai I.R.R.C.S., Ministerului Afacerilor Externe și Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost de față Curt Leijon, ambasadorul Suediei la București, și membri ai ambasadei.Scriitorul Alexandru Ivasiuc a împărtășit impresii de călătorie din Suedia. Au fost prezentate apoi filme documentare suedeze.
CRONICA U.T.C.Ieri a părăsit Capitala tovarășul Andrei Popescu, membru al C.C. al U.T.C., care va participa la lucrările celui de-al XXI-lea Congres al Tineretului Social Democrat din Danemarca.

nia). Rezultate mai importante înregistrate in proba masculină : Hrebec — Pecci 4—6, 6—3, 6—3, 6—4 ; Caujolle — Batrrick 7—6, 6—4, 4—6, 6—4 ; Dibbs — Poh- mann 6—3, 7—5, 6—1 ; Kodes — Dominguez 4—6, 7—6, 6—7, 6—0, 6—0 ; Orantes — Munoz 2—6. 6—3, 6—4, 6—1 ; Solomon — Sashi 6—4, 6—4, 3—6, 4—6, 6—2 ; Panatta — Kuki 6—2, 6—3, 7—5 ; Borg — Kary 6—1, 6—1, 6—2.• ÎN ZIUA A DOUA a turneului internațional masculin de handbal care se desfășoară in orașul iugoslav Niș, selecționata României a intilnit reprezentativa Poloniei. Partida s-a încheiat cu scorul de 24—23 (12—11) in favoarea handbaliș- tilor polonezi.Comentînd această întilnire, agenția Taniug scrie, printre altele : „La capătul unui meci de un bun nivel tehnic, care a constituit o excelentă propagandă pentru jocul de handbal, echipa poloneză a obținut o surprinzătoare victorie la limită în fața campionilor mondiali. Handbaliștii români au fost rapizi și inventivi in acțiunile de contraatac, dar în apărare jocul lor a fost sub nivelul obișnuit".Celelalte două meciuri disputate s-au încheiat cu următoarele rezultate : U.R.S.S. — Iugoslavia (tineret) 18—12 (8—6) ; Iugoslavia — Norvegia 28—21 (14—7).In meciul următor, echipa României va juca cu formația U.R.S.S.
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VANCOUVER

Lucrările Conferinței O.N.U. 
pentru așezările umaneDocumentele prezentate in cadrul lucrărilor Conferinței Națiunilor Unite pentru așezările umane de la V ancouver scot in evidență dificultățile intimpinate de țările in curs de dezvoltare in asigurarea cadrului corespunzător de viață al locuitorilor.Astfel, un document alcătuit de experți ai O.N.U. relevă faptul că. la ora actuală, asigurarea apei potabile pentru numeroși locuitori din țările in curs de dezvoltare devine o a- devărată chestiune de viață. A- ceasta se datorește faptului că. in absența instalațiilor de epurare și a celor sanitare, sursele de apă se transformă în focare de boli. în fiecare zi. potrivit statisticilor O.N.U.. iși pierd viața 25 000 de persoane de pe urma maladiilor infecțioase ai căror agenți patogeni se află in apele impure. Experții O.N.U. apreciază că tehnicile existente in prezent in lume sint adecvate rezolvării problemei asigurării apei potabile, dar că sint necesare elaborarea unor politici corespunzătoare la nivel național și extinderea cooperării internaționale in acest domeniu.Pe de altă parte, un raport al Organizației Mondiale a Sănătății relevă că problema capătă aspecte și mai dramatice, sute de milioane de oameni din țările lumii a treia, datorită absenței instalațiilor sanitare strict necesare, continuind să fie, fără voia lor. agenți de râspin- dire a diferitelor boli infecțioase. mai ales in zonele unde nu există posibilități de evacuare a resturilor menajere. Raportul OMS relevă, pe de altă parte, că in muite țări in curs de dezvoltare absența sau insuficiența mijtoacetor necesare pentru Întreținerea culturilor de orez sau a canalelor de irigații face ca acestea să se transforme in focare de infecție, datorită faptului câ servesc ca loc de înmulțire a numeroase specii de insecte parazite ce răspindesc microbii pe mari suprafețe. De pe urma unei astfel de situații grave, apreciază experții O.M5., suferă peste 3» de milioane de oameni.în cadrul dezbaterilor. Helvi Sipila, secretar general adjunct al O N U. pentru problemele so- ciale și umanitare, a subliniat că proiectul de Declarație ar trebui să acorde o importantă sporită roiului femeii in actr. itătile de ameliorare a eondrțnlor de viață al- t r -Ir. mtervențiile tor. reprezentanții Nigeriei și Mexicului au relevat faptul că practicile companiilor transnaționale privează de cele mai muite ori țările in curs de dezvoltare de importante resurse, precum și de dezvoltarea unor tehnologii proprii.

^rnema
VINERI, 4 IUNIE 1974

PRIMA PAGINA: Sala Palatului 
(orele 17,15; 20,15).

FRATELE MEU ARE UN FRA
TE FORMIDABIL: Eforie (orele 
9; 11,30: 14; 19,30).

MISIUNEA PRIMEJDIOASA: 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
13; 20).

EI AU LUPTAT PENTRU PA
TRIE: Luceafărul (orele 9; 12,30; 
16; 19,30).

MIHAI VITEAZUL: Patria (orele 
10: 14,30: 19).

NOI AVENTURI CU TOM $1 
JERRY: Scala (orele 9.30; 11,15; 
13; 14.30; 16,15: 18.15; 20.15).

CURSA : Central (orele 9,15;
11,30: 13.45; 16: 18,15: 20,30).

PRIMA PAGINA: Festival (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30).

PRIETENII MEI, ELEFANȚII: 
București (orele 9; 12,15; 16,30; 
19,45); Favorit (orele 9,15; 12,30; 
16,15; 19,30); Modern (orele 9; 
12,15; 16,15; 19,30); Grădina Bucu
rești (ora 20,15); Patinoarul „23 
August“ (ora 20).

STEAUA FERICIRII CAPTIVE: 
Timpuri Noi (orele 9; 12,15; 16;
19.15) .

SIMON BLANCO: Victoria (orele 
9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30); 
Flamura (orele 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15).

FRATELE MEU ARE UN FRATE 
FORMIDABIL: Dacia (orele 9;
11,15; 13.30: 15,45; 18; 20,15).

CERCUL MAGIC : Doina (orele 
13.15; 15,30; 17,45; 20).

ÎNTÎLNIRE LA AEROPORT: 
Bucegi (orele 16; 18); Grădina Bu- 
cegi (ora 20).

VINZATORUL DE BALOANE: 
Feroviar (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL-: 
Unirea (orele 16; 18); Grădina 
Unirea (ora 20); Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,15).

CEL ALB, CEL GALBEN, CEL 
NEGRU: Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30); Gloria (ore
le 8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 20); 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

B. D. INTRA ÎN ACȚIUNE: Dru
mul Sării (orele 15,30; 18; 20,15).

DOI OAMENI ÎN ORAȘ: Grivița 
(orele 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15;
20.15) ; Tomis (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18.15; 20,30).

TEROARE PE ULIȚA: Lira (ore
le 15,30; 18); Grădina Lira (ora
20.15) .

CURSA GREA: Buzeștl (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15);
Arta (orele 15,30; 17,45; 20).

MASTODONTUL: Giulești (ore
le 15,30; 17.45; 20).

MERE ROȘII: Miorița (orele 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20).

TIMPUL ȘTERGE TOTUL; Co- 
troceni (orele 10; 12; 14; 16; 18; 
20).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII: 
Pacea (orele 16; 18; 20).

PAC A LA: Crîngași (ora 17).
ACTORUL ȘI SĂLBĂTICII: F1O- 

reasca (orele 15,30; 19).
PĂSĂRI DE PRADA: Volga 

(orele 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20).

LA ÎNCEPUTUL TIMPURILOR: 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20).

CU MÎINILE CURATE: Moșilor 
(orele 15,30; 18); Grădina Moșilor 
(ora 20).

SINGURĂTATEA FLORILOR: 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15). 

care să poată fi folosite în conformitate cu interesele naționale.Pe de altă parte. Margaret Mead (Statele Unite), cunoscută in lumea științifică mondială prin lucrările sale de antropologie și etnografie, care participă la lucrările conferinței, a declarat intr-un interviu că țările occidentale ignoră incă necesitățile reale ale țărilor în curs de dezvoltare, și reuniunea de la Vancouver trebuie să iși a- ducă și ea contribuția la înlăturarea acestei situații. Multe din eforturi, a afirmat Mead, au fost considerate in occident nimic altceva decît ajutoare acordate țărilor subdezvoltate și ca un nou prilej de profit pentru țările dezvoltate. Aceste eforturi, a spus ea. au fost orientate de cele mai multe ori spre proiecte de planificare urbană, negii jin- du-se necesitățile comunităților umane din regiunile agricole. Margaret Mead a apreciat că este necesar să se acorde o a- tenție mult mai mare problemei alimentației in lume. De obicei, a afirmat ea. situația sănătății oamenilor se poate ameliora după o perioadă de foamete. dar dacă o femeie subali- mentată dă naștere unui copil care, la rîndul lui, nu este hrănit suficient timp de mai mulți ani. atunci prejudiciul este ireparabil.
Sală destinată lui 

Nicolae Grigorescu la 
Muzeul din Agen

• LA AGEN au avut loc, ' 
in prezenta a numeroase per
sonalități ale vieții cultural- 1 
artistice din intreaga Franță. I 
o serie de manifestări con
sacrate implinirii a o sută de ! 
ani de la crearea muzeului ' 
de artă dtn localitate. Cu a- | 
cest prilej, a fost inaugurată • 
o sală destinată prezentării I 
celor 12 tablouri de Nicolae | 
Grigorescu aflate «■ posesia j 
—.uzeulus. Iu alocuțiunile U- | 
■xte. director--! muzeului, I 
primarul localității st pre
fectul Departamentului Lot- 
et-Garonne s-au referit ia 
tradiționalele relații romăno- 
franceze și au prezentat in 
termeni elogioți opera lui 
Nicolae Grigorescu in eon-

(textul picturii europene.

DACII: Munca (orele 15,45; 18; 
20).

VIAȚA PERSONALA: CosmM 
(orele 15.30; 18; 20,15).

PE AICI NU SE TRECE: Fla
căra (orele 15,30; 19).

PROGRAMUL 1In jurul orei 12,00. posturile noastre de radio și televiziune vor transmite direct de la Palatul Sporturilor și Culturii ședința de închidere a Congresului educației politice și al culturii socialiste.
16.00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 

limbă engleză (nivel mediu). 17.00 
Emisiune în limba germană. 18.45 
Tragerea Loto. 18,55 Din lumea 
plantelor și animalelor. 19.20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 O 
patrie, un partid, o conștiință — 
spectacol literar-muzical. 20.40 
Film artistic: „Tatăl risipitor".
Producție a Casei de Filme Patru. 
Premieră TV. 22,10 24 de ore. 22,30 
închiderea programului.

PROGRAMUL 2

17,00 Telex. 17,05 România de 
azi, România de mîine — Cartea 
apelor. 17,40 Publicitate. 17,50 Șah 
mat... în 15 minute! 18,05 Dragu 
mi-i plaiul și țara — muzică popu
lară. 18,20 Vîrstele peliculei. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 
Viața economică a Capitalei. 20.20 
Seară de operă: „Ecaterina Teo- 
doroiu". 21,30 Telex. 21,35 Pagini 
de umor: „Ce vrăji a mai făcut 
nevasta mea“. 22.00 Armonii in
time. Formații camerale româ
nești. 22,20 închiderea progra
mului.

Opera Română: STUDIO DE 
BALET — ora 19; Teatrul de O- 
peretă: RĂSPÎNTIA — ora 19,30; 
Teatrul Național (Sala Mare): 
ZODIA TAURULUI — ora 19,30; 
(Sala Mică): MOARTEA ULTI
MULUI GOLAN — ora 19.30; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu): LUNGUL 
DRUM AL ZILEI CĂTRE NOAP
TE — ora 19,30: Teatrul „C.I. Not- 
tara“ (Sala Magheru): DILEMA
— ora 19,30; (Sala Studio): PA
TRU LACRIMI — ora 19; Teatrul 
de Comedie; NOAPTEA LA MA
DRID — ora 19,30; Studioul 
I.A.T.C. : CIUTA — ora 19.30;
Teatrul Giulești (Sala Studio ’74): 
ÎNT1MPLĂRI MAI MULT SAU 
MAI PUȚIN RIDICOLE — ora 
19,30; Teatrul ..Ion Vasilescu": 
NEVESTELE VESELE DIN WIND
SOR — ora 19,30; Teatrul „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy): REVISTA CU 
PAIAȚE — ora 19,30; (Sala Vic
toria) : CAVALCADA COMEDIEI
— ora 19,30: Teatrul „Ion Crean
gă" : PĂPUȘA CU PICIORUL 
RUPT ȘI PUFUȘOR ȘI MUSTĂ
CIOARĂ — ora 16,30; Teatrul 
Țăndărică (Sala Academia): PUN
GUȚA CU DOI BANI — ora 11; 
Circul București: CIRCUL PE 
GHEAȚA — Ansamblul Circului 
Mare din Moscova — ora 19,30; 
Ansamblul „Rapsodia Română": 
ȚARĂ DE CÎNTEC ȘI DOR — 
ora 18,30.

Retrospectivă a 
filmului românesc 

la Moscova

La Moscova s-a deschis retrospectiva filmului românesc, cu filmul „Puterea și adevărul".Spectatorii sovietici vor putea urmări, de asemenea, pe ecran următoarele creații ale studiourilor românești : „Facerea lumii". „Serata", „Pădurea pierdută". „Zidul" și „Duminică la ora șase".La deschidere au participat reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru Cinematografie, funcționari superiori din M.A.E. al U.R.S.S. ; oameni de artă și cultură sovietici, precum și membri ai Ambasadei române la Moscova. Regizorul sovietic Serghei Gherasimov și regizorul român Manole Marcus au evocat, cu această ocazie, dezvoltarea continuă a colaborării și schimburilor româno-sovietice In domeniul cinematografiei.

COREEANĂ. Aspect dintr-una din modernele secții ale întreprinderii de utilaje și aparatura 
electrică Chollima Taean.

Lira sterlină a atins cea mai scăzută
valoare din istoria saLira sterlină s-a depreciat brusc, atit la Londra, cit și pe celelalte piețe valutare occidentale. unde moneda britanică a inregistrat. miercuri, cele mai scăzute valori din istoria sa. La Londra, unde s-a vorbit despre „cea mai neagră zi a lirei sterline", valoarea monedei britanice a ajuns la nivelul de 1.71 dolari. O scădere record a valorii monedei britanice a fost înregistrată și la Paris (8,15 franci), intr-o atmosferă caracterizată. după cum arată agenția Reuter, „prin pierderea totală a încrederii in lira sterlină". O situație similară se consemnează la bursa din Frankfurt, unde, potrivit agenției, nici o altă monedă nu a cunoscut, pină in prezent, o depreciere atit de rapidă pe parcursul a numai 24 de ore. De asemenea, la Zurich, valoarea actuală a monedei britanice (4.20 franci elvețieni) reprezintă cel mai scăzut nivel inregistrat aici de lira sterlină.Comparativ cu principalele zece monede occidentale, lira sterlină s-a depreciat cu 15 la sută in acest an și cu 41,2 la sută față de situația existentă în decembrie 1971.înrăutățirea situației monedei britanice a determinat, la Londra, intense polemici pro și contra adoptării unor măsuri de salvare a lirei. în legătură cu aceasta, ministrul de finanțe, Denis Healey, a afirmat, miercuri seara, în cadrul a două interviuri, că guvernul nu intenționează sâ instituie nici o măsură de urgență, respingind astfel sugestiile partidului conservator privind. între altele, o reducere radicală a cheltuielilor publice. O asemenea hotărire a fost adoptată — a spus Denis Healey — intrucit, in prezent,
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Miting de solidaritate al 
comuniștilor francezi și 

italieni• LA PARIS a avut loc, joi seara, un miting de solidaritate al comuniștilor francezi și italieni la care au luat parte zeci de mii de comuniști francezi. Cu acest prilej au luat cuvîn- tul Georges Marchais. secretarul general al Partidului Comunist Francez, și Enrico Ber- linguer, secretarul general al Partidului Comunist Italian.• LA CEA DE-A X-A EDIȚIE a Concursului internațional de muzică vocală al orașului Paris, tînăra soprană româncă Cornelia Pop-Angeleseu a obținut premiul II.
Convorbiri 

americano-spaniole• PREȘEDINTELE GERALD FORD a avut, la Washington, convorbiri cu regele Spaniei, Juan Carlos de Borbon, aflat în vizită oficială în Statele Unite. Comunicatul serviciului de pre

Reuniunea ministerială a Biroului 
de coordonare al tarilor nealiniate 

și-a încheiat lucrărileDupă patru zile de dezbateri, lucrările celei de-a patra reuniuni ministeriale a Biroului de coordonare al țărilor nealiniate. desfășurate la Alger s-au încheiat prin adoptarea unui comunicat final.De asemenea, biroul a ascultat o informare a șefului delegației din Republica Sri Lanka privind pregătirile ce se fac in legătură cu ținerea, in august, a celei de-a 5-a conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate. Biroul a relevat importanța deosebită a acestei conferințe, făcind noi propuneri pentru asigurarea succesului ei deplin.în cadrul lucrărilor biroului, toți șefii delegațiilor participante au făcut expuneri asupra si

nu există nici o justificare e- conomică pentru deprecierea lirei înregistrată la bursele de schimb. în acest context, a precizat el, guvernul britanic nu intenționează să-și modifice programul de acțiune sub presiunea situației pe care o are lira pe piețele valutare.
Situația din Libanîntrevederea de miercuri dintre președintele ales Elias Sarkis și liderul Partidului Socialist Progresist, Kamal Joumblatt, este privită la Beirut ca un semn încurajator pentru reluarea negocierilor politice menite să ducă la normalizarea situației din Liban, relevă agenția France Presse. Cu toate acestea, in capitala libaneză, ca și in citeva localități din sudul țării, s-au înregistrat, în continuare, schimburi de focuri.• VICEPREMIERUL și ministrul afacerilor externe al Siriei. Abdel Halim Khaddam, sosit la Paris pentru o vizită în Franța, s-a întîlnit, joi, cu ministrul francez de externe Jean Sauvagnargues. Cu acest prilej, au fost abordate probleme bilaterale și de interes internațional, între care situația din Liban.

Todor Jivkov în Turcia• PREȘEDINTELE Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, Todor Jivkov, a sosit joi la Ankara. intr-o vizită oficială, la invitația președintelui Republicii Turcia, Fahri Koriiturk — relatează agenția B.T.A.

să al Casei Albe arată că convorbirile dintre cei doi șefi de stat s-au axat, în principal, a- supra problemelor bilaterale. Au fost abordate, totodată, aspecte ale situației din Europa și din Orientul Mijlociu.în cursul întrevederii s-a a- preciat că relațiile dintre Statele Unite și Spania sint excelente, se spune in comunicat.
Expoziție de artă 

populară românească in 
Columbia• ÎN ORAȘUL TUNJA, capitala departamentului Boyaea, din Columbia, a avut loc, în cadrul celei de a patra săptămini internaționale de cultură, vernisajul unei expoziții de artă populară românească.Au luat parte guvernatorul departamentului Boyaea. primarul orașului Tunja, directoarea Institutului național de cultură, șefi și membri ai misiunilor diplomatice acreditați în Columbia. un numeros public. Vizitatorii au apreciat in mod deosebit valoarea artistică a exponatelor artei populare românești. 

tuației internaționale actuale,' subliniind in context necesitatea întreprinderii de noi acțiuni pentru destindere. colaborare internațională și pace generală, pentru instaurarea unei noi ordini politice și economice mondiale. pentru făurirea unei lumi mai bune.Tot in cadrul lucrărilor biroului. s-au făcut recomandări ca Republica Populară Angola, Insulele Comore și Insulele Seychelles să fie primite ca membri cu drepturi depline ai mișcării țărilor nealiniate. în ce privește celelalte cereri, in legătură cu participarea ca observatori sau ca invitați la reuniunile țărilor nealiniate, s-a hotărât ca acestea sâ fie transmise spre examinare reuniunii ministeriale de la Colombo a țârilor nealiniate, care va precede conferința la nivel înalt.
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• TRAVERSAREA PACIFICULUI IN 75 DE ZILE. Plecînd de 
la Lima la 16 martie la bordul unei bărci de salvare, doi cer
cetători bulgari, soț șl soție, în vlrstă de 37 și, respectiv, 31 de 
ani, au sosit la Papeete, în insula Tahiti. Experiența lor, care a 
durat 75 de zile în Pacific, a avut un triplu scop : studierea pro
prietăților nutritive ale planctonului, comportamentul psihologic 
în situații de primejdie și izolare, efectuarea unor observații a- 
supra poluării oceanice. Medicii care i-au examinat la sosiră au 
declarat că starea sănătății lor este satisfăcătoare, nepunind la 
socoteală cele 14 kilograme, respectiv, 7 kilograme, cu cit a 
slăbit fiecare temerar. După cîteva zile de odihnă în Tahiti, cei 
doi vor pleca spre arhipelagul Fiji, intenționînd, într-un răstimp 
de doi ani, să facă înconjurul lumii în aceleași condiții e ZĂ
PADĂ pe „LUNILE" LUI JUPITER ? Un grup’ de astronomi jie 
la Observatorul Arecibo (Porto Rico) a ajuns la concluzia că 
un strat de gheață de mal mulți metri grosime acoperă suprafața 
sateliților jupiterieni Europa șl Ganymede. Experții americani 
și-au efectuat cercetările cu ajutorul unor radio-telescoape de 
mari dimensiuni. Această teorie a fost avansată de mai mult 
timp, dar este pentru prima dată că ea este confirmată practic. 
Unii astronomi apreciază că cristalele ce se află la suprafața 
celor doi sateliți naturali ai planetei Jupiter sint un amestec 
înghețat de apă, metan șl amoniac, cele trei elemente compo
nente ale atmosferei jupiteriene • RECORD MONDIAL : 200 DE 
TUNSORI IN 83 DE ORE ! Un frizer italian, Pino Amato, a do- 
borît recordul lumii la rezistență. în minuirea pieptenelor și 
foarfecelor. Timp de 83 de ore, fără întrerupere, el și-a dovedit 
măiestria asupra a 200 de persoane, care au trecut pe rînd, pe Ia 
fotoliul frizerului, între duminică dimineața și miercuri seara. 
După ce a bătut cu trei ore recordul deținut din 1972 de colegul 
său britanic de branșă, Derek Applegate Rees, Pino Amato... a 
căzut din picioare ! • AER CONTRA... AERULUI. Eroziunea 
cavitațională este un factor dintre cei mal importanți în re
ducerea randamentului turbinelor hidraulice. Explodînd, bulele 
de aer care se găsesc în apă produc caverne adinei in metal și 
deformează astfel suprafețele extrem de fin prelucrate ale pa
letelor turbinelor. Cercetătorii sovietici au elaborat un sistem 
special de pompare a aerului în zonele de cavitație, aplicat in 
prezent la trei hidroagregate de la centrala Bratsk. Rezultatul 
este remarcabil : în timp ce în condiții anterioare la 2 000—3 000 
de ore de funcționare adincimea medie a cavităților ajungea la 
2(1 mm, după aplicarea noului sistem această adîncime nu de
pășește 1,6 mm, ceea ce are o influență pozitiva asupra randa
mentului turbinelor • OMAGIU LUI JEFFERSON. „Național 
Gallery" din Washington a prezentat marți seara o expoziție ce 
reprezintă — potrivit agenției France Presse — un omagiu adus 
operei și imaginației lui Jefferson, cel de al treilea președinte al 
Statelor Unite. Pasionat de culturile greacă, romană și franceză, 
deopotrivă clasic și romantic, Jefferson, care £ redactat Decla
rația de independență, a trăit în Italia înainte de a reprezenta, 
între 1784 și 1789, tînăra. pe atunci, Americă. Retrospectiva cu
prinde peste 600 de piese de o valoare artistică excepțională, 
printre care ,,Venus d'e Medicis" împrumutată de galeria din 
Florența, „Towneley vase", făcut celebru de poemul lui Keats, 
„Odă pe o urnă grecească", împrumutată de „British Museum", 
busturi reprezentînd pe Lafayette, Washington, Franklin, ca și 
numeroase tablouri, hărți și gravuri.

• LA BELFAST a avut loc un nou atentat al elementelor extremiste nord-irlandeze, soldat cu rănirea gravă a unui polițist. Pe de altă parte, se anunță că a încetat din viață, la spital, un polițist rănit în cadrul unor incidente ce au avut loc în orașul Londonderry în urmă cu zece zile.
Un nou mandat pentru 

președintele Islandei• ÎN ISLANDA a expirat termenul depunerii candidaturilor în vederea alegerilor prezidențiale programate pentru acest an. întrucit singura candidatură la înalta funcție a fost cea prezentată de actualul președinte, Kristjan Eldjarn, alegerile au fost contramandate. De asemenea, Kristjan Eldjarn dobîndeș- te automat, potrivit legislației in vigoare, un nou mandat prezidențial de patru ani.• UNELE PROBLEME INTERNAȚIONALE actuale precum și chestiuni referitoare la relațiile bilaterale au fost examinate, joi, în cadrul primei runde de convorbiri oficiale
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TINERETUL 
TARILOR 

SOCIALISTE
R. D. G.: 160 centre 

de îndrumare profesională

Peste 160 de centre de îndrumare profesională din K.D.G. sprijină in prezent pe tineri in alegerea profesiei, punindu-Ie la dispoziție informații utile despre meseria pe care intenționează să și-o aleagă. Una dintre principalele sarcini ale acestor centre constă in coordonarea preferințelor profesionale ale tinerilor — ținindu-se seama de disponibilitățile lor fizice și intelectuale — cu necesitățile societății.Numai in ultimii doi ani, în R.D.G. au fost create peste 100 de asemenea centre. Pornind de la structura economică a fiecărui district aceste centre urmăresc, in primul rînd, pregătirea de muncitori calificați pentru întreprinderile din teritoriul respectiv. în colaborare cu școlile și întreprinderile, centrele organizează vizite in unități industriale, „săp- tămini ale ușilor deschise" etc. De asemenea, ele dispun de diapozitive, înregistrări pe benzi magnetice, filme care prezintă diferite locuri de muncă cu condițiile și cerințele acestora. Alte forme de îndrumare Ie constituie convorbirile individuale și în grup cu cei interesați. Centrele de îndrumare profesională creează premise favorabile pentru o pregătire conștientă și de perspectivă în determinarea alegerii profesiilor în rindul elevilor și tinerilor.
R. P. D. Coreeană: Alocații 
sporite pentru invățămîntîn R.P.D. Coreeană se a- cordă o grijă deosebită dezvoltării invățămintului. In ultimii ani, alocațiile in a- cest scop au crescut de 1,7 ori. în prezent, în R.P.D. Coreeană există peste 60 000 de cămine și grădinițe pentru copii, 4 700 de școli primare și peste 600 de școli tehnice, in care învață peste 5 500 000 de elevi.

• LA 3 IUNIE, In Uniunea Sovietică a fost lansat satelitul artificial al Pămîntului „Cos- mos-823“. EI este destinat continuării explorării spațiului cosmic, relatează agenția TASS.
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dintre A.A. Gromiko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și Melo Antunes, ministrul a- facerilor externe al Portugaliei, aflat într-o vizită la Moscova.• DIN INIȚIATIVA unui grup de foști luptători in rezistența franceză, a avut loc la Paris o întîlnire-dezbatere pe tenia : „Spania — astăzi". Au participat Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, Ramon Lobato, secretar general al Partidului Muncii din Spania, Râul Morodo, secretar general al Partidului Socialist Popular, și alți conducători ai opoziției democratice din Spania, grupată în „Coordonarea Democratică".
Fumatul interzis în 

locurile publice din Italia• ÎNCEPÎND DE MIERCURI, în Italia a intrat în vigoare o lege care interzice fumatul în cinematografe, teatre, muzee, aeroporturi și alte locuri publice. Contravenienții sint pasibili de amenzi variind intra 1 000 și 10 000 lire italiene.

nmACTiA <51 ADMINISTRAȚIA î București Plata „Sctnteli" Tel: 17 S0 10, 17 60 20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale ți difuzorli din Întreprinderi ți instituții — Tiparul i Combinatul Pollgratio „Casa Sctntell". 
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