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Adoptind un program unitar privind întreaga activitate ideologică de educație politică 
și culturală a maselor largi populare, de formare a omului nou, constructor conștient 
al propriului său destin, al propriului viitor comunist, ieri și-a încheiat lucrările

CONGRESUL EDUCAȚIEI POLITICE Șl AL CULTURII SOCIALISTE
SĂ NI UTAH NICIODATĂ. DRAGI TOVARĂȘI TINERI, 

IA AVEȚI. IN PRIMIT RI’ND. ÎNDATORIREA DE A FACE TOTUL 
PENTRl ÎNSUȘIREA SI DEZVOLTAREA CELOR MAI ÎNALTE 
VIRTITI CE CARACTERIZEAZĂ POPORUL NOSTRU-DRA
GOSTEA DE ADEVĂR. VITEJIA. PASIUNEA PENTRU MUNCĂ, 
HOTĂRlREA FERMĂ DE A ASIGURA RIDICAREA NAȚIUNII
NOASTRE PE NOI Șl NOI CULMI DE PROGRES ȘI CIVILIZAȚIE!

din vibranta chemare adresată tinerei generații în

CUVlNTARCA TOVARĂȘULUI 
NICOLAI CCAUȘCSCU

Dragi tovarăși,Congresul nostru își încheie lucrările prin adoptarea unui program unitar privind întreaga activitate ideologică, de educație politică și culturală a maselor largi populare, de formare a omului nou. constructor conștient, al propriului său destin, al propriului viitor comun:;.. (Aplauze puternice).Acum, la terminarea lucrărilor primului Congres al educației politice și al culturii socialiste putem afirma, cu .deplin temei, că larga dezbatere premergă oare, congresului și din aceste zile, la care au luat cuvîntul în plen și în secțiuni peste 300 de tovarăși, reprezintă una d:n cele mai elocvente expresii ale democratismului orânduirii noastre socialiste. Aceasta se integrează în practica permanentă — caracteristică sistemului democrației noastre — a organizării de congrese, conferințe sau consfătuiri na

ționale, a consultării largi a oamenilor muncii din toate domeniile de activitate, a cadrelor de partid și de stat, a întregului popor asupra problemelor și hotărârilor fundamentale privind dezvoltarea economico-socială a patriei, mersul ei înainte pe calea socialismului și comunismului. Poate tocmai de aceea hotărârile și rezultatele activității noastre sir.t minunate, avind garanția îndepliniri' tuturor planurilor de viitor! (Aplauze puternice, prelungite).Așa cum am menționat în expunerea mea. acest congres a fost determinat de necesitatea ca. odată cu trecerea la realizarea Programului partidului de făurire a societății" socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism — program ce asigură dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție, a bazei materiale a țării, sporirea avuției naționale, perfecționarea relațiilor de producție și sociale — să stabilim și căi

le de împlinire a cele: mai importante îndatoriri a.partidului nostru : ridicarea, odată cu creșterea bunăstării materiale, a nivelului de cunoștințe al masei or populare pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și cunoașteri umane, educarea întregului popor in spiritul mărețelor idealuri ale socialismului și comunismului. (Aplauze puternice, prelungite).Hotărând organizarea acestui congres, partidul nostru a avut deci in vedere dezbaterea și stabilirea, pe baza hotărârilor Congresului al Xî-lea. a măsurilor menite să asigure intensificarea activității ideologice, politice și cultural-educative in rândul întregului nostru popor. Trebuie să spunem insă că modul in care s-a desfășurat pregătirea congresului, în partid. în organizațiile de masă și obștești. în organismele și instituțiile culturale, adunările, consfătuirile, plenarele, numeroasele man:fes"ărâ la care au 

participat practic milioane și milioane de oameni, precum și caracterul dezbaterilor înseși purtate in aceste zile au făcut ca perioada pregătitoare și congresul să devină cadrul unei uriașe dezbateri naționale a problemelor fundamentale ale vieții noastre ideologice, politice șs culturale, depășind cu mult așteptările noastre, prevederile inițiale. (Aplauze puternice). Amploarea fără precedent a acestei acțiuni, ca și profunzimea dezbaterilor. in centrul cărora s-au situat problemele esențiale, de conținut. a‘» ideologiei și culturii noastre, au demonstrat interesul profund și preocuparea vie a oamenilor muncii, a întregului popor pentru ridicarea tuturor sectoarelor muncii educative și a vieții spirituale a națiunii noastre la un nivel superior, corespunzător etapei noi în care se găsește societatea socialistă românească. Se poate afirma cu deplin temei că aceste dezbateri oglindesc în mod elocvent 

’ creșterea conștiinței revoluționare a maselor largi populare, forța uriașă a partidului nostru — garanția îndeplinirii cu succes a programului de formare a omului nou.Totodată, aceasta a constituit încă o verificare de cea mai mare importanță a justeței hotărârilor Congresului al XI-iea. a principiilor Programului nostru, a întregii politici a partidului, și, in mod special, a atenției pe care o acordăm permanent activității de educare și formare a omului nou — ca parte integrantă a operei de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre cea mai umană și dezvoltată societate — societatea comunistă.Iată de ce, ținind seama de experiența pozitivă a pregătirii și organizării Congresului educației politice și al cul- •turii socialiste, apare necesitatea ca și în viitor, la fiecare cinci ani, după fiecare congres al partidului, să organizăm 

o asemenea dezbatere largă asupra problemelor ideologice și culturale, să introducem în sistemul democrației noastre socialiste, ca for de dezbatere cu întregul popor a problemelor formării conștiinței noi — Congresul educației politice și al culturii socialiste. (Aplauze prelungite).Dragi tovarăși,La acest congres am discutat nu atît despre baza tehnico-materială a societății noastre, nu despre diferite mașini și utilaje de înalt nivel tehnic pe care le producem, sau pe care trebuie să le producem in viitor, ci am discutat despre cei ce le făuresc, despre creatorii tuturor bunurilor materiale și spirituale, despre omul ce edifică noua orânduire socială, despre dezvoltarea conștiinței
(Continuare în pag. a IlI-a)

În Parcul tineretului, in atmosfera de entuziasm patriotic a marelui forum al conștiinței revoluționare

0 GRANDIOASĂ MANIFESTAȚIE POPULARĂ DE NEȚĂRMURITĂ DRAGOSTE Șl ÎNCREDERE 
ÎN PARTID Șl SECRETARUL SĂU GENERAL, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
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Relatarea încheierii lucrărilor Congresului și a impresionantei manifestări din Parcul tineretului în pagina a 2-a •
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Încheierea lucrărilor congresului
EDUCAȚIEI POLITICE Șl AL CULTURII SOCIALISTE

HOTÂRÎREA 
Congresului 

educației politice 
și al culturii 

socialiste
Congresul educației politice și al culturii so

cialiste, apreciind înalta valoare ideologica, 
teoretică și politică a expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care înfățișează marile 
transformări revoluționare petrecute în struc
tura societății noastre și în educația maselor, 
precum și obiectivele fundamentale pentru 
ridicarea la un nivel superior a întregii activi
tăți consacrate formării omului nou, înfloririi 
literaturii și artelor în concordanță cu cerințele 
noii etape istorice în care intră societatea 
noastră, își însușește pe deplin întregul conți
nut al acestui document de maximă importanță 
pentru viața partidului și poporului nostru.

Congresul adoptă expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu drept Program al întregii 
activități viitoare a partidului și statului, a tutu
ror organizațiilor de masă și obștești, a orga
nismelor educative și cultural-artistice, a între
gului nostru popor în lupta pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al Xl-lea, a liniei 
politice generale a Partidului Comunist Român, 
de unire a eforturilor tuturor celor ce mun
cesc pentru edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism, în întreaga activitate de edu
cație socialistă a maselor, de ridicare a nivelu
lui lor ideologic, politic și cultural, a tuturor 
membrilor societății noastre.

Fotografiile : VASILE RANGA fi AGERPRES

Vineri, 4 iunie, s-a încheiat 
Congresul educației politice și 
al culturii socialiste, care, prin 
amploarea și importanța proble
melor dezbătute, a hotărîrilor a- 
doptăte, marchează un eveni
ment de însemnătate primordia
lă in transformarea revoluțio
nară a societății noastre, a con
științei oamenilor. în ridicarea 
patriei pe noi culmi de progres 
și civilizație, în întreaga operă 
de făurire a socialismului și co
munismului în România.

în ultima zi a lucrărilor, dez
baterile s-au desfășurat în ple
nul Congresului.

La sosirea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Unității Socialiste, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului sint întim- 
pinați de partlcipanți cu vii și 
puternice aplauze, cu ovații și 
urale însuflețite.

Alături de cadre de bază din 
domeniul activității ideologice și 
politice, al educației și culturii, 
al presei și radioteleviziunii. de 
creatori de literatură și artă, de 
reprezentanți ai oamenilor mun
cii. români, maghiari, germani 
și de alte naționalități de pe tot 
cuprinsul patriei, la marele fo
rum participă membri ai C.C. 
a! P.C.R.. ai Consiliului de S’at 
și ai guvernului, ai Consiliului 
Național al Frontului Unității 

Socialiste, vechi militanți ai 
mișcării comuniste și muncito
rești din țara noastră, conducă
tori de instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești.

Prima parte a ședinței de 
dimineață a fost condusă de 
tovarășul Eduard Eisenburger, 
președintele Consiliului oame
nilor muncii de naționalitata 
germană.

Au luat cuvîntul tovarășii 
Elena Ceaușescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. Ion Dincă. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Argeș al P.C.R.. Ion Sasu. pre
ședintele Consiliului Uniunii aso
ciațiilor studenților comuniști din 
România. Ion Ioniță, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C, a! 
P.C.R.. ministrul apărării na
ționale. Siito Andras, scriitor. 
Ion Iliescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al. 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului județean Iași al 
P.C.R.. Ștefan Voicu. redactor 
șef al revistei ..Era socialistă-.

în continuare, lucrările sint 
conduse de tovarășul Constan
tin Pirvulescu, membru de 
partid cu stagiu din ilegalitate.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul tovarășii Leonte Răntu. 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului de condu

cere. rector al Academiei ..Ște
fan Gheorghiu". Constantin Boș- 
tină. președintele Consiliului na
țional al Organizației pionieri
lor. Vasile Potop, director gene
ral al Radioteleviziunii române. 
Ion Anton, rector al Institutului 
politehnic din Timișoara, Mih- 
nea Gheorghiu, președintele A- 
cademiei de științe sociale și 
politice.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Ilie Verdet. membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. care a spus :

..Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost primită cu to
tală adeziune, a întrunit pe 
txmâ dreptate aprecierea ma
ximă politică și ideologică a tu
turor participanților la primul 
Congres al educației politice și 
al culturii socialiste. De aceea, 
c-ed câ voi exprima just voin
ța unanimă a întregului Con
gres propunind adoptarea unei 
h'-tăriri speciale in legătură cu 
Expunerea secretarului general 
al partidului'.

în acest sens, a dat citire 
proiectului hotărirîi.

Congresul a adoptat Hotărirea 
supusa votului eu profundă 
satisfacție, cu entuziastă și u- 
nar.imă aprobare.

Hotărirea se dă publicității.
TOVARĂȘUL NICOLAE 

CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România. președintele 

Frontului Unității Socialiste, a 
condus ultima ședință a Con
gresului.

Sint de față șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București, precum și corespon
denți ai presei străine.

La propunerea prezidiului, dat 
fiind că. in dezbaterile din sec
țiuni și in plen, s-au abordat 
principalele probleme care fac 
obiecful Congresului, că au luat 
cuvîntul în total 301 tova
răși. s-a hotărit sistarea discu
țiilor.

A fost apoi adoptată în unani
mitate Rezoluția Congresului 
educației politice și al culturii 
socialiste, urmind ca Biroul Exe
cutiv al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste să o 
definitiveze pe baza recomandă
rilor care au rezultat din dezba
terile din plen și secțiuni, cit și 
a propunerilor din cuvîntările 
care nu au putut fi expuse din 
motive de timp și au fost înain
tate în scris.

Rezoluția va fi dată publici
tății.

în aclamațiile însuflețite ale 
miilor de participant ia cuvin- 
tul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului, rostită in în
cheierea lucrărilor marelui fo
rum al educației politice si al 
culturii socialiste, este urmărită 
eu deosebit interes si profundă 
satisfacție, ea fiind subliniată, 

în repetate rînduri, cu puternice 
și însuflețite aplauze.

Se aclamă, minute în șir, pen
tru partid și secretarul său ge
neral. se scandează „Ceaușescu- 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul", 
„Ceaușescu-România". Ovațiile 
prelungite, atmosfera entuziastă 
în care se încheie Congresul ex
primă în mod grăitor voința 
participanților, a întregului po
por de a transpune in fapte 
hotăririle adoptate, de a ridica 
activitatea politico-educătivă și 
culturală pe un plan calitativ 
superior, de a acționa neabătut 
pentru progresul neîntrerupt al 
patriei, pentru înfăptuirea Pro
gramului partidului, care deschi
de în fața națiunii perspectiva 
luminoasă a edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintării României spre co
munism.

Aceeași atmosferă entuziastă o 
regăsim la ieșirea- din sala Pa
latului sporturilor și culturii, 
care a găzduit lucrările Con
gresului. Aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului, 
sint intimpinați cu multă căldu
ră, cu Ovații nesfirșite de mii 
de bucureșteni. Sint muncitori 
și intelectuali, militari, studenți 
și elevi, care, împreună cu toți 
cetățenii țării, au urmărit cu in
tensă satisfacție și mindrie pa
triotică lucrările înaltului for al 
educației politice și culturii so
cialiste. A devenit o nobilă tra
diție ca la încheierea importan
telor evenimente din viața na
țiunii să asistăm la asemenea 
grandioase manifestații popu
lare, la asemenea momente bo
gate în sensuri și semnificații, 
dominate de sentimentul de 
nețărmurită dragoste și încrede
re in partid și secretarul său 
general. Acest fierbinte simță- 
mint este reafirmat astăzi cu 
însuflețire, cu generozitate. Un 
grup sugestiv, alcătuit din mun
citori, țărani și pionieri, băieți 
și fete, se apropie de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, oferindu-le 
flori. Mulțimea scandează cu în
flăcărare „Ceaușescu-P.C.R.“. 
Răsună vibrant — în interpre
tarea unor mari coruri reunite 
— cintecul ..Partidul, Ceaușescu, 
România". Trei cuvinte scumpe 
tuturor. Trei cuvinte într-o ală
turare firească, cu valoare de 
simbol.

în aclamațiile bucureștenilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului parcurg 
aleile Parcului tineretului, acum 
adevărate culoare vii. O undă 
de bucurie, exprimată prin cin- 
tec și dans, străbate lungul tra
seu parcurs. Artiști amatori din 
Capitală sau veniți din diferite 
colțuri ale țării interpretează cu 

strălucire din bogatul folclor 
românesc și al naționalităților 
conlocuitoare.

Tulnicăresele din comuna 
Avram Iancu, județul Alba, și 
dubașii din Brăneșt.i. județul 
Timiș, fac aerul să vibreze de 
glasul adine al munților, al co
drilor și cîmpiilor patriei. Dan
satori români, maghiari, ger-, 
mani încing hore pline de pito
resc, cu străveche obîrșie, din 
toate zonele țării, înfrățiți in joc. 
ca și în viață, in munca închinată 
înfloririi patriei. Răsună cintece 
revoluționare și patriotice.

Cu părintească dragoste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu îmbrăți
șează copiii veniți cu flori 
să mulțumească pentru copilă
ria fericită de astăzi, pentru vii
torul luminos de miine.

Se orînduiesc apoi de o parte 
și de alta grupuri de tineri îm- 
brăcați în roșu, galben și albas
tru — culorile sfinte ale patriei, 
în vreme ce impresionante co
ruri interpretează „E scris pe 
tricolor unire".

Și la această mare sărbătoare 
se cîntă și se joacă „Hora 
Unirii". împreună cu oamenii 
muncii, care îi înconjoară cu 
multă dragoste, se prind în horă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului.

Văzduhul vibrează de puterni- 
■ ce urale și ovații, de cintece în
chinate partidului și patriei so
cialiste. Tineri și virstnici vin in 
intîmpinarea secretarului gene
ral al partidului, îi exprimă di
rect, în cuvinte emoționante, 
urările lor sincere de sănătate 
și putere de muncă, spre binele 
și fericirea întregii națiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde cu căldură aclamațiilor 
entuziaste ale cetățenilor, gestu
rilor lor pline de simpatie. Ima
ginea aceasta a prezenței tova
rășului Nicolae Ceaușescu în 
mijlocul oamenilor muncii, de
venită atît de familiară, de fi
rească și dragă tuturor, expri
mă, cu forța celei mai vii reali
tăți. unitatea deplină a poporului 
în jurul partidului și al secreta
rului său general. Impresionanta 
manifestație populară s-a con
stituit ca o grăitoare mărturie a 
deplinei concordanțe între nă
zuințele națiunii șl politica 
partidului, a voinței tuturor ce
tățenilor țării, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
de a-și consacra toate forțele 
înfăptuirii hotărîrilor Congresu
lui al Xl-lea al P.C.R., Progra
mului pe care îl. reprezintă ex
punerea secretarului general al 
partidului, adoptat de Congresul 
educației politice și al culturii 
socialiste, operei de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

FIECARE CETĂȚEAN AL PATRIEI, LA LOCUL SĂU DE MUNCA, DE CREAȚIE,
CA ÎNTR-UN POST DE ONOARE AL CONȘTIINȚEI COMUNISTE

Munca-valoarea supremă 
la care ne raportăm

VIRGINIA TEODORESCU, 
muncitoare la întreprinderea de 
piese radio și semiconductori 
Băneasa : în strălucita expune
re a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul educației 
politice și al culturii socialiste 
am regăsit, cu multă satisfacție, 
îndemnul pe care conducătorul 
partidului și statului nostru ii 
adresează permanent tineretului, 
acela de a se pregăti pentru 
muncă și viață, de a-și însuși 
temeinic cele mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, de a-și 
dezvolta pasiunea pentru munca 
concretă, producătoare de valori 
materiale. Noi înțelegem aceasta 
ca pe o chemare Ia ridicarea 
continuă a conștiinței socialiste 
și în același timp la educarea 
p'rin muncă și pentru muncă, 
elemente inseparabile ale ace
luiași proces. în întreprinderea 
noastră, numeroase muncitoare 
își completează studiile, urmea
ză cursurile serale sau fără 
frecvență ale liceului, ale școli
lor de maiștri. Un număr im
portant frecventează cursurile 
universității populare. în ce mâ 
privește, urmez cursurile serale 
ale liceului de cultură generală, 
dar nu mă voi limita doar la 
diploma de bacalaureat, ci voi- 
studia în continuare, convinsă 
câ astfel voi reuși să rezolv, in 
condiții mai bune, sarcinile de 
producție, să stăpînesc mai bine 
tehnica înaintată, să-mi aduc o 
contribuție cit mai substanțială 
la realizarea importantelor 
obiective ale cincinalului revo
luției tehnico-științifice.

ERDEI STELIAN, muncitor la 
Combinatul siderurgic Reșița : 
Am urmărit cu emoție și puter
nic interes magistrala expunere 
a secretarului general al partidu
lui, străbătută ca un fir roșu de 
sentimentul de înaltă răspunde
re față de destinul țării. Am în
țeles, o dată în plus, că viitorul 
comunist al patriei socialiste se 
clădește pe devotamentul și 
efortul fiecărui membru al său. 
Pentru noi, oțelarii Reșiței, 
vechea și mereu tînăra citadelă 
a siderurgiei românești, a fi pa
triot înseamnă a înfăptui politica 
partidului, a munci cu dăruire, 
fără a precupeți eforturile, pen
tru a oferi țării oțel mai mult, 
de cea mai bună calitate. Șarjele 
pornite din inima Reșiței se me
tamorfozează în strunguri, trac
toare, turbine, duc spre toate 
colțurile patriei exemplul dărui
rii și eforturilor noastre la spo
rirea avuției naționale. Aceasta 
este pentru noi toți, muncito
rii Reșiței, români, maghiari, 
germani, sirbi, expresia cea mai 
elocventă a acțiunii comune a 
idealului unic pe care-1 avem — 
ridicarea patriei noastre, Româ

nia socialistă, pe noi trepte de 
civilizație și progres.

GHEORGHE GOINA, Erou al 
Muncii Socialiste, președintele 
C.A.P. Sintana-Arad: Am parti
cipat la Congresul educației po
litice și al culturii socialiste în 
cadrul delegației județului Arad. 
Pentru mine, care sint președin
te al unei cooperative agricole 
de producție, prezența la acest 
înalt sfat, are o profundă sem
nificație: înțeleg că am sarcini 
nu numai in ceea ce privește 
sporirea belșugului ogoarelor ci 
și in domeniul educației comu
niste a oamenjlor. De altfel, așa 
cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în strălucita expune
re prezentată Congresului. între 
muncă și educație se realizează 
o legătură trainică.

Comuna noastră numără pes
te 16 000 de locuitori. Dintre 
aceștia, peste 40 la sută sint 
tineri. Pentru ei, in primul rind, 
munca trebuie să fie, dacă nu 
este, o datorie și o necesitate. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat de la tribuna Con
gresului faptul că noi făurim o 
societate a celor ce muncesc. Se 
desprinde de aici ideea că tine
rii, ca să-și găsească locul cu
venit în cadrul acestei societăți, 
trebuie să muncească, să desfă
șoare o activitate socială utilă.

Concepțiile tinerilor despre 
viață, despre muncă se dezvoltă 
în sens pozitiv numai în cadrul 
unui proces în care îmbogățirea 
experienței lor se întemeiază pe 
activitatea proprie a fiecăruia în 
producția materială. Adevărul 
vieții ne dă un argument esen
țial: acela că munca este prin
cipalul mijloc de afirmare a per
sonalității. Trebuie să folosim cu 
o mai mare eficiență acest ade
văr, să descoperim căile potri
vite pentru a-i spori forța de 
convingere.

TOANA GRIGORE, C.A.P. 
Gherăseni — Buzău : După ce 
am ascultat la radio și citit în 
presă bogata expunere a to
varășului Nicolae Ceaușescu 
m-am oprit îndelung asupra 
unei idei : „Munca, activitatea 
socială utilă constituie factorul 
determinant în formarea con
științei socialiste, în educarea 
morală și politică a maselor". 
O frază plină de adevăr, o frază 
de mare răsunet, în care-mi văd 
propria mea existență, activitate 
și viată, a mea și a tovarășilor 
mei. în 1963, cînd și la noi In 
C.A.P. s-au pus bazele unei 
grădine de legume, eram elevă, 
dar vara munceam la grădină cu 
părinții mei, cu colegii. Așa am 
deprins dragostea de muncă, de 
pămînt și de roadele pe care 
acesta, prin priceperea oameni
lor, poate să le dea, am înțeles 

că nimic nu poți face singur, ei 
numai înconjurat de tovarăși, că 
efortul tău trebuie să fie parte 
din efortul tuturor. Acum lucrez 
în sectorul legumicol și răspund 
de solarii, dar nu într-o grădină 
cu șapte hectare ca atunci, ci in- 
tr-una de 120 hectare, de unde se 
recoltează peste 35 tone la hec
tar. Această cifră, care nu este 
mare pentru câ noi o dorim și 
sintem în stare s-o facem să 
crească, ilustrează nu numai

Importanța fundamentală a expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la deschiderea Congresului educației 
politice și al culturii socialiste are rezonanța amplă a 
unui program al gindului și faptei comuniste. Oamenii 
muncii de pe tot cuprinsul României socialiste au re
ceptat înalta analiză și sinteză a trecutului, prezentului 
și viitorului nostru comunist făcută de secretarul gene
ral al partidului cu conștiința trează a datoriei împli
nite, a năzuinței spre mai mult și mai bine, a conștiin
ței și încrederii în forța poporului de autodepășire, de 
zbor înalt și liber spre culmi de civilizație și progres. 
Sintem la ora cînd imperativul faptei ne guvernează, 
cînd orice șovăială, superficialitate și neimplicare pro
fundă în destinul social al patriei se numește dezertare 
de la împlinirea propriului destin, care se confundă cu 
destinul colectivității socialiste. Cu înaltă responsabili
tate și spirit partinic, muncitori, țărani, profesori, oa

meni de știință, cultură și artă, elevi și studenți, înțele- 
gînd sensurile majore, filozofice, etice ale Expunerii, 
au înțeles în egală măsură spiritul ei activ, stimulator 
de energii, direcționat spre imediata punere în practică, 
al acesteia. Munca — înțeleasă ca nobilă conștiință de 
sine a unui popor, al fiecărui membru al societății este 
emblema noastră de onoare. La ea ne raportăm, cu ea 
raportăm în fața Patriei și a Partidului, ea este cheză
șia conștiinței noastre și a capacității ei de devenire, 
într-un înalt spirit patriotic de lucru, așa cum s-au des
fășurat lucrările Congresului, cei care dau mărturie în 
această pagină despre adeziunea și voința lor de a pune 
în practică hotăririle lui, raportează aceste hotărîri la 
propria activitate, la aportul personal în efortul colec
tiv, la modul în care aceste importante hotărîri se vor 
face simțite la locurile de muncă, de viață.

creșterea C.A.P.-ului, creșterea 
priceperii noastre, dar și faptul 
câ gindim totul gospodărește. în 
colectiv, și ne iubim și respec
tăm munca. Am crescut mun
cind. așa au crescut și ceilalți 
cooperatori, ne-am educat prin 
muncă și pentru muncă, așa cum 
ne învață partidul. Ca secretară 
a comitetului comunal U.T.C. vă 
pot spune că tinerii noștri cresc 
mereu, în conștiință și fapte, că 
avem grijă ca acest spirit în care 
noi am crescut să fie continuat 
de cei care vor schimba miine 
cu noi ștafeta, să învețe că tre
buie să dăm societății mai mult 
de cit cerem, pentru ca să cu
legem roade bogate, roade ale 
unei vieți libere și fericite.

VICTORIA DIACONU, secre
tara comitetului U.T.C. de la 
Grupul școlar al întreprinderii 
de osii și boghiuri Balș: Pornind 
de la faptul câ în societatea 
noastră școala trebuie să asigu
re pregătirea tinerilor pentru 
muncă și viață, să le dezvolte 
respectul și pasiunea pentru ac
tivitatea concretă, producătoare 
de valori materiale, noi, cei pes
te 1 600 de uteciști, care învă
țăm în cadrul Grupului școlar 
din Balș, participăm la efortu
rile generale de legare tot mai 
strînsă a învățămîntului de pro
ducție. ne însușim cele mai noi 
cunoștințe teoretice și practice 
pentru ca la absolvire să ne in
tegrăm rapid în activitatea pro
ductivă. Procentul de promova- 
bilitate pe ansamblul grupului 
nostru a crescut cu 11 la sută, 
iar producția suplimentară pe 
care am realizat-o în timpul ore
lor de pregătire tehnico-produc- 

tlvă se ridică la 30 000 lei. Pen
tru prima dată în atelierele 
noastre s-a produs aparatură 
electrotehnică cu înalte perfor
manțe tehnice, care a stimit un 
deosebit interes la expoziția ju
dețeană deschisă cu ocazia se
siunii științifice a elevilor.

MARCEL CRIHANA, profesor 
in comuna Valea Mărului, jude
țul Galați: Am fost profund 
emoționat cînd președintele ță

rii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ni s-a adresat direct, nouă, ca
drelor didactice, cerindu-ne să 
ne achităm la nivelul celor mai 
inalte exigențe de datoria de a-i 
forma pe oamenii de miine ai 
României socialiste, ca cetățeni 
harnici, stăpini pe cele mai inal
te cuceriri ale științei, ale cu
noașterii umane, cu înalte vir
tuți politice și morale, cu pa
siune pentru muncă și creație, 
îndrăzneală în gîndire și acțiune. 
O sarcină de mare cinste și răs
pundere. Prin grija partidului și 
statului baza materială a școlii

Izvorul curat, inepuizabil
al puterii de creație 

a poporului
ZOE DUMITRESCU BUȘU- 

LENGA : Am ascultat o redefi- 
nire a unei noțiuni pe care se 
fundează conștiința noastră so
cialistă. Am auzit râsunind în 
cuvinte porunca fidelă a unei 
vremi fierbinți, despre ceea ce 
trebuie să fie relația nouă și 
complexă între om și pămintul 
tării sale, între om și ceilalți 
oameni ai lumii. Patriotismul se 
repotențează ca vploare supremă 
a lumii socialiste, căci nu poți 
prețui și iubi pe cei care luptă 
pentru pămintul și libertatea ță
rii lor. decit. dacă tu însuți știi 
să fii în fiecare clipă gata de a 
apăra, cu jertfa vieții tale, pă

noastre s-a îmbogățit an de an 
cu un mare număr de labora
toare. cabinete de științe social- 
politice, ateliere care facilitează 
însușirea celor mai noi cuceriri 
ale inteligenței umane. Legătu
rile strinse stabilite între școală 
și întreprinderea patronatoare. 
faptul că elevii încep încă din 
primii ani să producă valori ma
teriale înlesnesc sădirea în su
fletele lor a cultului și dragos
tei față de muncă, față de pro

ducătorii bunurilor materiale, le 
trezesc dorința de a fi utili, de 
a contribui la progresul econo
mic și social al țării. Râspun- 
zind îndemnurilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, mă voi stră
dui să transmit copiilor, odată 
cu primele cunoștințe, dragostea 
pentru acest pămînt, respectul 
pentru trecutul glorios de luptă 
a neamului, atașamentul față de 
cauza partidului, sentimentul 
înaltei responsabilități ce le re
vine pentru ridicarea națiunii 
noastre pe culmile luminoase ale 
civilizației comuniste.

mintul sacru al țării și valorile 
cucerite de poporul tău prin 
milenii. Patriotismul devine ast
fel' piatra unghiulară a educa
ției socialiste, chezășia unei le
gături adinei între conștiința 
clarvăzătoare a omului nou și 
istorie, mărturia ființei și luptei 
poporului român prin secole, a 
virtuților sale vechi și noi. Nu
mai astfel, pe această neclintită 
temelie, putem construi cu sen
timentul unei nedezmințite con
tinuități. lumea de adevăr și 
dreptate care trebuie să fie lu
mea socialistă, a păcii și cola
borării între toate popoarele 
Terrei.

SERGIU NICOLAESCU, re
gizor de film : Incursiunea 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — in memorabila 
sa expunere la Congresul 
educației politice și al culturii 
socialiste — o întreprinde în is
toria îndepărtată a românilor, 
arâtind că de la înființarea sta
tului dacic centralizat în secolul 
I l.e.n.. de la Decebal și pină în 
ziua de azi. poporul nostru a 
plătit cu jertfe grele păstrarea 

ființei naționale, are o deosebită 
importanță pentru înțelegerea și 
mai profundă a ideii de patrio
tism. pentru insuflarea senti
mentelor de mindrie națională, 
în special, la tînăra generație, 
care — după cum spunea secre
tarul general al partidului — 
pentru a-și cunoaște cu adevă
rat tara trebuie să-i cunoască 
istoria, tradițiile de luptă, tot 
așa cum, pentru a ști cine este, 
trebuie să-și cunoască părinții, 
bunicii, străbunii. Aceste idei au 
o puternică rezonanță in rin- 
durile creatorilor de artă. 
In ceea ce mă privește, 
interesul pentru investigarea 
istoriei naționale se va concre
tiza prin realizarea unor filme 
inspirate din războiul de inde
pendență de la 1877, bătăliile 
istorice de la Oituz, Mărăști și 
Mărășești. Consider că realiza
rea filmului istoric este un act 
de patriotism, o dovadă con
vingătoare a angajării creatoru
lui care, numai pe această cale, 
a îmbrățișării temelor majore 
din viața poporului poate spera 
să contribuie la îmbogățirea 
epopeii naționale, oferind tine
rilor. urmașilor emoționante 
pilde de morală, curaj și cute
zanță.

CORNELIU LEU : Puterea de 
creație a poporului nostru, e- 
fortul Iui secular concretizat în 
tot ceea ce înseamnă astăzi cul
tura și arta noastră, și-a căpătat 
cununa în memorabila cuvin- 
tare, hărăzită a se înscrie îh 
cartea de căpătîi a generațiilor 
de azi și de miine.

Cuvînt de zile mari dintre 
lilele mari ale unui popor, cu

vînt cuprinzînd în el toate am
plele semnificații ale existenței 
noastre spirituale în istorie și 
prezent, vorbind despre puterea 
de creație a poporului nostru, 
despre dorința de creație liberă, 
într-o lume liberă, a poporului 
nostru, este el însuși o mare 
creație, așa cum ne-au obișnuit 
doar acei mari gînditori, adevă- 
rați și rari ctitori de cultură, 
care rămîn neșterși în memoria 
națiunilor.

Puterea de creație a poporu
lui nostru și-a aflat astfel, pen
tru întreaga ei evoluție. însu
marea într-un tablou sinoptic 
alcătuit în chip marxist, inter
pretat într-un profund spirit 
marxist, văzut cu vizionar spi
rit marxist. Acest cuvînt defi
nește — pornind de la temelia 
trainică a întregii noastre cul
turi, a perseverentei forțe cu ca
re. aici, în perimetrul dac al Eu
ropei, poporul nostru și-a creat 
cultura — liniile de forță ale 
unui profil uman de o mare 
complexitate. Tntr-o superbă 
dialectică, tocmai bazîndu-se pe 
tot ce a înfăptuit pînă acum cu 
forța sa spirituală poporul nos
tru, acest cuvînt înseamnă,, cu 
adevărat un program de con
strucție culturală, multilaterală 
prin amploarea și înălțimea vi
ziunii comuniste despre om.

Uniți în zidirea României
socialiste

IOSIF SILLER, muncitor Ia 
întreprinderea mecanică din Ti
mișoara : Lucrez într-una din 
cele mai mari întreprinderi din 
județul Timiș. Practic. în 6—7 
ani de zile, capacitatea de pro
ducție a uzinei noastre s-a du
blat. Perspectivele dezvoltării 
economico-sociale. despre care 
vorbea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în expunerea ținută 
la Congres sint din plin resim
țite și de noi. Nu numai că, ceea 
ce se face astăzi este mai com
plex decit ieri, dar în însăși 
viața oamenilor se produc mo
dificări. bunăstarea crește de la 
o zi la alta. în cursul acestui 
an, de pildă, numărul locurilor 
în căminele pentru nefamiliști 
va ajunge în orașul nostru la 
peste 1 700. asigurîndu-ni-se tu
turor tinerilor posibilitatea de a 
locui mai bine, mai confortabil. 
Am menționat aceste lucruri, 
proprii nu numai nouă, ci tutu
ror tinerilor din România, -pen
tru a sublinia și un alt fapt. 
Personal sînt de naționalitate 
germană. Alături de români, în 
întreprindere muncesc cîteva 
sute de tineri aparținînd națio
nalităților conlocuitoare. Cu 
toții formăm un singur colectiv, 
avem o singură voință, un sin
gur țel : acela de a construi prin 
munca noastră, prin dăruirea

DORU POPOVICI, com
pozitor : Avem încă multe 
obligații față de o aborda
re multilaterală a tematicii 
majore istorice și actuale, a 
marilor transformări sociale și 
umane. O cultură românească 
puternică, durabilă peste tim
puri, operele cu care sintem da
tori poporului, constructor glo
rios al socialismului nu se pot 
forma și dezvolta decit insnirîn- 
du-ne din izvorul muncii și vie
ții clocotitoare, din fizionomia 
autentică, hu închipuită,; a oa
menilor muncii, a eroilor de ieri 
și de azi ai istoriei noastre, ade- 
vărați eroi de epopee. în clima
tul nostru spiritual, al minuna
telor tradiții, al avîntului con
temporan, tentația urciorului 
smălțuit — simbol al prețiozită
ții. al artificialului — este dău
nătoare : noi trebuie să pornim 
de la marile probleme ale ac
tualității, de la problemele de 
conținut, reale, ale vieții așa 
cum este ea.

Creatorul zilelor noastre are 
trasate cu toată claritatea sar
cinile. datoriile față de popor si 
față de arta pe care o dorește 
poporul. Expunerea secretarului 
general al partidului constituie 
pentru noi un generos și exi
gent program de muncă.

noastră, patria comună. Româ
nia socialistă.

MARGARETA BALAZS, coo
peratoare, comuna „Izvorul 
Crișului", județul Cluj : Co
muna în care m-am născut 
și trăiesc azi este locuită de ro
mâni și maghiari, a fost locuită 
de străbunii noștri — români și 
maghiari — care au împărțit 
de-a lungul secolelor nevoile și 
lipsurile, au luptat pentru a îm- 
pămînteni egalitatea socială, au 
participat împreună la zidirea 
noii societăți socialiste. Avem în 
comună școli in limba română și 
in limba maghiară, avem o co
operativă agricolă de producție 
și citeva întreprinderi in care 
muncim cu toții, avem cămine 
culturale pe scena cărora răsună 
înfrățite versurile și cintecele 
noastre, ale românilor și ma
ghiarilor. locuitori ai acestui plai 
strămoșesc. Activăm in cadrul 
aceleiași organizații revoluționa
re și toate realizările noastre — 
în domeniul producției, al învă
țăturii. al muncii patriotice, al < 
activității cultural-artistice au 
fost obținute împreună. Pătrunși 
de vibrantul îndemn adresat 
nouă, tinerilor, de către secre
tarul general al partidului, ne 
angajăm să muncim mai mult 
și mai bine la nivelul cerințe
lor actuale ale cincinalului re
voluției tehnico-științifice.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. I)sale revoluționare, lărgirea orizontului de cultură și îmbogățirea spiritului său cu tot ce a creat mai de preț omenirea în domeniul cunoașterii. (Aplauze puternice). Este, dealtfel, pentru prima dată în activitatea partidului, a țării noastre, cînd organizăm o asemenea dezbatere amplă, un asemenea congres consacrat omului, dezvoltării și înfloririi personalității sale. (Vii aplauze).Pe drept cuvînt s-a subliniat în cufsul dezbaterilor că, intrînd într-o etapă superioară a construcției socialiste, se pune intr-un mod nou atît problema activității ideologice, a educației, cit și a dezvoltării culturii în general.Formarea omului nou, constructor conștient al celei mai drepte orînduiri sociale, constituie cea mai mare și mai complexă sarcină, cea mai nobilă răspundere, îndatorirea revoluționară de onoare a partidului nostru comunist. (A- plauze puternice). Tocmai de aceea este necesar ca în acest domeniu să acționăm în mod organizat, pe baza unor orientări de perspectivă clare, științifice.în esență, noi, comuniștii, ne propunem; de fapt, să venim — dacă se poate spune astfel — în sprijinul naturii, care a sintetizat în om forma superioară de organizare a materiei, acționînd prin toate mijloacele pentru stimularea însușirilor celor mai nobile ale acestuia, pentru dezvoltarea sensibilității sale, a dorinței și voinței de autodepășire, pentru amplificarea continuă a cunoașterii sale, pentru împlinirea visurilor sale celor mai cutezătoare de progres, dreptate și fericire. (Aplauze puternice). Aș putea spune că, în fond, și în acest domeniu acționăm în spiritul materialismului dialectic. Înțelegînd și stăpînind legile naturii, acționăm totodată pentru a le pune în serviciul omului — adică a tot ce a creat mai bun natura. Noi ne propunem acum să perfecționăm produsul cel mai înalt al naturii — omul, creatorul a tot ce există în societate ! (Aplauze puternice, prelungite).Fără îndoială că în activitatea educativă trebuie să avem permanent în vedere faptul că fiecare om are individualitatea și personalitatea sa bine distincte. De aceea, înarmîndu-i pe oameni cu cele mai înaintate cuceriri ale cunoașterii, trebuie să dezvoltăm valorile morale și virtuțile umane specifice fiecărui cetățean, in strânsă concordanță însă cu gândirea filozofică și etica socială revoluționară, caracteristice orânduirii noastre noi, socialiste și comuniste. (Aplauze puternice). Trebuie să existe deplină claritate : nu ne propunem și nu ne putem propune uniformizarea omului. Aceasta ar fi o absurditate, un non-sens. Noi acționăm pentru formarea unui om de ^omenie, cu o pregătire multilaterală, a •unui comunist de omenie. (Aplauze puternice. prelungite). Urmărim crearea condițiilor celor m®l propice ca omul să se poată manifesta plenar în toate domeniile vieții sociale, fiecare cu capacitățile, personalitatea și felul său de a fi, în spiritul comun întregii societăți, al dragostei de dreptate și adevăr, al curajului și cinstei, al simplității, al hotărârii de a lucra împreună cu semenii săi pentru fericirea proprie, pentru fericirea întregii societăți. (Aplauze puternice, prelungite).Este necesar, dragi tovarăși, să fim pe deplin conștienți că formarea omului nou, a prototipului uman al comunismului, nu se poate realiza în decursul unuia sau cîtorva planuri cincinale. A- ceasta este o problemă complexă, de mare amploare și de lungă perspectivă, legată nemijlocit și de procesul dezvoltării și modernizării forțelor de producție, al perfecționării relațiilor de producție și sociale, de întreaga evoluție a societății. Tocmai abordînd în această viziune formarea omului nou, apare necesitatea organizării și conducerii conștiente a unei activități permanente, intense, consecvente și răbdătoare pentru dezrădăcinarea din conștiința oamenilor a rămășițelor trecutului, a concepțiilor, mentalităților, obiceiurilor și deprinderilor înapoiate, de a cultiva o atitudine nouă față de muncă, de viață, de societate, spiritul de cinste, dreptate și adevăr.Este în afară de orice îndoială că în centrul activității ideologice, al educației politice și culturale a oamenilor muncii va sta permanent concepția revoluționară a materialismului dialectic și istoric, Programul partidului nostru — carta teoretică, ideologică și politică, expresia socialismului științific, a marxism-leninis- mului creator în România. (Aplauze puternice).In mod unanim am stabilit să unim toate forțele de care dispune societatea noastră pentru realizarea celei mai grandioase misiuni pe care și-au asumat-o comuniștii vreodată, societatea noastră socialistă — aceea a transformării revoluționare, a înnoirii conștiinței oamenilor muncii, a întregului nostru- popor. în acest sens am stabilit că un rol primordial revine activității creatoare, productive, muncii socialmente necesare și utile consacrate propășirii patriei — în focul căreia se călesc caracterele, ies la iveală și se amplifică toate însușirile pozitive ale omului nou. (Aplauze puternice).De asemenea, a fost subliniată cu multă putere îndatorirea de mare răspundere ce revine școlii, științei, familiei în întreaga operă de formare a omului nou, constructor al socialismului.'Vă rog să-mi permiteți să- folosesc și acest prilej pentru a aduce un cald omagiu femeilor, mamelor, acelora care în nașterea copiilor și educarea tinerei generații, în toate sectoarele de activitate — în fabrică, pe ogoare, în laboratoare, în învățămînt, în activitatea obștească și politică — sînt prezente cu puternica lor personalitate, cu înflăcărarea proprie femeilor, aducînd o contribuție nemăsurată la tot ceea ce realizăm, la tot ceea ce vom realiza în întreaga activitate viitoare ! (Aplauze puternice, prelungite). Cred că bărbații nu se vor supăra dacă nu le aduc Și lor un omagiu. (Aplauze, animație). Ei au singuri grijă să-și sublinieze meritele, locul lor important în societate. (Aplauze, animație).De asemenea, doresc să folosesc acest prilej pentru a adresa, de la . tribuna congresului, un apel tinerei noastre generații care își îndeplinește în mod minunat îndatoririle ce-i revin în toate sectoarele de activitate, și care răspunde cu înflăcărare sarcinilor stabilite de partid. M-aș adresa, în primul rînd, copiilor,

pionierilor, întregii noastre tinere generații ; să nu uitați niciodată, dragi tovarăși tineri, că ' aveți, în primul rînd, îndatorirea de a face totul pentru însușirea și dezvoltarea celor mai înalte virtuți ce caracterizează poporul nostru — dragostea de adevăr, vitejia, pasiunea pentru muncă, hotărirea fermă de a asigura ridicarea națiunii noastre pe noi și noi culmi de progres și civilizație! (Aplauze puternice). Munciți și învățați neobosit pentru a vă însuși cele mai noi și minunate cuceriri ale științei și cunoașterii din toate domeniile ! Numai așa veți deveni oameni cu adevărat culți, în stare să înțelegeți schimbările revoluționare ce se produc în natură și societate, să cunoașteți și să stăpîniți legile naturii și societății, să acționați in mod conștient pentru a le pune în slujba fericirii, libertății și bunăstării omului. (Aplauze puternice, îndelungate), întăriți permanent prietenia și frăția între toți tinerii țării noastre, fără deosebire de naționalitate, solidaritatea cu tineretul de pretutindeni. Fiți conștienți de faptul că tocfnai ■finârâ generație are menirea de a pune capăt — și fără îndoială că o va face — vechii orînduiri nedrepte pe plan internațional, politicii de inegalitate și asuprire a popoarelor, asigurînd triumful unei lumi mai bune, mai echitabile, al păcii și colaborării intre națiuni. (Aplauze puternice, îndelungate).Congresul nostru a afirmat, de asemenea, cu putere necesitatea de a se acționa cu tot mai multă fermitate pentru creșterea rolului creației literar-ar- tistice în formarea trăsăturilor înaintate ale omului nou, constructor al socialismului. Așa cum am arătat în expunerea la deschiderea congresului — și cum s-a subliniat pe larg în cursul dezbaterilor — înspirîndu-se din trecutul glorios al poporului nostru, din realitățile clocotitoarei epoci a socialismului, din munca, viața și aspirațiile maselor, câ- lăuzindu-se de filozofia umanistă a partidului nostru, scriitorii și artiștii, toți creatorii pot și trebuie să dea opere nepieritoare prin conținutul și valoarea lor artistică, de o mare diversitate, care să contribuie la formarea spirituală a oamenilor muncii, la îmbărbătarea lor în munca și lupta pentru victoria socialismului și comunismului în România. (Aplauze puternice, prelungite). în legătură cu aceasta, m-aș referi și în acest cuvînt de încheiere la Eminescu care, după cum știți, i-a criticat 'cu putere pe. cei ce-și pierdeau timpul prin cafenelele Parisului, și, parafrazîndu-1, aș spune despre unii oameni, nu numai artiști, ci și din alte domenii de activitate, care cred că se pot realiza mai bine in străinătate decît în țara unde ș-au născut : „Ce va scoate din voi Apusul, cir.d nimic nu e de scos“ ? (Aplauze prelungite).Dragi tovarăși,Putem afirma că avem și în domeniul muncii ideologice, al educației politice și al culturii un vast program care. în lumina Programului partidului, dă o orientare clară tuturor factorilor ce contribuie la ridicarea conștiinței socialiste a maselor, luminează drumul măreț ai operei de formare a omului nou. Ceea ce se impune acum este să trecem cu toată hotărirea la organizarea corespunzătoare a muncii practice în toate sectoarele de activitate. Va trebui să îmbunătățim atît modul de organizare, cit și stilul de muncă al organelor de stat și organizațiilor obștești, al tuturor organismelor de care dispune societatea noastră, unind toate aceste forțe într-o direcție unică — spre înfăptuirea hotărârilor Congresului al Xl-lea, ale Congresului educației politice și al culturi: socialiste.Se impune, de asemenea, ca organele și organizațiile de partid să acorde în viitor o atenție sporită acestei activități, asigurînd conducerea unitară a tuturor sectoarelor educației și culturii. Subliniez încă o dată că activitatea educativă, pînă la' ultima comună, pînă la ultima echipă culturală trebuie să se desfășoare sub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid, iar pe plan central, a Comitetului Central al Partidului Comunist Român. (Aplauze puternice). Aceasta va impune, fără îndoială, să aducem unele îmbunătățiri în însăși organizarea și conducerea muncii de educație de către organele de partid, inclusiv de către Comitetul Central al partidului.Avem o linie politică generală justă, dispunem de un program luminos de dezvoltare a patriei și de educare ideo

logică. politică și culturală a maselor populare. Dispunem de o uriașă forță care ne dă garanția că toate aceste hotărî ri vor fi îndeplinite cu succes — de un număr însemnat de activiști de partid și de stat, de conducerea nemijlocită a partidului. Dar mai cu seamă dispunem de un minunat popor, care a demonstrat in aceste luni că este profund preocupat nu numai de dezvoltarea materială, dar și de viitorul științific și cultural al patriei, de ridicarea nivelului său de gin- dire, de lărgirea orizontului său spiritual. (Aplauze puternice). Iată de ce, datoria noastră, a tuturor, este de a lua toate măsurile pentru îmbunătățirea întregii activități, de a nu precupeți nici un efort pentru reaiizarea cu succes a mărețelor obiective pe care ni le propunem pentru viitor.Știm, dragi tovarăși, că mai avem încă multe de făcut, în toate sectoarele de activitate, începînd cu dezvoltarea economică, cu asigurarea unor condiții de viață materială mai bune. Nu închidem ochii, nu ocolim și nu trebuie să ocolim niciodată problemele complicate f Dimpotrivă, trebuie să le abordăm așa cum sint ele, să căutăm soluții și să acționăm pentru a asigura mersul înainte, dezvoltarea întregii societăți. (Vii aplauze). Sîntem convinși că dispunem de toate forțele și că stă în puterea noastră să asigurăm înfăptuirea cu succes a minunatelor programe de dezvoltare a patriei, sa clădim pe pămîntul României o viață liberă, fericită, așa cum dorește minunatul nostru popor. (Aplauze puternice. prelungite).Congresul nostru a constituit o nouă și puternică manifestare a justeței politicii revoluționare, materialist-dialectice și istorice a partidului nostru. A fost relevată pe bună dreptate necesitatea intensificării educației maselor în spiritul patriotismului socialist, al respectului pentru tradițiile istorice înaintate, progresiste ale poporului nostru, precum și al abnegației fiecărui cetățean în munca și lupta pentru propășirea patriei noastre, pentru apărarea intereselor ei vitale, a libertății, suveranității și integrității Republicii Socialiste România. (Aplauze puternice).S-a evidențiat, și în cadrul acestui congres, justețea politicii marxist-leni- niste a partidului nostru în rezolvarea problemei naționale în România, faptul că în anii socialismului s-au astgurat deplina egalitate in drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, condiții pentru manifestarea plenară in viața politică, economico-socială și cul- tural-artisticâ a naționalităților conlocuitoare. Edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, intensificarea educației politice a maselor, dezvoltarea culturii noi a patriei noastre — toate acestea vor fi realizate cu succes numai prin munca unită a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor, sub conducerea partidului. (Aplauze puternice, prelungite). Numai aici. în România socialistă. împreună cu poporul român, își pot împlini oamenii muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare năzuințele lor de bunăstare. libertate și fericire. (Aplauze puternice. îndelungate).Iată de ce putem afirma că acest congres a constituit o nouă și puternică manifestare a unității tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a coeziunii întregului nostru popor în jurul partidului comunist — forța politică conducătoare a României pd calea socialismului și comunismului. (Aplauze puternice).Dragi tovarăși,Putem spune, fără îndoială, despre congresul nostru, că are și o profundă semnificație cu caracter internațional, demonstrând cu putere consecvența cu care partidul și statul nostru promovează principiile noi în relațiile dintre state, colaborarea și prietenia cu toate popoarele lumii, fără deosebire de orânduire socială.Problemele privind educarea și formarea omului nou. puse în relief în cadrul dezbaterilor noastre, privesc nu numai poporul român ; ele au o importanță generală, preocupînd în cea mai mare măsură întreaga omenire, vizează în special modul în care crește tânăra generație, deci însuși viitorul civilizației, al dezvoltării societății umane.Desigur, subliniez încă o dată, trebuie să privim lucrurile întotdeauna în strînsă legătură cu realitatea. Astfel, problemele noastre, greutățile și lipsurile pe care le avem, vor apare așa cum sînt în realitate, strâns legate de dezvoltarea patriei noas

tre. de formarea orânduirii noi, superioare. care aparține viitorului și care se edifică pentru prima oară pe planeta noastră. în același timp, problemele lumii capitaliste nu fac decît să demonstreze declinul acestei orânduiri care și-a trăit traiul, cum se spune in limba noastră strămoșească, și se apropie de pieirea sa inevitabilă. Privind în această perspectivă dialectică și istorică societatea socialistă și societatea capitalistă contemporană. vom înțelege mai bine cui aparține viitorul, vom vedea că omenirea se îndreaptă. în pofida oricăror greutăți și oricăror piedici, spre o lume mai dreaptă și mai bună, spre socialism și comunism. (Aplauze puternice, îndelungate).Este necesar să avem permanent în vedere influența exercitată de mediul social asupra gindirii și conștiinței oamenilor, cu deosebire a tinerilor. în acest sens mă voi referi la unele probleme legate de diferite forme ale culturii — televiziune, cinematografie, literatură — care' preocupă astăzi pe mulți oameni din diferite țări, inclusiv din țările capitaliste dezvoltate.Este semnificativ în acest sens faptul că cercuri largi ale opiniei publice insistă pentru luarea unor măsuri — iar câteodată, autoritățile le adoptă — de interzicere a unor lucrări de artă, în special a unor filme, de natură să vicieze grav spiritul tineretului. Cred că mulți dintre dumneavoastră ați citit despre a- ceste preocupări, despre alarma pe care o dau, în această privință, oamenii realiști din Occident. Mă voi referi la interviul unui profesor emerit de artă dramatică de la Universitatea din Columbia — Erik Bara oua-. Răspunzind mai multor întrebări în legătură cu orientarea și rolul televiziunii și literaturii în creșterea criminalității, el afirmă că, „întotdeauna există o problemă care poate fi rezolvată prin prinderea sau uciderea cuiva", că aceasta ..este cea mai sigură formulă", că „ea presupune că scriitorii nu sint de fapt invitați să abordeze o problematică socială reală. Li se cere numai să imagineze variațiuni ale aceleiași formule și mă tem că această tendință va continua". La întrebarea dacă este justificată învinuirea adusă televiziunii pentru creșterea violenței și criminalității el răspunde : „Da, cred că da ! Televiziunea schimbă felul de a se pieptăna. de a se îmbrăca al oamenilor, felul lor de a vorbi, aproape totul. Nu îmi pot închipui că această permanentă etalare de violență nu-i va afecta pe oameni în- tr-un anumit fel, mai ales cînd este prezentată ca modalitate de rezolvare a problemelor. De fapt, noi facem trafic de violență". Iar mai departe, referindu-se la unele anchete în rândurile tineretului, profesorul american afirmă că „Dacă numai cîteva programe pot avea un efect atit de vizibil, care poate fi efectul unui baraj neîntrerupt — ore întregi în fiecare zi, zi de zi, an de an ? Și în această atmosferă au crescut mulți oameni". In fine, este interesant faptul că acest profesor emerit arată că, de fapt, această activitate „nu este chiar atît de liberă de influența celor care o finanțează, după cum s-ar crede". El subliniază că aceasta este finanțată îndeosebi de marile monopoluri. „Ceea ce mă îngrijorează — a- daugă el — este că scriitorul, profesorul 

sau crainicul se îndepărtează și mai mult de public ; scenaristul de televiziune știe că a câștigat 31 la sută dintre telespectatori. a obținut prețul cutare sau cutare, a vindut cu profitul cutare sau cutare. De fapt, asta e tot ce știe el despre publicul său".Am insistat asupra acestui interviu — care nu este singurul, dar este foarte caracteristic — pentru că demonstrează faptul că și în lumea capitalistă sînt tot mai mulți oameni care își dau seama de cursul periculos al activității de educare a tineretului in spiritul urii și al violenței. al abuzului de droguri și al altor vicii.Iată de ce. atunci cînd am vorbit de problemele umanitare, m-am referit la necesitatea de a aborda nu unele aspecte întîmplătoare, create chiar artificial, ci de a merge la problemele de fond cum ar fi chestiunea șomajului, a zecilor și sutelor de mii de tineri intelectuali ce nu găsesc de lucru, a ravagiilor produse în rândul tineretului de consumul de stupefiante, a criminalității și prostituției, în general a decăderii morale care afectează grav tînăra generație. Trebuie să spunem cu deplina răspundere că aceste realități pun sub semnul întrebării însuși viitorul civilizației umane dacă nu se va acționa pentru lichidarea lor. (Aplauze puternice).Este foarte îmbucurător faptul că mulți oameni politici, șefi de state chiar, oameni de știință, de cultură înțeleg acest pericol și trag semnalul de alarmă, cerând să se acționeze cu mai multă hotărâre pentru a se pune capăt acestei situații.Noi sîntem gata să discutăm aceste probleme eu toate statele. Dorim ca oamenii noștri de știință și cultură să discute aceste probleme cu oamenii de știință și cultură din alte țări, să se găsească împreună căile pentru a se pune capăt unor asemenea stări de lucruri. Dorim să se acționeze cu mai multă eficiență pentru crearea unei civilizații noi, a formării unui om cu adevărat superior, cum se spune, a unui „om între oameni" care să nu poată fi manevrat la voia întîmplării, de monopoluri, de cei ce duc politica de dominație și asuprire ! (Aplauze puternice).Desigur, cauzele alarmantelor stări de lucruri din lumea capitalistă sînt foarte complexe ; dar ele nu trebuie căutate a- lături de obiect — cum fac unii. Ar trebui să se renunțe la inventarea a „tot felul de cortine", în scopul sustragerii a- tenției maselor populare, a tineretului, de la faptul că aceste stări de lucruri, a- ceastă decădere morală își au originea în însăși viața socială, în transformarea în marfă a culturii și chiar a inimilor și minții oamenilor. Este necesar să se caute cauzele în înseși racilele vechii orînduiri sociale ce nu pot fi ascunse după cortina — ca să mă exprim în ’limbajul unora din Occident — veche, țesută în aur acumulat prin exploatarea și asuprirea a milioane de oameni, a popoarelor. Dind puțin la o parte această cortină, veți putea, domnilor, să înțelegeți cauzele acestor stări de lucruri și să găsiți remediile ! Noi avem convingerea că popoarele, oamenii înaintați din toate a- ceste țări, din întreaga lume, vor.ști să soluționeze în mod corespunzător, în interesul omenirii și al progresului, aceste 

grave probleme umanitare. (Aplauze puternice).Aș dori să reafirm încă o dată că poporul nostru nutrește cele mai. alese sentimente de stimă șî. respect față de fiecare popor. Pornim permanent de la faptul că fiecare națiune,, fie ea mare sau mică, își aduce contribuția de preț la știința și cultura universală, își are locul său distinct pe această planetă. Trebuie să facem totul pentru a trăi în pace și prietenie. (Aplauze puternice, prelungite).Pornind de la aceste realități, avem o- bligația să ținem seama, în cadrul schimburilor culturale internaționale, al circulație; de bunuri spirituale între popoare, de necesitatea apărării poporului nostru împotriva oricărui fel de poluare morală, militînd activ pe plan mondial pentru ca artele să slujească la ridicarea condiției umane, la educarea tinerei generații în spiritul muncii, al respectului valorilor fiecărui popor, al adevăratei civilizații, al stimei față de celelalte popoare, al cauzei păcii, prieteniei și făuririi unei lumi mai drepte și mai bune. (Aplauze puternice, prelungite).Congresul educației politice șî al culturii socialiste a fost. încă un prilej de a- firmare a consecvenței politicii externe 
a partidului și statului nostru de solidaritate cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Doresc să reafirm, și în încheierea congresului, că Partidul Comunist Român, Republica Socialistă România vor face și în viitor totul pentru ca poporul nostru să-și îndeplinească cu cinste îndatoririle ce-i revin în calitate de detașament activ al mișcării revoluționare și democratice mondiale, al marelui front al forțelor progresiste, antiimperialiste de pretutindeni, al frontului păcii. (Aplauze puternice, prelungite).Dragi tovarăși,Doresc să reamintesc încă o dată că realizarea cu succes a hotărârilor adoptate în domeniul activității educative este nemijlocit legată de înfăptuirea programului partidului nostru privind dezvoltarea economică și socială a patriei. Am început primul an al cincinalului cu rezultate bune. Pe primele 5 luni ale a- nului în curs, planul producției industriale a fost îndeplinit în proporție de 101,8 la sută. Dispunem de tot ce este necesar pentru realizarea integrală a prevederilor planului pe 1976, precum și a întregului cincinal pînă în 1980, ridicînd astfel patria noastră la un nivel superior de dezvoltare economică, socială, de civilizație și bunăstare a poporului. (A- plauze puternice).Cred că nu este necesar să atrag atenția că sîntem aproape de începutul strân-, sului recoltei. Trebuie să luăm toate măsurile pentru a asigura buna îngrijire a culturilor, dar și strângerea în cele mai bune condițiuni a recoltelor — aceasta fiind o sarcină imediată și, aș putea spune, un semn că am înțeles ce înseamnă educația socialistă ! (Vii aplauze).Activitatea ideologică, politică și culturală trebuie să dea un puternic imbold muncii întregului nostru popor pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.Doresc să exprim convingerea că toți participanții la congres se vor reîntoarce la locurile lor de muncă cu hotărirea fermă de a lucra mai bine, de a-și spori contribuția la unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii, ale întregului popor, în realizarea politicii interne și externe a partidului și statului nostru. (Aplauze puternice).Cu această convingere vă urez dumneavoastră, tuturor lucrătorilor din domeniul activității ideologice, educative și culturale, succese tot mai mari în muncă și viață, multe satisfacții ! (Aplauze puternice, urale. Se scandează : „Ceaușescu—F.C.R. !“).Adresez, de asemenea, organizațiilor partidului nostru, organelor conducătoare, tuturor comuniștilor, urări de succes în întreaga lor activitate închinată cauzei poporului, socialismului și comunismului ! (Aplauze puternice, urale. Se scandează : „Ceaușescu și poporul" !).De la tribuna congresului adresez tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului nostru popor cele mai calde felicitări pentru rezultatele obținute în primele luni ale cincinalului și cele mai bune urări de noi succese în marea epopee contemporană de ridicare a României socialiste pe tot mai înalte piscuri de progres și civilizație ! (Aplauze șî urale puternice. Se scandează îndelung : „Ceaușescu—România").Dorindu-vă tuturor multă sănătate și fericire, declar închise lucrările Congresului educației politice și al culturii socialiste ! (Aplauze puternice, îndelungate : urale și ovații. Toți cei prezenți în marea sală a congresului ovaționează. într-o atmosferă de puternic entuziasm, pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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PULSUL UNEI ZILE DE MUNCĂ LA DIMENSIUNEA ÎNTRECERII

UN COLECTIV TÎNAR
ÎNVAȚĂ PENTRU EXAMENUL

ZILNIC AL PRODUCȚIEI
9

La Rădăuți, in noua intre
prindere de tricotaje „Bucovi
na" de la a cărei intrare in 
funcțiune nu a trecut nici un 
an, întregul colectiv învață. Se 
învață asiduu, cu tenacitate 
pentru că aici, pentru toți, de 
la director și pină la muncitor, 
totul este nou. Nouă este mun
ca, rigorile ei, noi sint oamenii 
aflați pentru prima oară în con
tact cu exigențele producției.

— Am început — ne spune 
ing. Alexandru Leșcinski, di
rectorul unității — avind peste 
80 la sută din oameni care nu 
mai lucraseră niciodată în vreo 
întreprindere. Calificarea majo
rității muncitorilor am reali
zat-o din mers. într-un atelier- 
școală organizat in oraș. Alte 
condiții nu erau. Unii s-au mi
rat. dar așa am înțeles că tre
buie să procedăm pentru a in
tra cit mai repede în funcțiune, 
pentru a satisface cerințele eco
nomiei.

Pentru un asemenea colectiv 
în care, cu excepția cîtorva oa
meni, toți se află la început de 
drum, autoperfecționarea se im-- 
pune, nu ca o datorie obișnuită, 
ci ca o necesitate imediată. Fie
care muncitor este cuprins ; 
fel intr-una din formele de 
lificare organizate. Pentru 
mai avansați funcționează 
curs de calificare gradul 
pentru controlorii de calitate 
curs de perfecționare. O atenție 
deosebită se acordă celor ce nu 
reușesc să-și realizeze norme
le, pentru care s-au deschis 
cursuri practice. Lectorii — in
ginerii și maiștrii stagiari, di
rectorul întreprinderii — pregă- 
tindu-i pe ceilalți, învață ei 
înșiși, se perfecționează. Se asi
gură astfel o rezolvare operati
vă. eficientă a tuturor proble
melor pe care munca de zi cu 
zi. producția, le ridică in perma
nență. Sigur insă greutăți sint 
încă multe și oamenii, colecti
vul sint conștienți de ele. luptă 
pentru a le invinge. „Avem in
gineri stagiari bine pregătiți — 
ne spunea directorul unității. 
Toți știu cum se realizează un 
model pe mașină, cum se face 
o contextură. Ceea ce ne stră
duim să-i facem să înțeleagă 
este că cerințele producției mo
derne impun o înaltă organiza
re a fiecărui loc de muncă, că 
această activitate nu Înseamnă 
numai scheme de funcționare și 
organigrame ci. în primul rînd, 
un nou mod de a gindi și con
cepe mai buna desfășurare a 
muncii".

Rezolvarea unor asemenea 
probleme, ca și a multor altora 
care țin de întărirea disciplinei, 
de folosirea timpului de lucru 
și a mașinilor, de crearea unor 
condiții mai bune de muncă și 
viată tinerilor — avem în ve
dere aici construirea unui că
min de nefamiliști și a unei can
tine — necesită, firește, dincolo

organizatorice fide eforturile
de autodepășire la' care este an
grenat întregul colectiv și o sus
ținută muncă politico-educativă 
desfășurată de organizația U.T.C. 
Cele citeva măsuri de ordin ge
neral cuprinse in programul de 
activități al comitetului U.T.C., 
nu reușesc insă să reflecte ade
vărata dimensiune a efortului 
pe care il presupune munca de 
organizație într-o unitate aflată 
în primele sale luni de funcțio
nare. Lipsa de experiență a ca
drelor alese însă, a organizației 
U.T.C. în ansamblul ei, trebuie 
suplinită cu eforturi permanen
te, suiținute în direcția antre
nării întregului activ U.T.C.. a 
întregii organizații, în activita
tea educativă și de producție.

Cel mai puternic argument al 
eficienței acestei școli con-

A

ȘANTIERUL - OGLINDA 
MUNCI! NOASTRE

ast- 
ca- 
cei 

i un 
. II. 
! un

Prin aplicarea in producție 
a inițiativei „Șantierul 
oglinda muncii noastre", 
ganizațule U.T.C. de 
T.C.L., T.C.I.L. și I.C.H. 
Constanța au reușit să 
gure creșterea responsabilită
ții tinerilor 
podărire și 
rialelor, să 
mare grijă 
procedeelor 
ente, nu numai de mare ran
dament ci întrunind, in a- 
celași timp, și largi resurse 
de diminuare a consumuri
lor. Ca urmare, ei au izbu
tit să economisească, numai 
in primele patru luni ale a- 
nului, 30 tone ciment și 40 
tone motorină efectuind, tot
odată. și 2 800 de ore de 
muncă patriotică. (P Stâncă).

or
ia 

din 
asi-

fafă de buna gos- 
folosire a mate- 
determine o mai 
pentru folosirea 
de muncă efici-

INIȚIATIVE IN SPRIJINUL 
PRODUCȚIEI

Fiecare inginer și tehnici
an să rezolve cel puțin o 
problemă tehnico-economică. 
La întreprinderea de auto
camioane din Brașov, in acest 
prim an al cincinalului revo-

Scc(ia tineretului
Peste 80 Ia sută din cei ce 

lucrează in atelierul mecanic 
al I.U. Hunedoara sint ti
neri. Nu e. deci, de mirare 
că toți ceilalți s-au obișnuit 
să spună, cind vorbesc des
pre ei, că aceasta este „sec
ția tineretului". Și se vorbeș
te destul de des datorită re
zultatelor pe care le obțin 
in muncă. Una dintre inițiati
vele puse in practică aici în 
ultimele luni este și aceea 
de a executa o serie de pie
se prin muncă patriotică. 
Bilanțul intocmit recent, la 
realizarea căruia și-au adus 
contribuția, printre alții, 
Margareta și Aurel Vlaiconi, 
Ludovica Sirghie, 
Păscuța, Maria Huber, 
xandru Andraș, Petru 
hui, Daniel Stupineanu, 
ZIatior înregistrează, în 
zent, 200 bucăți capete 
tașabile pentru perforatoare, 
piese de 
șinile de 
statori, 
etc, in 
60 000 lei. (Ion Vlad).

Raveca 
Ale- 
Bre- 
Ioan 
pre- 
de-

schimb pentru ma- 
îneărcat, rotoare, 

plăcuțe de fixare 
valoare de peste

La 3 000 de metri inliuntrul 
unei coline cum este cea a Ro
șeuței, dintr-un bazin minier 
cum este cel al Motrului. in ga
leria 64, „cea mai dificilă gale
rie" — vorba șefului de brigadă, 
minerul loan Fetic —, l-am in- 
tilnit. Nu era acel tip de miner 
cu care ne-am familiarizat — 
mai mult din cărți decit din 
realitate. Nu avea nimic din 
ceea ce,ar interesa pe un cău
tător de spații neobișnuite. Ba, 
mai mult decit atit, mai toți mi
nerii din brigada lui Fetic sint 
oameni tineri, pînă pe la vreo 
34—35 de ani, viguroși, citați 
deseori prin adunările de la în
treprinderea minieră Motru pen
tru hărnicia și competența lor. 
Singurul lucru care ii deosebește 
de Testul lumii, așezindu-i prin 
asta poate pe una dintre cele 
mai nobile și de invidiat trepte 
din scara morală a acestei lumi 
sint miinile lor. Mari și butu
cănoase, neinspirind însă nimic 
placid, cu pielea întinsă și tare, 
amintind parcă de tăria curele
lor de transmisie din vechile 
mori mecanice, de o culoare în 
care sclipește opac lumina sub
teranelor ; aceste miini de o 
măreție unică îmi transmit și a- 
cum, prin toți porii lor îmbicsiți 
de praful geologiilor, o stare pe 
care nici 
spre om 
exprima.

Miinile 
și acelea 
gada lui 
Horăști, sau ai lui Ion Screciu 
de la Leurda, sau a oamenilor 
din brigada lui Aurelian Matei 
de la abatajul 23 Roșeuța sint o 
categorică evadare de la ceea ce 
înțelegem noi îndeobște prin

una din definițiile de
și natura sa n-o pot

minerilor lui Fetic, ca 
ale băieților din bri- 
Gheorghe Voicu de la

constituie însuși fap- 
aici, la -numai cîte- 

de la debutul pro- 
planul a fost înde-

La întreprinderea „1 Mai“ din Ploiești se montează o nouă 
instalație de foraj destinată exportului

Foto : O. PLECAN

tinue îl 
tul că 
va luni 
ductiv, 
plinit, că in modestul atelier de 
creație, recent constituit, tinerii 
au realizat întreaga gamă de 
modele prezentate și acceptate 
a se introduce in fabricație in 
semestrul II al acestui an. Si
gur, la prima vedere asemenea 
realizări ar putea să pară un 
lucru firesc, obișnuit, pentru că 
la urma urmelor toate între
prinderile au această datorie de 
bază. Dar. pentru acest colectiv 
aflat la început de drum, care 
se confruntă încă cu multe 
greutăți, îndeplinirea planului 
echivalează cu o adevărată pro
bă ’de maturitate.

CONSTANTIN DUMITRU

Din cronica întrecerii uteciste
Iuției tehnico-științifice tine
rii specialiști s-au angajat 
să contribuie la soluționarea 
unor probleme solicitate ur
gent de bunul mers al pro
ducției. Pină in prezent au 
fost finalizate in cadrul a- 
cestei acțiuni lucrări tehni- 
co-economice a căror aplica
re in producție a adus deja 
colectivului o eficiență de 
peste 7,7 milioane lei. De 
menționat că 45 de „autori" 
sint tineri iar lucrările lor 
au fost apreciate prin origi
nalitatea soluțiilor propuse. 
S-au evidențiat in mod deo
sebit tinerii Sandu Aldea. 
Andrei Jaboy, Aurel Fratu, 
Mircea Țăranu • Să lucrăm 
2 zile pe săptâmină cu scu
le economisite. Peste 1000 
de tineri din principalele 
secții ale intreprinderii „Hi
dromecanica" au reușit să 
economisească pină acum 
scule in valoare de aproape 
50 000 lei. (Adina Velea).

ACȚIUNI DE MUNCA 
PATRIOTICA

Peste 50 000 de tineri din 
unitățile economice argețe- 
ne, antrenați în întrecerea 
„Tineretul — factor activ in

realizarea cincinalului revo
luției tehnico-științifice" au 
întreprins in aceste zile nu
meroase acțiuni de muncă 
patriotică in scopul realiză
rii și depășirii sarcinilor de 
plan pe primul semestru al 
anului. Ca urmare, în pri
mele trei zile ale lunii iu
nie, tinerii de la Combina
tul petrochimic Pitești au 
realizat peste plan 51 tone 
acrilonitril, 36 tone polieti
lenă, alte produse in valoa
re de peste un milion lei. 
Depășind sarcinile de pro
ducție pe primele cinci luni 
cu peste 650 000 lei. tinerii 
de la Combinatul de prelu
crare a lemnului, organizați 
in brigăzi și echipe uteciste. 
au inscris in graficele între
cerii, peste plan, in primele 
zile ale acestei luni, 52 me
tri cubi placaj. 37 metri cubt 
cherestea de diferite esențe. 
28 000 metri pătrati furnir, 
in valoare de peste M 000 
let De asemenea, pe șantie
rele județene și locale de 
muncă patriotică unde sint 
prezenti zilnic peste 2 #00 de 
uteciști. au fost realizate in 
zilele de 1-2-3 iunie 
in valoare de peste 
let (N. Militarul.

ÎNSEMNATE ECONOMII DE 
COMBUSTIBIL Șl MATERIALE 

DE CONSTRUCȚII

Pe tinerii gospodari de la 
întreprinderea de construcții 
și montaje siderurgice din 
Galați ii recomandă rezul
tatele obținute, spiritul de 
inițiativă. La propunerea ti
nerilor șoferi de la stația 
de utilaje, in fiecare secție 
s-au amenajat bazine specia
le pentru colectarea uleiuri
lor arse, a reziduurilor de 
petrol și motorină pentru a 
fi revalorificate. La garajele 
1 și 2 ale intreprinderii s-au 
economisit astfel anul acesta 
158 tone 
benzină, 
tone de 
cantități
tot efectivul parcului de ma
șini și utilaje. Evidențiațl 
in acțiunea de economii sini 
tinerii Emil Grosu, Vasile 
Ambrozea. Traian Deneș. 
Ghiță Sion. Constantin To
fan și Alexandru Vulpe. Im
portante economii s-au obți
nut și la baza de produse 
industriale : 110 tone ciment 
și 55 000 de cărămizi. (Vasile 
Caburgan).

motorină. 70 tone 
70 tone uleiuri și 7 
petrol. Cu aceste 
s-a lucrat 5 zile cu

lucriri
50 000

grație ți delicatețe. Miinile a- 
cestor bărbați, de altfel cei mai 
buni mineri ai Olteniei, dețină
tori a peste zece recorduri repu
blicane In materie de minerit 
vor sugera intotdeauna forța și 
solemnitatea marilor fluvii.

Asemănătoare lor — ciudat lu
cru desigur, ciudat dar explica
bil — sint miinile femeilor din 
Motru. Din palmele acestor miini 
muncite, de o culoare care se 
trage din culorile pămintului, au

lor s-au— de mineri. Femeile 
desprins intr-un fel special de 
pâmintul pe cate Iau lucrat se
cole de-a rindul. La fel ți băr
bații. Din plugari, potcovari, 
morari sau țapinari au devenit 
mineri. Existența lor tot de pă- 
mint se leagă, numai că acest 
pămint este privit acum dinlăun- 
trul său. la lumina lămpilor de 
carbid, sau la lumina, strecu
rată parcă prin ceară veche, a 
becurilor electrice.

Elogiu mîiniior,
elogiu muncii

privit pentru prima oară lumea, 
și au început să o înțeleagă, mii 
de copii. Generații seculare, ale 
căror ramuri coboară acum să 
scotocească bogățiile ascunse 
ale pămintului și să ridice, din
colo de linia ~
Leurdei sau 
lor oraș.

Iată deci
vorbim deseori și-l așezăm fie 
deasupra, fie sub cuvintele noas
tre. lăsind. uneori impresia că 
marile lui gesturi, vocațiile ți 
aspirațiile lui sint tributare cu- 
vîntului. Oamenii aceștia au chi
puri — aspre, blinde, încordate

colinelor Roșeuței, 
Ploștinei, propriul

omul despre care

In ziua in care orașul sărbă
torea zece ani de existență (24 
diai a.c.) undeva, in marginea 
lui, cițiva ingineri ți tehnicieni, 
proiectanți ți constructori, cău
tau varianta optimă pentru am
plasarea unei fabrici de ciorapi. 
Dar, cu citeva săptămini înainte 
de asta, lua ființă o comisie de 
selectare a lucrătoarelor pentru 
viitoarea intreprindere. Princi
palele criterii de selecție adop
tate de comisie au fost : gradul 
dc școlarizare, aptitudinile pro
fesionale ți, bineințeles, finețea 
miinUor. Ultimul dintre criterii 
se pare că a fost ți cel mai di-

fitil. Nu l-au întrunit decit 
vreo 10—12 fete, absolvente de 
liceu. Imediat după aceea co
misia a recomandat candidate
lor un consum sporit de Nivea, 
Tenofin, mănuși chirurgicale sau 
de menaj.

Dincolo de tenta ușor hazlie a 
intimplării, lucrurile sint ceva 
mai profunde și nit se limitează 
la regretul momentan al fetelor 
ți femeilor care n-au putut trece 
încă un examen atit de sever 
ca acela al fineții miinilor. Așa 
cum, din faptul că un miner din 
Lupoaia a strivit claviatura unei 
pianine de la clubul muncito
resc din Motru in timp ce în
cerca să încropească citeva a- 
corduri „cit de cit muzicale" nu 
s-a reținut numai partea nostimă 
și hazlie a intimplării. Faptele 
se explică poate ți prin aceea că. 
dincolo de un simț al umorului 
foarte dezvoltat, motrenii au, 
prin tot ceea ce fac și prin tot 
ceea ce spun, o gravitate rar 
intilnită. Priviți-le timp îndelun
gat miinile și o veți înțelege. 
Căci, și acolo stau inscrise sem
nele temeiniciei, frumuseții și 
bărbăției acestor oameni. Cunos- 
cindu-i și trăind în preajma lor 
poți înțelege și scoate la lumină 
o bună parte din acel mare ne
cunoscut care este omul. Cu o 
condiție însă : să întreprinzi a- 
ceastă temerari încercare într-o 
zi lucrătoare, la ora la care 
străzile Motrului sint aproape 
pustii. La ora la care bărbații 
străbat, la sute de metri adln- 
cime, pe sub colinele bătute de 
soare ale Olteniei una din acele 
fascinante magistrale care ne 
poartă spre lumină.

PAVEL PERFIL

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl INVĂȚĂMÎNTULUI
INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREȘTI 

anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi
FACULTATEA DE ELEC

TROTEHNICĂ
— Profesor Ia Catedra de 

Măsuri și aparate electrice, la 
disciplinele : „Măsuri electrice 
și magnetice", „Măsurarea elec
trică a mărimilor neelectrice" 
și „Măsuri electrice și electro
nice", poziția 2 din statul de 
funcțiuni ;

— Conferențiar la Catedra de 
Mașini electrice, la disciplinele : 
„Mașini electrice" și „Acționări 
și automatizări", poziția 7 din 
statul de funcțiuni ;

— Conferențiar la Catedra de 
Mașini electrice, la disciplinele : 
„Mașini și acționări electrice". 
„Acționări electrice" și „Mașini 
electrice", poziția 11 din statul 
de funcțiuni ;

FACULTATEA DE ENER
GETICA

— Conferențiar la catedra de 
Rețele electrice, la disciplinele : 
„Tehnica tensiunilor înalte" și 
„Utilizarea energiei electrice", 
poziția 8 din statul de funcțiuni ;

— Conferențiar la Catedra

„Organizare și conducere indus- 
rială", la disciplinele : „Analiza 
activității economice", „Orga
nizarea și conducerea întreprin
derilor" și „Organizarea și ana
liza activității economice a în- 
întreprinderilor", poziția 11 din 
statul de funcțiuni ;

FACULTATEA DE ELEC
TRONICA ȘI TELECOMUNI
CAȚII

— Conferențiar la Catedra de 
Tehnologie electronică și fia
bilitate, la disciplinele : „Con
strucția și exploatarea calcula
toarelor electronice", „Construc
ția aparaturii electronice și a cal
culatoarelor", „Reglarea șl ex
ploatarea echipamentelor elec
tronice", „Testarea și depanarea 
calculatoarelor" și „Biofizică" 
poziția 5 din statul de funcțiuni ;

FACULTATEA DE MECA
NICĂ

— Conferențiar la Catedra de 
Mecanică fină, la disciplinele : 
„Aparate și sisteme de măsurări 
mecanice", „Mijloace mecanice

și pneumatice de măsură și 
control" și „Partea mecanică a 
aparatelor electrice și electro
nice", poziția 7 din statul de 
funcțiuni ;

— Conferențiar la Catedra de 
Cazane ■ și turbine cu abur și 
gaze, la disciplinele : „Utilaje 
termice" și „Mașini termice și 
pompe", poziția 5 din statul de 
funcțiuni ;

— Conferențiar la Catedra de 
Termotehnică și mașini termice, 
la disciplinele : „Termotehnică 
și mașini termice" și „Termo
tehnică", poziția 8 din statul de 
funcțiuni ;

— Conferențiar la Catedra de 
Termotehnică și mașini termice, 
la disciplinele : „Cuptoare pen
tru industria chimică", „Trata
mente termice ale lemnului" și 
„Termotehnică", poziția 9 din 
statul de funcțiuni ;

FACULTATEA DE TEHNO
LOGIA CONSTRUCȚIILOR DE 
MAȘINI

— Profesor la Catedra de

Tehnologia metalelor, la disci
plinele : „Tehnologia materiale
lor" și „Tehnologie", pozițiile 1 
și 3 din statul de funcțiuni ;

FACULTATEA DE MECA
NICA AGRICOLA

— Profesor la Catedra de 
Economie politică, la disciplina : 
„Economie politică", pozițiile 4 
și 5 din statul de funcțiuni ;

FACULTATEA DE TRANS
PORTURI

— Conferențiar la Catedra de 
Autovehicule rutiere, la disci
plinele : „Calculul și construcția 
autovehiculelor", „Combustibili, 
lubrifianți și materiale auto" 
și „Conducere auto", poziția 5 
din statul de funcțiuni ;

FACULTATEA DE AERO
NAVE

— Conferențiar la Catedra de 
Aeronave și instalații de bord, 
la disciplinele : „Materiale spe
ciale și fabricația vehiculelor 
aerospațiale" și „Materiale spe
ciale și fabricația aparatelor de

didactice:
bord", poziția 7 din statul de 
funcțiuni ;

— Profesor la Catedra de 
Fizică, la disciplinele : „Fizică" 
și „Holografie", poziția 5 din 
statul de funcțiuni ;

— Profesor la Catedra de Fi
zică. la disciplinele : „Fizică" și 
„Fizica solidului", poziția 6 din 
statul de funcțiuni ;

— Conferențiar la Catedra 
de Fizică, la disciplinele : „Fi
zică" și „Electronică cuantică", 
poziția 14 din statul de func
țiuni ;

— Profesor la Catedra de 
Matematici II, la disciplinele : 
„Analiză matematică" și „Mate
matici speciale", poziția 2 din 
statul de funcțiuni ;

— Profesor la Catedra de Fi
lozofie, la disciplinele : „Filo
zofie" și „Logica și metodologia 
științei", poziția 2 din statul de 
funcțiuni ;

FACULTATEA DE META
LURGIE

— Conferențiar Ia Catedra de

Pe ogoare, 
marea campanie a verii 

se pregătește acum!
Ritm și calitate, ordine și responsabilitate sînt caracteristicile 

proprii muncii echipelor angajate în acord global pe ogoarele jude
țului Tulcea pentru obținerea unor recolte tot mai mari. Este un 
răspuns demn, prin fapte concrete, prin activitatea susținută de 
muncă a lucrătorilor din agricultură pentru grija deosebită pe care 
partidul și statul, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, o acordă 
acestei ramuri de bază a economiei naționale.

culturilor tehnice rentabile. în
ființarea de sectoare zootehnice 
moderne și irigarea suprafețelor. 
Este vorba de Nufărul. Baia, 
Camera, Stejarul, Turcoaia. Cea- 
murlia de Jos. Carcaliu. unde 
in prezent se acționează cu 
toate forțele, iar rezultatele sint 
vizibile".

LA ORA 6, CIMPUL FREAMATA 
DE MUNCA OAMENILOR

Cooperativa de producție Sari- 
chioi. Pe Chiriac Agafon, preșe
dintele cooperativei, îl găsim la 
marginea solei 27, alături de ti
nerii cooperatori și mecaniza
tori Ana Serghei, Țintea Titus, 
Alex Filipov. și Efrim Cuprian.

Activitate susținută 
la efectuarea 

lucrărilor de sezon
• TIMIȘ. Importante 
suprafețe preluate în

acord global
Pină in prezent, peste 800 

de tineri mecanizatori și 
mecanici din județul Timiș 
au reparat integral 284 de 
tractoare. 80 de remorci, 
30 de combine „Gloria" și 
alte utilaje agricole, remar- 
cindu-se îndeosebi uteciștii 
din cadrul stațiunilor de 
mașini agricole Gottlob, 
Bethausen, Orțișoara, Peri
am și Variaș. In aceeași pe
rioadă, tinerii cooperatori, 
prin acțiuni de muncă 
patriotică, au executat lu
crări de îmbunătățiri fun
ciare și amenajări pentru 
irigații, insumind 346 hec
tare. Acestora li s-a adău
gat intreținerea a 50—60 ha 
de pășune. Inițiative simt- 
lare se află in plină desfă
șurare și in momentul de 
față la intreținerea culturi
lor. In afara membrilor coo
peratori, 1 800 de tineri din 
localitățile Recaș, Sag, Com- 
loșul Mare, Teremia Mare 
etc, au luat in acord global 
intreținerea a 620 ha cu po
rumb, 280 cu sfeclă. Exem
plul a fost luat de alți 4 000 
de navetiști. Contribuția a- 
cestora din urmă la obține
rea unei bogate recolte in a- 
cest an se concretizează în 
îngrijirea a 1150 ha po
rumb, 450 ha cu sfeclă, 110 
ha cu floarea-soarelui și 22 
ha legume. (Ion Dancea)

• IALOMIȚA. La or
dinea zilei — întreți

nerea culturilor
Principala lucrare ce re

ține atenția oamenilor mun
cii de pe ogoarele județului 
Ialomița in această perioadă 
sint lucrările de întreținere 
a culturilor. Zilnic, zecile de 
mii de membri cooperatori 
mobilizați de comandamen
tele comunale participă la 
prășitul manual și mecanic 
al porumbului și sfeclei de 
zahăr. In comuna Scinteia 
cei 600 cooperatori efectuau 
prașila întii la porumb pe 
ultimele hectare din cele 1350 
cultivate cu această cultură 
și răritul sfeclei de zahăr pe 
250 hectare. Printre fruntași 
se numără și tinerii coopera
tori Constantina Vasile, Ion 
Genuchi, Maria Brinză, Ion 
Vasilescu, Ioana Gurgui. In
tr-un alt sector al C.A.P., 25 
uteciști, în frunte cu secreta
rul organizației U.T.C. Ion 
Ridiche efectuau prașila în
tii manuală la porumb pe 
cele 4 hectare luate în acord 
global de organizația U.T.C. 
(DUMITRU DUCA).

„Porumb pe o mie de hectare 
am mai cultivat — ne spune a- 
cesta — dar la irigat este pen
tru prima dată. Am învățat din 
cărți cit de complexă este o a- 
semenea tehnologie, cit de ne
cesară este respectarea cu stric
tețe a graficelor de udări. De a- 
ceea am efectuat pînă acum 
primele două udări iar a treia 
se află în plină desfășurare". în
vățătura din cărți este obișnuită 
pentru tînărul președinte care 
are numai 28 de ani. împreună 
cu el. alți peste 150 de tineri 
din comună deprind tainele re
coltelor bogate. Iar organizația 
comunală a U.T.C., al cărei se
cretar a fost pînă de curînd, 
și-a luat pe cont propriu peste 
30 de ha in acord global cu 
porumb la irigat, cultură la care 
se vor aplica 8 prașile și 4 udări. 
Producția estimată : peste 5 500 
kg la ha.

REDRESAREA ECONOMICA, O 
ACȚIUNE CARE ÎNCEPE CU UN 

PROGRAM RIGUROS DE 
MUNCA

MECANIZATORI PE CIMP ȘI- 
MECANIZATORI „LA 

STAȚIONAR"

La Cooperativa agricolă Chilia 
Veche, mecanizatorii Zaharia 
Grigorov. Simion Negoiță. Va
sile Hagîrgudeanu și loan Pe- 
rencu lucrează în acord global
— semănat, erbicidat, întreținut
— aproape 100 ha cu porumb. 
Hibridul 410, la neirigat, are o 
densitate bună — 35 mii plante 
la hectar — și este curat de bu
ruieni... La cooperativa Sabangia 
(secția nr. 4 — S.M.A. Babadag) 
din 21 de tractoare. 7 nu lucrau 
în ziua raidului. De ce ? „Am 
efectuat prima prașila mecanică 
și acum așteptăm (!) să se dea 
o udare și prașila manuală", ne 
spune Constantin Mocanu. După 
un mic calcul, deci, încă vreo 
patru zile „la staționar". Cum 
sint folosite eficient mașinile, 
oamenii ? întrebăm, deoarece cei 
7 mecanizatori plus mecanicul de 
întreținere și un combinier (in 
total 9) reparau două semănă
tori pentru cereale, păioase. lu
crare care se va efectuat peste 
5 luni.

Prima prașilă mecanică la po
rumb a fost terminată in toate 
unitățile, iar cea manuală se a- 
propie de sfîrșit, fiind finalizată 
la C.A.P. Poșta, Turcoaia, Mah- 
mudia. Baia, Lunca Stejaru ș.a. 
La floarea-soarelui, prașila a 
doua mecanică se va încheia în 
aceste zile pe toată suprafața 
cultivată. „Ritmul alert de 
muncă, ne spune inginerul An- 
ghel Prorocu. vicepreședintele 
U.J.C.A.P., este determinat în 
primul rînd de dorința de a 
realiza recolte cit mai bogate. 
Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la înalta 
tribună a Congresului educației 
politice și al culturii socialiste, 
țărănimea va continua să joace 
un rol de cea mai mare impor
tanță în producția materială. în 
întreaga operă de construcție so
cialistă și comunistă. Citeva uni
tăți care nu au o situație eco
nomică prea bună au primit 
sprijin concret pentru redresa
rea lor in organizarea judicioasă 
a forței de muncă, în măsurile 
luate pentru sporirea bazei teh
nice în scopul creșterii gradului 
de mecanizare, suplimentarea

DIN CARNETUL DE MUNCA AL 
ORGANIZAȚIEI DE TINERET

• 126 ha cu porumb au fost 
angajate în acord global de or
ganizațiile comunale U.T.C.: Ba
badag, Isaccea, Sarichioi, Sari- 
nasuf ș.a. • 27 ha cu rapiță, te
renuri slab productive la Casim- 
cea. Nicolae Bălcescu. Nufărul și 
3 ha cu sorg la Topolog sînt în
grijite de către tineri. • 1 800 ha 
de pășuni au fost curățate șl 
fertilizate de ’a începutul anu
lui • Peste 300 de tineri au fost 
calificați și lucrează în meseriile . 
specifice, necesare în sistemele*  
de irigații • Ciucurova. Topolo- 
gu. Jurilovca, Valea Nucarilor 
sînt localități unde se acționea
ză în prezent, pe șantierele de 
îmbunătățiri funciare • La Sla
va Cercheză, Ciucurova. Baba
dag și Niculițel sint în curs de 
organizare tabere pentru recol
tatul plantelor medicinale • In 
vederea apropiatei campanii de 
seceriș au fost organizate brigăzi 
de tineri care vor lucra pe com
bine.

ȘTEFAN DORGOȘAN

Siderurgie, la disciplinele : „Teo
ria deformării plastice", „De
formare plastică și tratamente 
termice", „Tehnologia defor
mării plastice", „Tehnologia de
formării plastice a aluminiului" 
și „Laminarea și trefilarea me
talelor", poziția 9 din statul de 
funcțiuni ;

INSTITUTUL DE CHIMIE — 
FACULTATEA DE CHIMIE

— Conferențiar la Catedra de 
Chimie analitică, la disciplinele : 
„Controlul chimico-analitic al 
materiilor prime și produșilor 
finiți", „Chimie analitică cali
tativă" și „Metode optice de 
analiză", poziția 7 din statul de 
funcțiuni ;

— Conferențiar la Catedra de 
Chimie organică și tehnologie 
organică, la disciplinele : „Teorii 
moderne în chimia organică", 
„Chimie organică", „Chimia 
compușilor element organici" și 
„Compuși element organici", 
poziția 23 din statul de func
țiuni ;

INSTITUTUL DE CHIMIE - 
FACULTATEA DE INGINERIE 
CHIMICA

— Profesor la Catedra de 
Chimie anorganică și tehnolo
gie anorganică, la disciplina : 
„Chimie metalurgică", poziția 7 
din statul de funcțiuni.

FACULTATEA DE ELEC
TROTEHNICA

— Asistent la Catedra de 
Măsuri și aparate electrice, la 
disciplinele : „Statistică tehnică 
și fiabilitate", „Iluminat elec
tric", „Mutatoare", „Aparate 
electrice și tehnica tensiunilor 
înalte", „Instalații electrice și 
iluminat", „Aparate electrice", 
„Electronică și mutatoare", 
„Proiectarea și construcția 
aparatelor electrice" și „Teoria 
și Încercarea aparatelor elec
trice", poziția 24 din statul de 
funcțiuni ;

FACULTATEA DE AUTO
MATICA

Asistent la Catedra de Elec
trotehnică, la disciplinele : „Elec
trotehnică", „Electrotehnică șl 
echipament electric de meca
nică fină", „Electrotehnică și 
electronică industrială" și 
„Electrotehnică și mașini elec
trice", poziția 22 din statul de 
funcțiuni ;

— Șef de lucrări la Catedra 
de Electrotehnică II, Ia discipli
nele „Bazele electrotehnicii". 
„Electrotehnică și electronică 
industrială", „Electrotehnică și 
măsuri electrice" și „Electro
tehnică și mașini electrice", po
ziția 10 din statul de funcțiuni ;

FACULTATEA ELECTRO
NICA ȘI TELECOMUNICAȚII

— Asistent la Catedra de

Tehnologie electronică și fia
bilitate, la disciplinele : „Regla
rea și exploatarea echipamen
telor electronice", „Instalații 
electrice pentru reglarea trafi
cului", „Tehnologie" și „Mate
riale", poziția 27 din statul de 
funcțiuni;

— Șef lucrări la Catedra de 
Dispozitive, circuite și aparate 
electronice, la disciplinele : 
„Dispozitive electronice cu vid 
și gaz", „Teoria și proiectarea 
dispozitivelor semiconductoare 
și a circuitelor integrate". „Apa
rate pentru măsuri electrice și 
neelectrice", „Circuite integrate" 
și „Tehnologia dispozitivelor 
semiconductoare și a circuitelor 
integrate", poziția 11 din statul 
de funcțiuni ;

— Asistent la Catedra de 
Electronică aplicată, la discipli
nele : „Dispozitive și circuite 
electronice", „Electronică apli
cată in instalații, electroenerge- 
tice", „Electronică aplicată in 
instalații termoenergetice", „Pre
lucrarea datelor nucleare" și 
„Electronică industrială", poziția
27 din statul de funcțiuni ;

— Asistent Ia Catedra de 
Electronică aplicată, la discipli
nele : „Electronică industrială" 
„Dispozitive și circuite electro
nice" și „Teoria și tehnologia 
prelucrării informației", poziția
28 din statul de funcțiuni ;
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A PRIMII DELEGAȚIA 

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE A TURCIEI
TELEGRAME

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a primit, vineri după- 
amiază. delegația Marii Adună
ri Naționale a Turciei, condusă 
de Kemal Giiven, președintele 
Adunării Naționale, care face 
o vizită in țara noastră, la invi
tația Marii Adunări Naționale.

Din delegație fac parte Meh
met Aii Arikan, senator, (Parti
dul Republican al Poporala.). 
Mete Tan, deputat, (Partidul 
Dreptății), Vedat Onsal, deputat 
(Partidul Democratic). Mualih 
Gorentaș, deputat (Partidul Re
publican al încrederii), Saban 
Demirdag, senator (Par’.dul 
Dreptății), Niyazi Onal, deputat 
(Partidul Republican al Po
porului), Cevat Yalțin, deputat 
(Partidul Dreptății). Kemal Sen- 
soy. deputat (Partidul Drep
tății).

La primire au luat parte to
varășii Ștefan Voitec, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat. 
Dumitru Popescu, președintele 
Consiliului Culturii si Educa".ei 
Socialiste. Nicolae Giosar.. pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale, Virgil Teodorescu. vice
președinte al Marii Adunări 
Naționale. Corneliu Mănescu. 
președintele Comisiei pentru 
politică externă și cooperare 
economică internațională a 
M.A.N.. Radu Voinea. președin
tele Comisiei pentru invătămint. 
știință și cultură a M.A.N.. Sil
viu Curticeanu, secretar prezi
dențial și al Consiliului de Stat.

A fost de față Osman Derir.su.

A ■ SCRISORI - SCRISORI ■ SCRISORI - SCRISORI -

DOI CEFERIȘTI
în fiecare zi ne sosesc la redacție scrisori prin 

care corespondenții noștri ne vorbesc despre co
lectivele lor de muncă, despre succesele înregis
trate in producție, rod al hărniciei si priceperii 
profesionale, despre oamenii ale căror fapte se 
bucură de cele mai frumoase aprecieri impu- 
nindu-sc cu forța exemplului comunist de via
ță. Rindurile publicate astăzi fac, in acest sens.

prin cuvinte simple dar pline de căldură, 
dovada elocventă a climatului de întraju
torare tovărășească, de apropiere să respect re
ciproc intre oameni, ele relevind sentimente 
determinate de afirmarea tot mai pregnantă a 
normelor eticii si echității socialiste in practica 
relațiilor noastre sociale.

DUPĂ 25 DE ANI
în 1970, lăcătușului principal 

de revizie (Revizia de vagoane 
C.F.R. Arad) Iosif Gligorescu. 1 
s-a încredințat o nouă sarcină, 
aceea de a coordona munca ce
lor 30 de membri ai echipei 
complexe de întreținere și cu
rățire a vagoanelor de călători 
în stația tehnică. I se spuse
se că aici lucrurile nu merg 
tocmai bine, că trebuie schim
bat stilul de muncă. Iosif Gli
gorescu. știa că pe lingă sarci
nile profesionale curente. pe 
lingă munca pe tărim obștesc, 
pe care o desfășura în calitate 
de președinte al comitetului 
sindical pe unitate, iși asumase 
o obligație dintre cele mai se
rioase. Și. așa cum este in fi
rea comuniștilor, nu s-a speriat 
de greutăți. S-a edificat mai 
întii asupra neajunsurilor, a 
stat de vorbă cu oamenii, le-a 
ascultat părerile și a pornit la 
lucru. A contopit turele, a ur
mărit ca întregul arsenal de 
scule și materiale să fie com
pletat, a format un stoc de pie
se de rezervă. Toate aceste 
strădanii s-au materializat cu- 
rind. Astăzi, echipa complexă 
coordonată de Iosif Gligorescu, 
se poate mindri cu rezultate 
dintre cele mai bune, (cele pes
te 10 000 de vagoane de că
lători la care echipa a execu
tat pregătirea tehnico-sanitară 
n-au avut nici o reclamație). 

ambasadorul Turciei la Bucu
rești.

In numele parlamentarilor 
turci, conducătorul delegației a 
exprimat președintelui Nicplae 
Ceaușescu calde mulțumiri pen
tru onoarea de a fi primiți, 
pentru posibilitatea de a vizita 
Româna și ospitalitatea de care 
s-au bucurat in tot timpul pe
trecut in țara noastră. Oaspeții 
au ținut să împărtășească șe
fului statului român impresiile 
deosebite din vizita pe care au 
întreprins-o in țara noastră, 
apreciind in mod deosebit pro
gresele obținute de Romăma in 
toate domeniile vieții economice 
și sociale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și-a manifestat satisfacția pen
tru vizita unei delegații, atit de 
reprezentative, a Marii Adunări 
Naționale a Turciei și a exprimat 
încrederea sa că intre parla
mentele celor două țâri se vor 
dezvolta relații tot mai bune, 
contribuind astfel Ia intănrea 
legăturilor de pneteme dintre 
popoarele român și ture, la 
stringerea raporturilor de bună 
vecinătate și c-'perare dir.tre 
România și Turca.

In cadrul convorbirii care a 
avut loc au fost apreciate cu 
satisfacție stadiul și evoluția 
relațiilor dintre România și 
Turcia, țări ia curs de dezvol
tare. însemnătatea deosebită a 
contactelor la înalt nivel de la 
Ankara și București pentru 
dezvoltarea pe o treaptă supe
rioară a colaborăm pe plan 
politic, economic, cultural și

Pentru aceste rezultate, pentru 
cei 25 de ani de muncă nein- 
treruptăjmi neumbriți de sanc
țiuni sau abateri, Iosif Gligo
rescu a primit cea mai înaltă 
distincție feroviară. ..Meritul 
ceferist”. Pentru dragostea și 
competența cu care ne îndru
mă munca «i viața noi. tinerii 
din echipa sa. ii mulțumim din 
toată inima. îl felicităm și-i 
urăm șî pe această cale ,.La 
mulți ani '.* *.

Vineri a sosit la București 
Jaime Garcia Parra, ministrul 
minelor și energiei din Repu
blica Columbia, care face a vi
zită in țara noastră.

★
Vineri seara a sosit în Capi

tală. o delegație a municipali
tății orașului Ankara, condusă 
de Vedat Dalokai. primarul ora
șului, care, la invitația Comi
tetului Executiv al Consiliului 
Popular al municipiului Bucu
rești. va face o vizită în tara 
noastră.

realizînd 4 victorii. El a fost ur
mat în clasament de Vladimir 
Kojejowaski (Polonia) — 3 vic
torii. Vasil Egorov (U.R.S.S.) — 
2 victorii, Mihail Romankov 
(U.R.S.S.) — 2 victorii, Mihaly 
Demeny (Ungaria) — 2 victorii 
și Ed. Johns (Cuba) — 2 victorii.

• INTRE 20 IUNIE ȘI 15 SEP
TEMBRIE la ștrandul Tineretu
lui din Capitală vor fi organi
zate cursuri de înot și tenis 
pentru copii. înscrierile pentru 
primele cicluri ale acestor 
cursuri — programate atit dimi
neața cit și după-amiaza — se 
primesc de luni 7 iunie (orele 
9—13 și 15—19) la ștrandul Tine
retului.

• CAMPIONUL MONDIAL 
DE BOX la categoria grea, 
Cassius Clay, a anunțat că-1 va 
intîlni la 28 septembrie, la New 
York, pe Ken Norton, unul din
tre învingătorii săi din trecut. In 
cadrul unei conferințe de presă 
Clay a declarat că învingător 
sau învins în acest meci el nu se 
va retrage din box. „Dacă voi 
cîștiga această întîlnire, a decla
rat Clay, atunci imi voi pune 
titlul în joc în fața lui George 
Foreman, care în mod normal 
va ciștiga ușor meciul de la 15 
iunie cu Joe Frazier".

CORNELIU FLOREA 
lăcătuș montator

OSTAȘ Șl 
CONSTRUCTOR

Mindru de drumul tăiat în 
munți, drum ce va consritu: con
turul unuia din lacurile de a- 
cumulare ale marelui sistem hi
droenergetic de pe Valea Sebe
șului, maistrul Gheorghe Sime- 
dru are obiceiul ca. ori de cite 
ori i se ivește prilejul, tă spu
nă : ..Prima piatră, la primul rid 
de sprijin a’, acestui drum. a~i 
pus-o cu un mecanic de locomo
tivă ! Cind am început con
strucția acestui sector de drum, 
a sosit pe șantier o subunitate 
de ostași. Geniști. Cu er urma 
tă duc greul. La început. si țiu 
sincer, m-am cam speriat. Îmi 
trebuiau dulgheri, zidari, beto- 
niști și-așa mai departe. Iar 
ostașii veneau din toate pariile, 
din industrie, din agriculturi,

tehnico-stiințific dintre cele 
două țări.

Au fost abordate, de aseme-
nea. unele prori-eme a.e actua-
liîâti Sc
de 0pinii a scos in eirideațâ
neee:sitaiea de a se ac7i<ona cu
fermitate pentru generalizarea 
in viața internațională, in re
lațiile dintre state, a principii
lor deplinei egalități in drep
turi. respectării independenței 
gi suveranității naționale. nea
mestecului in treburile interne 
fi avantajului reciproc. Tot
odată. a fost reliefată impor
tanța intensificării colaborării 
«miitflatemle Intre țările balca
nice. a intăr—-încrederii și a 
relațiilor de prietenie și bună 
vecinătate in vederea transfor
măm acestei regiuni intr-o 
zonă a păm și cooperării. A 
fost expmnată speranța că r.- 
tuatia din Cipru va fi rezolvată 
pe cale pas-.câ. pomir.du-se de 
la cele mai bune intenții, in 
spiritul înțeiegem reciproce ș: 
colabt-râm.

A fost evidențiat, cu această 
orare, roiul care revine parla
mentelor in promovarea spiri
tului de bonă*,  rintâ. înțelegere 
fi pace, in intănrea colaborăm 
generale intre state.

în încheierea convorbirii, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
rugat pe oaspeți să transmită 
poporului prieten turc cele mai 
bune urări de prosperitate și 
progres.

întrevederea a decurs intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

direct din scoli. După ce am tra
sat primul zid de sprijin, am 
întrebat : cine se încumeți ?— 
M-a bucurat promptitudinea cu 
care t-a oferit soldatul — pe 
atunci, acum este sergent — 
Alexandru Moldoveanu. Cind 
mi-a spus. însă. ci n-a pus in 
viața lui o piatră peste alta si 
ei meseria lui e cea.de mecanic 
pe locomotivă, l-am sfătuit si 
se lase păgubaș. Dar n-am avut 
încotro. Era singurul care se 
tecumeto. Si-a format o echipă, 
i-am ajutat, și... iată

Intr-adevăr, ridurile de sprijin, 
podețele, ca șt celelalte lucrări 
de artă ale drumului, construite 
in mare parte de ostași, poartă 
pecetea profesionismului. N-ai 
zice ci sint făcute de— amatori.

Am stat de vorbă cu sergen
tul Alexandru Moldoveanu (in 
prezent este comandantul sub
unității de ostași constructori) : 
..Cum de te-ai— încumetat 
A ridicat din umeri. Nu-i prea 
place si vorbească. Mi-a spus 
doar că atunci and a plecat in 
armată, s-a angajat in fața to
varășilor săi de muncă, de la 
depoul C.F.R. din Pitești. că va 
ține sus steagul optimismului și 
hărniciei muncitorești. ,.E ade
vărat. recunoaște el. nu mai fă
cusem riduri de sprijin și po
dețe, nu mai turnasem beton 
sau asfalt, nu mai indoisem 
niciodată fierul beton pentru 
armătură. Dar cind vrea, ce nu 
poate face omul...*

Si mai era ceva, in după a-

Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, și primul 
ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, MANEA 
MĂNESCU, au primit din partea secretarului general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace, GUSTAV HL SAK, și a președin
telui Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, LUBOMIR 
STROUGAL, următoarea telegramă :

Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Ceho

slovacia. al Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, al între
gului popor cehoslovac și al nostru personal, vă mulțumim sincer 
pentru felicitările tovărășești și urările cordiale adresate cu ocazia 
celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de către 
armata sovietică. ,

Vom dezvolta și adinei și de acum înainte, conform principiilor 
marxism-leninismului și internaționalismului socialist, relațiile de 
prietenie tradițională și colaborare multilaterală intre Partidul 
Comunist din Cehoslovacia și Partidul Comunist Român in toate 
domeniile de activitate, spre binele poporului cehoslovac șt poporu
lui român, in numele întăririi in continuare a unității comunității 
socialiste, al păcii și securității in întreaga lume.

Folosindu-ne de acest prilej, urăm întregului popor român și 
dumneavoastră personal, noi și multe succese in opera de construire 
a socialismului in minunata dumneavoastră țară.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU. a primit din partea președintelui Islandei. KRISTJAN 
ELDJARN, următoarea telegramă :

Vă rog să primiți cele mai sincere mulțumiri pentru amabilele 
dumneavoastră felicitări, precum și cele mai bune urări de fericire 
personală pentru dumneavoastră și de bunăstare pentru poponu 
României.

Președintele Republicii Socialiste România. MCOLAE 
CEAUȘESCU. a trimis președintelui Republicii Sri Lanka. WILLIAM 
GOSPALLAWA, următoarea telegramă :

Reinvestirea dumneavoastră in inalta funcție de președm'e al 
Republicii Sri Lanka imi oferă plăcutul prilej de a să adresa 
calde felicitări și cele mai bune urări de succes, sănătate șt fericire 
personală.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie st coiatware 
dintre Republica Socialistă România ;: Repub.ica Sn Lanka se voc 
dezvolta tot mai mult spre binele popoarelor noastre, al cauzei 
păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU. a trimis președintelui Republicii Filipine. FERDI
NAND MARCOS, următoarea telegramă :

Profund mihnit de știrea privind victimele omenești si serioa
sele pagube materiale cauzate de furtunile si ploile torențiale ce 
s-au abătut asupra țârii dumneavoastră, vă adresez, ia numele 
poporului și guvernului român, cit si a. meu persona*.  cele ma: 
sincere om doleanțe și întreaga noastră rxnpas.une pentru familiile 
îndoliate.

Avem ferma convingere eâ poporul filipine» prieten va reuși
: să depășească aceste momente grele s: să înlăture, in scurt timp, 

urmările acestor calamități.

VIZITE
Altețele Lor Imperiale prin-

țul Ghalam Reza Pahlavi îi
prințesa Manîjeh Pahlavi au
continuat vineri vizita in
municipiul Brașov.

în cursul duninetii. pri-itul
Gholam Reza Pahlavi și per
soanele oficiale iraniene și ro
mâne care il însoțesc au fost 
oaspeții constructorilor de trac
toare. In continuare, a fost vi
zitată întreprinderea de con
strucții aeronautice de la Ghîm- 

miaza zilei de 18 decembrie, 
1914. in adunarea generală a co
muniștilor de la depou. cind a 
fost primit in partid. Alexandru 
Moldoveanu s-a legat ci „voi 
depune tot ce am mai bun. m- 
treaga mea energie, capacitate 
de muncă și pricepere in slujba 
infiptuini Programului P.C.R. de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate', și- va 
ttnir comunist, erie hotărit si-șî 
respecte intrutotul legimintul 
dai.

Nu peste mult timp, sergen
tul Moldoveanu va fi lisat la 
rated și se va urca din nou pe 
locomotivă. L-am intrebat dacă 
foștii și viitorii lui tovarăși de 
munci, de la depou. cunosc 
cite ceva despre viata lui mili
tară. despre realizările de aici. 
A ridicat iarăși din umeri : 
„N-are importanți—“.

ti dim dreptate. Totuși- co
mandanții lui fin. eu tot dina
dinsul. să-i anunțe, pe această 
ca'.e. pe mecanicii de locomotivă 
Mihai Dinescu si Ilie Stefan, pe 
șefii de tură Constantin Petri- 
șor și Ion Dobre. și pe ceilalți 
tovarăși de la depou! C.F.R. din 
Pitești care au muncit împreună 
cu mecanicul de locomotivă 
Alexandru Moldoveanu. că pe 
pieptul sergentului Moldoveanu 
strălucește insigna de ..Militar 
de frunte*,  că subunitatea co
mandată de el obține — așa cum 
ne cere comandantul nostru 
suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — numai rezultate 
foarte bune in pregătirea poli
tică și de luptă, că. pe lingă 
aceste rezultate, in activitatea 
productivă pe șantier subunita
tea dinsului și-a depășit lună de 
luni sarcinile de plan, dind lu
crări de foarte bună calitate. 
Totodată, le mulțumește pentru 
aportul pe care și l-au adus la 
formarea omului Alexandru 
Moldoveanu, asigurindu-i, în a- 
celași timp, că sergentul Mol
doveanu va sosi in mijlocul lor 
mai matur, mai hotărit să facă 
totul pentru a fi mereu in 
frunte.

GRIGORE TOLOACĂ 

bav Ia același timp, prințesa 
Mam.'eh Paiua*-.  a •• Jitat între
prinderea de tricotaje <fcn Bra
șov.

La a- ira fa sta- unea turis
tică Poiana Brașov, wcepre- 
sedm’eîe Consiliului popular 
județean. Andrei Scrcoru. a o- 
ferit un dejun in onoacca tal
iilor oaspeți iranieni.

*
în cursul dimmeții <5e vineri, 

membri: delegație: Marii Adu
nări Naționale a Turciei, con
dusă de Kemal Guven, pre
ședintele Adunării Naționale au 
vizitat Institutul de cercetări 
pentru cereale si planta tehnice 
de la Fundulea.

CRONICA U.T.C.
Ieri a sosit in Capitală o 

delegație a Comitetului Nor
vegian pentru Informații «i 
Relații Internaționale pe 
linie de tineret (NJ.U.), con
dusă de Kjell Petersen, 
vicepreședintele N.LU. care, 
la invitația Uniunii Tinere
tului Comunist, va efectua o 
vizită in țara noastră.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
• Pe stadionul ..San Siro" din 

Milano va avea loc astăzi me
ciul internațional amical de fot
bal dintre echipele Italiei și 
României. După antrenamentul 
efectuat ieri, selecționata țării 
noastre va apare astăzi pe te
ren in următorul ..11“ : Iorda- 
che. Cheran, Dobrău. G. San
du. Hajnal — Mulțescu, Boloni, 
Iordănescu — Fazekas, Mircea 
Sandu și Lucescu. Echipa Italiei 
va juca în următoarea compo
nență : Zoff. Tardelli, Maldera, 
Benetti, Bellugi, Fachetti, Cau- 
sio. Pecci, Graziani, Antognoni, 
Pulici.

Televiziunea și stațiile noas
tre de radio vor transmite jo
cul in întregime pe programul I, 
cu începere din jurul orei 17,55.

• ASEARĂ, LA NIȘ, in com
petiția internațională masculină 
de handbal „Trofeul Iugosla
viei", selecționata României a 
întrecut cu scorul de 20—15 
(7—9). reprezentativa U.R.S.S. 
Birtalan și Stockl. cu cite 4 
goluri au fost principalii reali
zatori ai formației române.

• Turneul international de 
tenis ce se desfășoară în aceste 
zile pe terenurile arenei pari
ziene ..Roland Garros" a conti
nuat vineri cu partide din turul 
doi al probei de simplu femei.

PRIMIRE LA

PRIMUL MINISTRU
AL GUVERNULUI

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu. a 
primit, vineri după-amiazâ. pe 
V. I. Terebilov. ministrul justi
ției a! Uniunii Sovietice, care se 
afiă intr-o vizită in țara noastră.

în timpul întrevederii s-a sub
liniat cu satisfacție dezvoltarea 
relațiilor de prietenie si colabo
rare dintre România si Uniunea 
Sovietică, dintre poporul român 
și popoarele sovietice.

Au fost abordate, totodată, as
pecte ale activității de perfec
ționare a legislației în diverse 
domenii ale vieții economico și 
sociale din ceie docâ țări.

Au luat parte Emil Nicolciorx 
ministrul justiției, ș; Ion Șt. 
Ion. secretar al ConsLuiui de 
Miniștri.

A participat V. G. Pozdr .ako 
consilier al Ambasadei URSS 
la București.

întrevederea s-a desfăsur" 
Intr-o atmosferă eoctfcalâ. de 
caldă prietenie.
PLECARE

derii in România, oaspetele a 
vizitat obiective enerjv.ee si u- 
nităt-. industriale f. a avut con- 
rortsri Ia Mînivmr! Ervg ei E-

Constructnlor de Ma*m  privind 
colaborarea m doener.iul enerze- 
tic eocstrucțulor de echipa
mente enerxv.re A fost serr.rat. 
totodată, ur. protocol care pre
vede măriri operative de lărgire 
»: diversificare a colaborări; ta 
aceste domesui.
PRIMIRE

Vineri, t -varăsri Mia: Dalea. 
membra srriea—t a! Corni’rtulu: 
Pri:*ie Exectsriv al C C. al 
pc R presedm*eje Colegiului 
Central de Par’ d, presedmte.e

AR.LUS ir. beriece o parte 
t-. concediul de odihnă ia țara 
noastră.

RECEPȚII
Ambasadorul Turcie: la Bun- 

resti. Osman Derinsu. a oferit 
vineri o recepție in onoarea de- 
-Ți- - . Al V-’

le a Turdei condusă de Kemal 
Guven, președintele Adunării 
Naționale, care se află intr-o 
vizită in țara noastră.

Au participat Nicolae Giosan. 
președintele Marii Adunări Na
ționale, Virgil Teodorescu și 
Aneta Spornic. vicepreședinți 
ai M.A.N.. Vasile Gliga. adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne. președinți ai unor comisii 
ale MA.N„ deputați.

*

Cu prilejul celei de-a Vlî-a 
aniversări a creării Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud. 
ambasadorul acestei țări la 
București, Lam Van Luu, a ofe
rit vineri o recepție.

Jucind excelent, tinăra jucă
toare româncă Florența Mihai 
a învins-o. intr-o partidă echi
librată. cu 7—6. 2—6, 6—3 pe 
australianca Jenny Walker. 
Turul doi a fost marcat și de 
două mari surprize : iugoslava 
Mima Jausovec. recenta ciștigă- 
toare a turneului de la Roma, 
a fost eliminată. pierzind cu 
6—3. 6—7. 3—6 în fața ameri
cancei Kathy Kuykendall.

• Rezultate din primul tur al 
probei de dublu femei din ca
drul campionatelor de tenis de 
la Paris : Ruzici (România), 
Vessies (Olanda) — Simon, Thi
bault (Franța) 6—1, 7—5 : Ho- 
lubova (Cehoslovacia), Sheriff 
(Australia) — Baldovinos, Pe
rea (Spania) 6—7, 6—4. 6—3. 
Cuplul Mariana Simionescu 
(România), Anliot (Suedia) s-a 
calificat în turul doi prin 
neprezentarea perechii adver
se, Dupont (S.U.A.), Cuypers 
(R.S.A.).

• A ÎNCEPUT CONCURSUL 
INTERNAȚIONAL DE SCRIMA 
de la Budapesta la care participă 
sportivi din Bulgaria. Cehoslova
cia, Cuba, R. D. Germană, Polo
nia, România, U.R.S.S. și Unga
ria. Un frumos succes a repur
tat sportivul român Petre Kuki, 
care a cîștigat proba de floretă,

ÎNTÎLNIRE LA
C.C. AL P.C.R.

Vineri după-amiază. tovarășul 
Ilie Verdeț. membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. s-a intîlnit. la 
sediul C.C. al P.C.R.. cu dele
gația Partidului Comunist Pe
ruan formată din tovarășii Râul 
Acosta Salas, secretar general 
adjunct al P.C. Peruan, și Ma
nuel Miguel de Priego. membra 
al Comitetului Central, care, la 
invitația C.C. al P.C.R.. face o 
vizită de prietenie In tara noas
tră. A participat Constantin 
Vasiliu. adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, s-a efectuat 
ur. schimb de informații și de 
vederi referitor la activitatea 
ariualâ a celor două partide, la 
dezvoltarea, in continuare, a re
lațiilor de prietenie și colabora
re dmtre P.C R. și P.C. Pe- 
ruan.

DINEU
Cu prilejul vizitei in tara 

noastră a Altețelor Lor Impe
riale. prințul Ghnlam Reza Pah
lavi și prințesa Manijeh Pah
lavi. ambasadorul Iranului ia 
București. Ah Reza Bahrami. a 
oferit, s-iueri. un dineu oficial.

Au participat Emil Bobu. îm
preună cu soția. Lina Ciobanu. 
Ion Pățan. precum r -Ion Io- 
nitâ. loan Avram. Florea Dumi- 
tnsea. miniștri. Nicolae Doi- 
earu. pr.m-adjunct de ministru. 
Constantin Oheenu. adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.CJL. 
Vasile Gliga. adjunct al minis
trului afacerilor externe, site 
persoane oficiale.

în timpul dineului, desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială. s-a 
toastat in sănătatea presedinte- 
lui Nicolae Ctaașescu si a to-

■ '■ ~ ; - ' ' 
iestătii Sale Imperiale Șah insa- 
bul Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr și a împărătesei Fa
rah. pentru dezvoltarea relații
lor de colaborare si prietenie 
dintre cele două țări ș; popoare.

SESIUNE
Intre 28 mai si 4 iunie, la 

București s-au desfășurat lucră. 
rile celei de-a VI-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale 
romăno-coagoieze de cooperare 
economică și tehnică.

în incheiere. conducătorii celor 
două delegațit Vasile Patilineț. 
ministrul economiei forestiere și 
materialelor de construcții, și 
Marius Mouambenga. ministrul 
economie: rurale al R.P. Congo, 
au semnat Protocolul sesiunii.

★
în cursul după-amiezii de vi

neri. delegația economică con
goleză a părăsit Capitala.

SOSIRI

Săptămîna T. V.
6-10 IUNIE

DUMINICA, € IUNIE

PBOGBAMUL I

8.?0 Avanpremiera zilei. 8.40 Tot 
înainte: t.?5 Film serial pentru 
copii: ..Dak:ari“. 10.00 Viața satu
lui. 11.15 Ce știm și ce nu știm 
despre... 11.45 Bucuriile muzicii. 
12.5« De strajă patriei. 13.00 Telex. 
IX«5 Album duminical. 15,15 Ma
gazin sportiv. 15.05 Drum de glo- 

i rd. Concurs pentru tineret dedi
cat aniversării a 100 de ani de 

. la ttieerlrea Independenței de stat 
a României. 1T^5 Secvențe sue
deze. lîJ< Film serial: ..Varianta 
Oir.eaa-. Episodul I. 19.00 Micul 
ecran... pentru cei mici. 19.30 Te- 
le:-mal. ».« Reportaj TV: Insula.

I plutitoare. 2t.2â Film artistic: ..Ci-^ 
tadela~. Premieră pe țară. 22,10 
24 de ore; Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

lf.W—ll.M Matineu simfonic. 
Concertul Orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de stat ..George 
Enescu-. a.w Eroi îndrăgiți de 
copu. 20.25 Ora melomanului. 21.20 
..Tot de un neam și odată descă
lecat: sunt..." — Miron Costin. 
21.4*  Film serial: .,Kojak“ (re-

I luare).

LUNI, 7 IUNIE

PROGRAMUL I

’.« M Tețescoață. 16,30 Emisiune 
I tn limba maghiară. 19.00 Bucu- 

reștiul necunoscut. Cronicari din 
seco’. J al XIX-lea. 19.15 Publici
tare. 19.M 1001 de seri. 19.30 Tele- 

1 jurnal. 20.00 Colocvii contempo
rane. 30-30 Concert la Muzeul 
Pețeș. ».3S Emisiune pentru tine
re-. ri.20 Ho—an-foiieton: „Forsyte 
Saga-. Episodul XXIV: „La Ascot". 
ZZ.lt M de ore.

PROGRAMUL n

IT.ao Telex. 17.05 Melodii popu
late. 17.25 Film artistic: „Insula". 
19.00 „Tara mea". Emisiune mu- 
zical-coregrafică. 19,20 1001 de

j seri. 19.3» Telejurnal. 20.1)0 Film 
serial pentru copii: „Daktarl" 

I ireluare). 20.25 Meridiane literare.
21.25 Telex. 21.30 Șoseaua Olteni
ța:. Km. 12. 21,50 Tezaur de cin- 
tec românesc.

MARȚI, 8 IUNIE

PROGRAMUL I

| 9.J» Teîeșcoală. 10.00 Românie,
nume scump — melodii populare.

I 11.25 Film artistic: „Tatâl risipi
tor*  (reluare). 11,55 Telex. 16.00 
Teleșcoalâ. 16.30 Curs de limbă 
Itancezâ. 17.00 Telex. 17.05 Scena. 
Emisiune de actualitate teatrală.

! 17.25 pentru sănătatea dv. 17.35 
' Lecții TV pentru lucratorii din 

agricultură. 18.00 Primăvara ară
deană. 18.35 Teleglob. Itinerar bul
gar. 18,55 Tribuna TV. 19.20 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 Fru
moasa țară. dulce Românie — 
program de cintece patriotice. 
20.15 Reportaj T. Promoția a X-a 
— nota 10. 20.40 Seară de teatru. 
Ciclul Oameni ai zilelor noastre. 
..Cei ce rămln mereu tineri", de 
Ion D. Șerban. 21,40 Canzonissima 
’76. Selecțiuni din spectacolul de 
gală prilejuit de aniversarea a 10 
ani de la debutul acestei emi
siuni. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Film serial: „Slavă și fală". 
Episodul III. 21.25 Telex. 21,30 
Spectacolul lumii (XVII). Lacrima 
Afroditei. 21.55 Portativ ’76.

MIERCURI, 9 IUNIE

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoalâ. 10.00 Emisiune 
pentru tineret (reluare). 10.25 Bi
blioteca pentru toți. Epopeea na
țională — lecția marilor înaintași. 
11,20 întîlnire cu muzica ușoară. 

.11.35 Univers științilic. 12.05 Telex. 
16,00 Trofeul Tomis la volei femi
nin: România—Bulgaria. Transmi
siune directă de la Sala sportu
rilor din Constanța. 17.00 Telex. 
17,05 Arte vizuale. Sub semnul 
hotăririlor Congresului educației 
politice șl al culturii socialiste. 17.30 
Fotbal: Politehnica Iași—C.F.R. 
Cluj-Napoca (divizia A). Transmi
siune directă de la Iași. 19,20 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 Re
flector. 20,15 Publicitate. 20.20 Tele- 
cinemateca. In ciclul Mari regizori: 
Alfred Hitchcock. Mari actori: 
Henri Fonda. Filmul artistic: 
„Confuzie de persoană". Premieră 
pe țară. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Studio ’76. Activitatea cul- 
tural-educativă puternic ancorată 
în realitățile cotidiene. Masă ro
tundă. 20.20 Inscripții pe celuloid. 
20.50 Orchestre simfonice din țară. 
Filarmonica de stat din Brașov.
21.30 Telex. 21,35 Roman-foileton: 
„Forsyte Saga” (reluare).

JOI, 10 IUNIE

PROGRAMUL I

16.00 Trofeul Tomis la volei fe
minin: Romănia-Iugoslavia. Trans
misiune directă de la Sala spor
turilor din Constanța. 17.00 Telex. 
17,05 Din țările socialiste. 17,15 
Cabinet juridic. 17,35 Muzica. Emi
siune de actualitate muzicală. 
18,00 Enciclopedie pentru tineret. 
18.25 Artiști ai scenei lirice româ
nești. 18,40 Publicitate. 18.45 Uni
versitatea TV. 19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,00 Soare, flori 
și muzică. Emisiune muzlcal-core- 
grafică. 20,25 Mai aveți o Între
bare? Inima dumneavoastră are 
șapte vieți. 21.10 Revista literar- 
artlsticâ TV. 21,40 Ecran 1976. în- 
tîlnire cu mari artiști ai lumii. 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Concertul simfonic al Or
chestrei de studio a Radiotelevl- ziunll.

FACULTATEA DE MECA-

— Șef de lucrări la Catedra 
le Mecanică fină la disciplinele : 
.Mecanică pentru mecanică 
'ină“, „Elemente constructive 
ie mecanică fină", „Mecanisme 
ii elemente constructive de me
canică fină", „Echipament peri
feric pentru calculatoare", „Teh- 
lologia mecanicii fine" și „Echi
pament mecanic pentru auto- 
natizare" poziția 26 din statul 
ie funcțiuni ;

— Șef de lucrări la Catedra 
le Mecanică fină la discipline- 
e : „Tehnologia materialelor", 
.Elemente constructive de me
canică fină", „Mecanisme și ele- 
■nente constructive de mecanică 
fină", „Mijloace mecanice de 
măsură și control" și „Tehnolo
gia mecanicii fine" poziția 30 
din statul de funcțiuni ;

— Șef de lucrări la Catedra 
de Mecanică fină la discipline
le : „Tehnologia materialelor", 
„Optică tehnică", „Aparate me
dicale", „Organizarea controlului 
tehnic de calitate", „Elemente 
constructive de mecanică fină", 
„Mașini și scule pentru meca
nică fină", „Metrologie generală", 
„Echipament periferic pentru 
calculatoare". „Calculul și con
strucția aparatelor optice" și 
„Metrologie aplicată" poziția 31 
din statul de funcțiuni ;

— Asistent la Catedra de Me
canică fină la disciplina : ..Me
canică și elemente constructive 
de mecanică fină" poziția 25 dia 
statul de funcțiuni :

— Asistent la Catedra de Me
canică fină la disciplinele : „Me
canică și elemente constructive 
de mecanică fină". „Mijloace 
mecanice și hidromecanice de 
măsură și control" și „Elemente 
constructive de mecanică fină" 
poziția 28 din statul de func
țiuni ;

— Asistent la Catedra de Me
canică fină la disciplinele : „Op
tică tehnică", „Elemente con
structive de- mecanică fină", 
„Aparate medicale", „Metrologie 
aplicată" și „Calculul și con
strucția aparatelor optice" pozi
ția 29 din statul de funcțiuni. 
FACULTATEA DE TEHNOLO
GIA CONSTRUCȚIILOR DE 
MAȘINI

— Șef de lucrări la Catedra de 
Rezistența materialelor la dis
ciplinele : „Rezistența materiale
lor" și „Mecanică și rezistența 
materialelor" poziția 25 din sta
tul de funcțiuni ;

— Asistent la Catedra de 
Geometrie descriptivă și desen I 
la disciplinele : „Geometrie 
descritivă și desen" și „Desen 
tehnic" pozițiile 29 și 30 din sta
tul de funcțiuni ;

— Asistent la Catedra de Teh
nologia construcțiilor de mașini 

la disciplinele : „Mașini-unelte 
și control dimensional". „Tehno
logia fabricării mașinilor". „Ma
șini-unelte pentru prelucrarea 
metalelor". „Tehnologii necon
venționale". ..Construcția și ex
ploatarea dispozitivelor". „Scule 
așchietoare și dispozitive" și 
„Toleranțe și ajustaje” poziția 27 
din statul de funcțiuni ;

— Asistent la Catedra de Teh
nologia construcțiilor de mașini 
Ia disciplinele : „Scule așchie
toare și dispozitive", „Mașini 
pentru prelucrarea metalelor și 
S.D.V.", „Mașini-unelte și con
trol dimensional". ..Mașini-unel
te și control tehnic". ..Toleranțe 
și ajustaje" și „Control tehnic" 
poziția 28 din statul de func
țiuni.
FACULTATEA DE MECANICA 
AGRICOLA

— Șef de lucrări la Catedra de 
Geometrie descriptivă și desen 
II la disciplina : „Desen tehnic" 
poziția 3 din statul de func
țiuni.
FACULTATEA
DE TRANSPORTURI

— Asistent la Catedra de Ma
tematici I la disciplinele : „Ma
tematici superioare", „Algebră 
liniară și geometrie analitică", 
„Matematici speciale" și „Ana
liză matematică" pozițiile 40 și 
42 din statul de funcțiuni ;

— Șef de lucrări la Catedra de 

Material rulant la disciplinele : 
„Organizarea și planificarea 
producției" (locomotive și vagoa
ne), „Vagoane și frîne". „Loco
motive" și „Vehicule neconven
ționale" poziția 11 din statul de 
funcțiuni ;

— Șef de lucrări la Catedra de 
Material rulant la disciplinele : 
„Vagoane", „Locomotive electri
ce", „Locomotive și trenuri elec
trice", „Dinamica materialului 
rulant" și „Material rulant și 
tracțiunea trenurilor" poziția 12 
din statul de funcțiuni ;

— Șef de lucrări la Catedra de 
Autovehicule rutiere la discipli
nele : „Tehnologia de fabricație 
și reparație a automobilelor" și 
„Modelarea procesului funcțio
nal al autovehiculelor" poziția 13 
din statul de funcțiuni ;

— Șef de lucrări la Catedra de 
Autovehicule rutiere la discipli
nele : „Exploatarea și tehnica 
transporturilor auto", „încer
carea automobilelor", „Combus
tibili, lubrifianți și materiale 
speciale auto" și „Automobile" 
poziția 14 din statul de func
țiuni.
FACULTATEA 
DE METALURGIE

— Șef de lucrări la Catedra de 
Turnătorie-forjă la disciplinele : 
„Exploatarea și întreținerea scu
lelor", „Utilaj metalurgic", „Teh
nologia și utilajul forjării și ex- 
truziunii" și .„Forjarea și ex- 

truziunea metalelor" poziția 14 
din statul de funcțiuni ;

— Asistent la Catedra de 
Turnătorie-forjă la disciplina : 
„Utilaj metalurgic" poziția 25 din 
statul de funcțiuni ;

— Asistent lă Catedra de 
Turnătorie-forjă la disciplinele : 
„Bazele cercetării experimenta
le", „Optimizarea proceselor 
metalurgice", „Proiectarea și 
execuția formelor", „Tehnologia 
elaborării aliajelor" și „Tehnolo
gia metalelor" poziția 21 din 
statul de funcțiuni.

Candidații la concurs vor de
pune la Secretariatul rectoratu
lui Institutului politehnic Bucu
rești, Splaiul Independenței nr. 
311—313, etajul II, camera 219, in 
termen de 30 de zile de la data 
publicării anunțului in Buletinul 
Oficial pentru posturile de pro
fesor, conferențiar și șef de lu
crări (lector) și respectiv de 15 
zile pentru posturile de asis
tent, cererea de înscriere. îm
preună cu actele prevăzute de 
Legea nr. 6 privind statutul per
sonalului didactic din R.S.R. pu
blicată în Buletinul Oficial al 
R.S.R. partea I nr. 33. din 
15 martie 1969 și de Instrucțiu
nile Ministerului Educației și 
învățămîntului nr. 84539/1969.

Concursul se va ține la rec
toratul Institutului politehnic 
București în termen de 3 luni 
de la data expirării termenului 

de înscriere la concurs pentru 
posturile de profesor, confe
rențiar și șef de lucrări (lector) 
și respectiv 15 zile pentru pos
turile de asistent.

Candidații . la concurs sint 
obligați să comunice în scris 
conducerii instituției sau între
prinderii unde iși desfășoară 
activitatea, înscrierea la concurs.

Concursul a fost publicat in 
Buletinul Oficial al R.S.R. par
tea a IlI-a, nr. 79, din 19 mai 
1976.

LISTA ACTELOR NECESARE 
ÎNSCRIERII LA CONCURS :

I. Pentru posturile de profe
sor și conferențiar :

— Cererea de înscriere, 2 
exemplare ;

— Memoriul de activitate di
dactică, științifică, tehnică in 
producție și socială, 4 exem
plare ;

— Lista lucrărilor publicate 
sau în curs de publicate, 4 
exemplare ;

— Lucrările de specialitate 
elaborate, intr-un exemplar ;

— Autobiografia, 3 exempla
re ;

— Aprecierea activităților : 
didactică, științifică, obștească, 
tehnică în producție, eliberată 
de șeful catedrei pentru cei 
din invătămint sau de colecti
vul de muncă unde candidatul 
iși desfășoară activitatea, pen
tru cei din afara învățămîntului 

însoțită de o adresă semnată de 
directorul întreprinderii (insti
tuției) și secretarul Comitetului 
P.C.R. (numai pentru cei din 
afara I.P.B.), în care să se 
menționeze că s-a obținut avi
zul favorabil al Comitetului ju
dețean al P.C.R. sau al Secreta
riatului Comitetului Municipal 
București al P.C.R., pentru în
scrierea la concurs :

— Copie legalizată de pe di
ploma de studii superioare și de 
pe anexa acesteia, în 2 exem
plare ;

— Copie legalizată de pe di- 
de doctor docent în 

știință, sau de doctor, în 2 
exemplare ;

— Adeverință de vechime în 
muncă cu precizarea funcțiilor 
în care a activat, 2 exemplare ;

— în cazul în care diploma 
de studii superioare sau aceea 
de doctor docent sau de doctor 
este obținută in străinătate, se 
va depune traducerea legalizată 
de pe acestea în 2 exemplare, 
precum și copia legalizată de 
pe adresa M.E.I. privind echi
valarea acesteia.
II. Pentru posturile de șef de 
lucrări și asistenți :

— Cererea de Înscriere la care 
se anexează :

— Copie legalizată de pe di
ploma de studii superioare și de 

pe anexa acesteia — 1 exem
plar :

— Memoriul de activitate 
științifică, tehnică și didactică — 
3 exemplare ;

— Lista lucrărilor științific” 
publicate sau in curs de publi
care — 3 exemplare :

— Lucrările științifice publi
cate — 1 exemplar ;

— Autobiografia — 2 exem
plare ;

— Adeverință de vechime .în 
muncă in care să se precizeze 
că s-a efectuat stagiul legal 
după repartizare — 1 exemplar ;

— Copie legalizată (de Nota
riatul de Stat) de pe diploma de 
doctor — 1 exemplar ;

— Aprecierea activității : di
dactică, științifică, obștească si 
tehnică în producție, eliberată de 
șeful catedrei pentru cei din în- 
vățămînt, sau de colectivul de 
muncă unde candidatul iși des
fășoară activitatea, pentru cei 
din afara invățămintului. înso
țită de o adresă semnată de di
rectorul instituției și de secre
tarul Comitetului P.C.R. (numai 
pentru cei din afara I.P.B.), in 
care să se menționeze că s-a ob
ținut avizul favorabil al Comi
tetului județean al P.C.R. sau al 
Secretariatului Comitetului de 
sector al P.C.R. pentru cei din 
municipiul București, pentru în
scrierea la concurs ;

— Un dosar cu șină.

Derir.su
cea.de
enerjv.ee
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VANCOUVER

Participanții la lucrările Con
ferinței Națiunilor Unite pentru 
așezările umane continuă dezba
terile generale din plenară, în 
cadrul cărora sint expuse punc
tele de vedere ale guvernelor 
lor asupra diferitelor probleme 
aflate pe agenda reuniunii. De 
la inceputul dezbaterilor s-a de
gajat, ca un element definitoriu, 
preocuparea țărilor în curs de 
dezvoltare de a pune accentul, 
în cadrul reuniunii, pe proble
mele lor specifice și de a re
liefa nevoile lor speciale de dez
voltare economică și de progres 
social, de ameliorare a condiții
lor de viață și a nivelului de 
trai al popoarelor. în acest spi
rit au vorbit reprezentanții sta
telor Bangladesh, Panama, Tan
zania și ai altor țări în curs de 
dezvoltare care au luat cuvîntul' 
în plenul conferinței. Astfel, de
legații Panama și ai Bangladesh 
s-au referit la dificultățile pe 
care le îiltîmpină țările în curs 
de dezvoltare în eforturile lor 
de urbanizare, ca urmare a in
suficienței mijloacelor necesare 
pentru construcția de locuințe și

pentru 
socială 
nite la 
în special a tineretului. Repre
zentanta Tanzaniei, Tabitha Si- 
wale, ministru al teritoriului. lo
cuințelor și dezvoltării urbane, 
a evidențiat eforturile depuse de 
guvernul tanzanian în vederea 
asigurării necesarului de cadre 
calificate pentru mediul rural — 
factor indispensabil pentru pro- ' 
greșul economic și social.

Luînd cuvîntul, , în cadrul 
unuia din comitetele, de lucru 
ale conferinței, Irene Ginwala, 
reprezentanta mișcării de elibe
rare din Africa de Sud — Con
gresul National African — a 
atras atenția asupra situației 
persoanelor din Africa Australă 
expulzate de pe păminturile lor. 
Vorbitoarea a arătat că autori
tățile rasiste de la Pretoria au 
obligat, în cadrul politicii de 
bantustanizare, pînă în prezent, 
aproximativ 14 milioane de afri
cani să-și părăsească locurile 
natale și să se stabilească în alte 
zone ale țării.

calificarea și integrarea 
a forței de muncă ve- 
orașe din mediul rural,

„Scînteia tineretului’*
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In cadrul expoziției
St Creația tehnico

Conferința diplomatică FRANȚA : Demonstrație o studentor din Pens pentru

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN
cu participarea tuturor părților 
aflate în conflict. Cei doi oa
meni politici au avut, de ase
menea, contacte paralele cu li
deri ai falangiștilor, în încer
carea de a pune la punct or
dinea de zi a unei astfel de 
mese rotunde.

Cuvîntul reprezentantului român
Luind cuvintul în cadrul co

misiei I a Conferinței diploma
tice asupra dreptului umanitar 
cu ocazia adoptării textelor ar
ticolelor examinate la actuala 
sesiune, șeful delegației româ
ne, ambasadorul Marin Alexie, 
a reafirmat poziția țării noastre 
față de problemele în discuție. 
Vorbitorul a arătat că include
rea 4n protocoalele adiționale la 
Convențiile de la Geneva din 12 
august 1949 privind protecția vic
timelor de război, a unor pre
vederi in legătură cu reprima
rea infracțiunilor grave comise 
în timpul 
este utilă 
întărirea 
protocoale .

' lora referitoare la protecția vic
timei agresiunii.

După părerea delegației româ
ne, dreptul umanitar și, impli
cit. textele în discuție, ar tre
bui să facă o distincție netă în
tre agresor și victima agresiunii 
și în acest scop să pună accen
tul pe elaborarea de reguli vi- 
zind asigurarea deplină a pro
tecției victimei agresiunii. Aces-

conflictelor armate, 
și poate contribui la 
dispozițiilor acestor 
și, în special, a ace-

te reguli ar trebui să se refere 
la toate categoriile de infrac
țiuni grave, printre altele și la 
folosirea metodelor și mijloace
lor de luptă ilicite etc.

Ambasadorul român a sub
liniat că țara noastră acordă o 
mare atenție acestei probleme, 
dar că în reglementarea ei tre
buie subliniat caracterul priori
tar al legislației interne a fie
cărei țări, ca expresie a suve
ranității sale naționale.

In acest context, a arătat re
prezentantul român, trebuie să 
se sublinieze necesitatea ca toa
te țările contractante să comba
tă și să sancționeze orice ac
țiuni care sint in contradicție 
cu dreptul umanitar, in ceea ce 
privește răufăcătorii, trădătorii 
și alte categorii de infractori.

Adoptarea unei poziții comu
ne față de aceste categorii de 
infractori trebuie să contribute 
la stabilirea, pe o bază sănă
toasă. a unor relații de coope
rare între state și de combatere 
a fenomenelor care pot să aducă 
grave prejudicii relațiilor inter
naționale.

<
regretul 

suedeze, 
XVIII-leo 

uriași de

lbastrul de acua
relă al lacului 
Mălaren te sur
prinde prin puri
tatea lui, mai ales

că ai fi putut crede că numai 
mările situate mult mai la sud, 
ca Adriatica, de pildă, își pot 
etala valurile în culori calde. 
Bricul clădirilor datînd din se
colul al XVI-lea adaugă nota lor 
specifică. Locul de unde con
templăm priveliștea picturală 
care ne înconjoară poartă nu
mele de „orașul dintre poduri" 
(Stăden Mellan Broarna) sau 
zona cea mai veche a Stock
holmului, întilnire de trei insu
lițe, de pe care și-a luat avint 
orașul in cucerirea părții conti
nentale a țării. Pornesc de-a 
lungul Văsterlanggatanului în 
căutarea identității suedeze a 
locurilor. Epoca medievală mai 
e prezentă în arhitectura case
lor de pe Stadsholmen, a cate
dralei gotice (Storkyrkon), a Pa
latului Cavalerilor (Riddarhus) 
și a castelului Trei Coroane (Tre 
Kronarj. Ieșit din ulițele înguste 
și umede ale cetății medievale, 
ajungi în piața aerisită a pala
tului regal. Edificiul orizontal 
armonizînd stilul renașterii cu 

spre 
tra

și să

tonicii moderne. Spre 
locuitorilor capitalei 
edificii din secolul al 
au fost sacrificate și 
beton și oțel și-au înfipt rădă
cinile în solul economicos cl 
insulițelor lacului Mălaren. Asa 
și-au făcut loc cinci zgirie-nori 
de 60 de metri dedicați activită
ții comerciale din centru și pu
țind ca generic numele de Ho- 
torgeity. Aceluiași scop i-a fost 
închinată artera comercială ul
tramodernă, Sergelgatan, rezer
vată în exclusivitate pietonilor.

Conferința mondială asupra
utilizării forței de muncă

La Geneva au început lucrările Conferinței mondiale asupra 
utilizării forței de munca, repartiției veniturilor, progresatni so
cial și diviziunii internaționale a muncii, care se desfășoară snk 
egida Organizației Internationale a Muncii.

Conform structurii tripartite a 
O.I.M.. la lucrări smt prezenie 
delegații ale guvernelor, sindi
catelor și celor care angajează 
din țările membre ale organi
zației. inclusiv. 70 de miniștri ai 
muncii și afacerilor sociale. Din 
partea țării noastre participă o 
delegație condusă de de CSșu. 
adjunct al ministi ului vjmi. 
Din delegația română mai fac 
parte Cornelia Fiiipas. secreta
ră a Consiliului Centrai al 
V-GSR.. și Teofil Deacoau. <L- 

■eprinderii de dis
tribuire a energiei electr.ce. re
prezentant al conducătorilor de 
întreprinderi, precum s: consili
eri și experți.

Potrivit mandatului, conferin
ța urmează să dezbată cbesuum

rector a.

servicii și aoroviBO'-a'e ceotru 
60 000. Magaz're e și c ro„- e 
sint grupate ta jurul uoei psețe 
unice. Vohingbf este un procus 
de pionierat in tKrte-e urtxs- 
nistică. o subarixe ■oderrâ " 
centrul comerctal $i cserc— “te 
culturale, considerat ~-cce pe*- 1 
tru cartiereie noi a e oraserar 
suedeze.

30 la sută din poouiatra acti
vă a Stockholmului este ocupata 
în industria grea, îndeosebi in 
cea siderurgică care este ravo- 
rizato de zăcăminte e meto bere

Stockholm

ci.

îi po

crearea de de că

al

3

3*

dez-

Cooperarea dintre
țările A.E.L.S
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ZIUA INTERNAȚIONALA A MEDIULUI
înconjurător

în cursul zilei de vineri, com
parativ cu zilele precedente, la 
Beirut și in celelalte regiuni 
ale Libanului s-a înregistrat o 
diminuare a intensității lupte
lor. Ciocnirile din ultimele 24 
de ore s-au soldat, totuși, cu 
aproximativ 90 de morți și ră
niți.

Agențiile de presă relatează 
că. in urma unor intilniri ale 
unor lideri politici care, pină 
acum, se situaseră pe poziții 
ireconciliabile, în ultimele zile 
au sporit șansele de a se pune 
capăt pe cale politică crizei în 
care, din aprilie 1975, se zbate 
Libanul.

în contextul acelorași tenta
tive se inscrie și întrevederea
— a doua in ultimele 48 de ore
— care a avut loc. vineri sea
ra. intre Elias Sarkis, președin
tele ales al țării, și Kamal 
Joumblatt. liderul Partidului 
Socialist Progresist, consacrată 
examinării modalităților de or
ganizare a unei mese rotunde

RELAȚII DIPLOMATICE
INTRE ITALIA Șl R. P. ANGOLA

Italia și Republica Populară 
Angola au hotărit să stabileas
că relații diplomatice la nivel 
de ambasadă începînd de la 
4 iunie, anunță un 
oficial publicat la 
Luanda.

Comunicatul arată
le între cele două țări se ba
zează pe respectul reciproc al 
suveranității naționale, neames
tecul în treburile interne 
egalitatea în drepturi.

comunicat
Roma și

că relații-

La expoziția internațională 
„Creația tehnico-șțiințifică a 
tineretului", deschisă la 
Moscova a fost organizată, 
vineri „Ziua României".

Pavilionul țării noastre, în 
care este înfățișată creația 
științifică și tehnică a tine
retului din țara noastră, prin 
zeci de exponate, a fost vi
zitată de secretari ai C.C. al 
U.T.C.L., membri ai conduce
rilor unor ministere economi
ce sovietice, precum și de 
reprezentanți ai tineretului 
din celelalte țări participan
te la expoziție. La mitingul 
care a urmat, au vorbit V.S. 
Iaroșoveț, secretar al C.C. al 
U.T.C.L., și Ion Mihăilescu, 
membru al Biroului C.C. al 
Uniunii Tineretului Comu
nist din țara noastră.

în cadrul manifestării au 
fost prezentate filme docu
mentare românești. Partici- 
panților români la expoziție 
li s-au inmînat, din partea 
Comsomolului. 12 diplome 
pentru cele mai reprezentati
ve exponate.

• Sporirea producției de gaze naturale
în U.R.S.S

• Succese ale oamenilor 
muncii din R. 0. Vietnam

La inceputul lunii mai, pe 
..contorul unional" al industriei 
de gaze naturale a U.R.S.S. a 
apărut o cifră impresionantă : 
100 000 000 000, indicînd prima 
sută de miliarde de metri cubi 
de ..combustibil albastru" extras 
de la inceputul anului, din cele 
300 miliarde cit prevede planul 
pe 1976.

O asemenea performanță, rea
lizată intr-un termen relativ 
scurt, se înregistrează pentru pri
ma oară in industria extractivă 
sovietică. Ea marchează ascen
siunea rapidă a acestei ramuri, 
care în primul trimestru al .a- 
nului a făcut un „salt" de 20 la

sută, în raport cu nivelul ■ din 
trimestrul similar din anul pre
cedent. Programul de extracție 
și prelucrare stabilit a fost de
pășit cu .4 la sută, practic cel 
mai ridicat spor realizat de ra
murile industriei, ceea ce a în
semnat o producție suplimenta
ră de aproape 2 miliarde metri 
cubi de gaze naturale.

Ritmul alert imprimat extrac
ției, incă de la începutul cinci
nalului, de muncitorii din acest 
domeniu. îi determină pe spe
cialiști să aprecieze că la finele 

. perioadei, în 1980, va fi atinsă 
și chiar depășită, limita supe
rioară a producției prevăzute.

Oamenii muncii din diferite 
sectoare ale economiei naționale 
a R.D. Vietnam au indeplinit cu 
succes sarcinile pe primele cinci 
luni ale anului. în perioada res
pectivă au fost produse peste 
670 milioane kWh energie elec
trică, precum și 48 la sută din 
cantitatea de ciment planificată 
pentru întregul an. Au fost ex
trase 2 380 000 tone de cărbune. 
Sarcinile de plan au fost înde
plinite, de asemenea, de indus
triile chimică, ușoară și alimen
tară.

• Importante economii 
realizate în industria bulgară

R. P. Chineză: extinderea suprafețelor cultivate 

cu sfeclă de zahăr
sfeclei 

inceput 
aproxi- 
ani in 
multădar 

această cul-

barocul italian privește 
Norrmaim, îmbiindu-te să 
versezi unul din poduri 
pătrunzi în cartierul financiar și 
comercial al Stockholmului, cen
tru început a fi construit în zo
rii secolului al XlX-lea, odată cu 
afirmarea industrială a orașului. 
Traficul urban mai intens a des
chis bulevarde largi, ca impor
tantul Kungsgatan, iar activita
tea economică diversificată a 
demarat construirea unor car
tiere cu cottage-uri și parcuri în 
stil englezesc ca Dyursholm și 
Saltsyobaden. De aici orașul 
scapă de sub controlul pieto
nului, doar metroul sau „Tunnel 
Banan", cum îl numesc localni
cii, putîndu-ți asigura accesul 
spre unul sau altul dintre cele 
20 de cartiere-satelit ale orașu
lui. Ar fi greșit să credem că 
vechiul centru a rămas un mo
nolit în fața asalturilor arhitec-

arhitectura nordului

Și alte cîteva șantiere in . lucru, 
măsurate parcă cu linia și eche
rul, unde materialele -de con
strucții erau stivuite cu grijă și 
nici un metru pătrat nu era lă
sat la întîmplare, dovedesc că 
sint în curs noi tentative la inte
gritatea centrului tradițional al 
Stockholmului.

O vizită scurtă prin cartierele 
Farsta și Văllingby ne elucidea
ză intențiile urbanistice ale ar- 
hitecților capitalei suedeze. An
samblul de locuințe Farsta a fost 
conceput să adăpostească 30 000 
de oameni și să ofere slujbe.

din apropiere, de la Bergslagert. 
In ultimii ani s-a accentuat tot 
mai mult tendința deplasării în
treprinderilor aparținind indus
triei ușoare (textile, sticlărie, în
călțăminte) spre provincie si o 
creșterii ponderii in capitală a 
industriei constructoare de ma
șini, electrotehnice și chimice. 
Dezvoltarea activității portuare 
(Stockholmul ocupă locui HI in 
țară după Goteborg si Lulea) a 
înlesnit apariția industriei pre
lucrătoare a petrolului.

DOINA TOPOR
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CIPRU : ALEGERI PARLAMEN

TARE LA 5 SEPTEMBRIE

* LA încheierea unei reuni
uni a guvernului cipriot, desfă
șurată la Nicosia sub președinția 
arhiepiscopului Makarios, s-a 
făcut cunoscut oficial că în Ci
pru vor avea Ioc alegeri parla
mentare la data de 5 septem
brie. Comunitatea cipriotă 
greacă se va prezenta Ia urne 
pentru a desemna pe cei 35 de 
greci ciprioți membri ai Came
rei reprezentanților pe o nouă 
perioadă de cinci ani.

Ciprioți! turci au organizat 
alegeri separat, la 22 iunie, 
pentru Adunarea consultativă a 
statului federal cipriot turc.

baterile au permis conturarea 
mai precisă a unor probleme ce 
privesc relațiile economice din
tre țările dezvoltate și cele in 
curs de dezvoltare. Aceste re
zultate, a spus el. trebuie să fie 
folosite ca o bază de plecare 
pentru pregătirea viitoarelor 
reuniuni de acest gen, ca și in 
dialogul dintre aceste țări, care 
se desfășoară în cadrul Confe
rinței asupra cooperării econo
mice internaționale.

nord-vest a litoralului, 12 009 de 
muncitori au încetat lucrul de 
la 23 mai. Vn număr de 38 din
tre ei au fost sancționați eu. a- 
menzi pentru participarea la 
pichetele dc gTevă.

echipajului, membri ai Consu
latului general al României din 
Sydney.

AMPLE ACȚIUNI GREVISTE 
IN SPANIA

• Referindu-se la rezultatele 
recentei conferințe U.N.C.T.A.D. 
de la Nairobi. Claude Cheysson, 
membru al Comisiei Pieței co
mune însărcinat cu problemele 
dezvoltării, a apreciat că dez-

• DE mai multe zile, in în
treaga Spanie se desfășoară nu
meroase acțiuni greviste in sec
torul construcțiilor, in sprijinul 
revendicării lucrătorilor din a- 
ceastă branșă de a fi reinte
grați in muncă tovarășii lor 
concediați și pentru îmbunătă
țirea condițiilor de viață. La 
Santander și în toată zona de

• AGENȚIILE France Presse 
și L'.P.L. citind surse ale opo
ziției spaniole, anunță că poli
ția l-a arestat, joi seara, pe San
tiago Alvarez, membru al condu
cerii Partidului Comunist din 
Spania.

Nu au 
legătură 
arestări.

fost date explicații in 
cu motivele

• LA 3 
festivitatea 
la sud de

acestei

avut loc 
Kembla. 
primului 

intr-un 
minera-

bordul 
primarul 
conduce-

IUNIE a 
primirii, la 
Sydney, a 

vas românesc ancorat
port din Australia — 
lierul „Bocșa".

La festivitatea de la 
vasului au participat 
orașului Wollongong,
rea firmei ..Kembla Coke and 
Coal“. conducerea sindicatelor 
portuare și miniere locale, co
mandantul navei și membri ai

Nava-școaiă ..Mircea", a 
. Marinei militare române, a 
sosit in portul Havana pen
tru a face o vizită oficială.

La sosire, echipajul navei 
a fost salutat de Demetrio 
Montseny. șeful Direcției re
lațiilor externe din Ministe
rul Forțelor Armate Revolu
ționare al Republicii Cuba, și 
de alte oficialități militare 
cubaneze. Au fost prezenți 
ambasadorul țării noastre în 
Cuba, Petre Ionescu, și ata
șatul militar, aero și naval, 
colonel Gheorghe Albu.

Comandantul navei-școală. 
insoțit-de un grup de ofițeri, 
a făcut o vizită șefului Ma
rinei de război revoluționare 
a Cubei, comandant de cor
vetă Aldo Santamaria Cuar- 
drado, și a depus o coroană 
de fiori la monumentul lui 
Jose Marți.

Mișcarea pentru realizarea de 
economii s-a dezvoltat neîntre
rupt în Bulgaria în ultimii ani, 
dobindind un tot mai pronunțat 
caracter de masă. în cursul a- 
nului trecut, in cadrul diferite
lor întreprinderi și șantiere ale 
țării au fost obținute economii 
în valoare de 218 milioane leva, 
ca urmare a folosirii judicioase 
a diverselor 
materiale, a combustibililor 
carburanților și a energiei elec
trice. Printre materialele astfel 
economisite se numără 40 000 
tone laminate, 32 000 metri cubi 
material lemnos și 62 000 tone 
ciment. De asemenea, lucrătorii 
din sectorul transporturilor au 
economisit circa 160 000 tone 
carburanți.

zahăr, în acest scop 
fiind efectuate cer
cetări și experimen
te multiple menite să 
asigure adaptarea 
plantei la condițiile 
de climă din zonele 
meridionale ale R.P. 
Chineze. în acțiunea 
astfel declanșată au 
fost obținute 
cese evidente
diferite zone de 
toral, precum și 
ținuturi de șes. 
deal sau chiar mon-

din regiunile

din' centrul, sud-ves- 
tul și estul teritoriu
lui chinez.

în prezent, în su
dul Chinei cultivarea 
sfeclei de zahăr are 
loc pe suprafețe în- 
sumind peste 20 mi
lioane hectare, 
ralel. fabricile 
zahăr din zonele 
respective sint dotate 
cu utilaje capabile 
să folosească drept 
materii prime atît 
sfecla de zahăr cit și 
trestia de zahăr.

materii prime și 
și

Cultivarea 
de zahăr a 
in China cu 
mativ 79 de 
urmă.
vreme
tură a fost limitată 
la zonele nordice ale 
tării, in sud trestia 
de zahăr fiind sin
gura materie primă 
pentru industria za
hărului. Abia in ul
timul deceniu a fost 
inițială extinderea 

sad a cultari- 
sfeelă

suc- 
in 
li- 
in 
de

Fa
de

. .
11 .. .

NIGERIA - Vedere din Lagos, capitala țării

Comunicat

t

eambaterii poluării, a proiecției 
mediului inc—j urător. a conser
vării cadrului natural. se află m 
prim planul atenției forurilor de 
decizie. A fost adoptată o lege, 
precum ți numeroase acte nor
mative dedicate protecției me
diului înconjurător. ocrotirii 
■aiurii. „Va trebui, spunea to
varășul Niroiae Ceausescu in 
raportul prezentat Ia cei de-al 
Xl-lea Congres al P.C.R.. să se 
acorde o atenție mai mare mâ- 
surilec de împiedicare a poluă
rii. de conservare nealteralâ a 
mediului înconjurător asigurind 
astfel condiții de viată cit mai 
corespunzătoare poporului. atil 
in prezent, cit ți in viitor'. Pen
tru coordonarea unitară a mă- 
suriloe privind protecția factori
lor de mediu — aerul, apa. pă
durile. flora ți fauna, așezările 
omenești clc- — a fost înființai 
Consiliul Național pentru Pro
tecția Mediului înconjurător, iar 
pe plan local, consilii județene. 
Ai fost elaborate vaste programe 
naționale de ocrotire ti eenrer- 
vire î pădurilor, de amenajare 
a bazinelor hidrografice, de ma
tematizare i localităților urbane 
ți rurale, a întregului teritoriu 
al țării, al căror obiectiv primor
dial este imbunătâțirea rontmuă 
a condițiilor de viață ale poporu
lui printr-o dezvoltare rapidă si 
multilaterală a țării ia depiiaâ 
armonie cu cerințele de protec
ție a mediului înconjurător. îa 
acest cadru se înscrie și parti
ciparea României, ea tară mem- 
brâ a Consiliului de administra
ție * al Programului Națiunilor 
Unite pentru Mediul înconjură
tor. la acțiunile desfășurate pe 
plan internațional pentru o dez
voltare economică si socială ar
monioasă a tuturor statelor, care 
să tină seama de 
conservării cadrului 
mediului ambiant ți 
ecologie al planetei.

sovieto-sirian

Venezuela Plan de dezvoltare a zonelor
locuite de populația băștinașă indiană

zmd Iaz
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fi
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c

die

imperativ ut 
natural, a 
echilibrului

BAZIL STEFAN

HOTĂRiRE A GUVERNULUI 
AUSTRALIAN

• MINISTRUL DE EXTERNE 
al Australiei. Andrew Peacock, 
a anunțat că guvernul australian 
a hotărit să acorde asistență 
Republicii Populare Mozambic, 
care, după cum se știe, și-a în
chis frontierele cu Rhodesia, 
între altele. Australia va con
tribui cu circa 80 000 dolari aus
tralieni la fondul țărilor mem
bre ale Commonwealthului, 
creat în vederea acordării de a- 
sistență tehnică Mozambicului.

_ • PREȘEDINTELE Iosip Broz 
Tito a primit, vineri, pe Helmut 
Kohl, președintele Uniunii Creș. 
tin-Democrate din R. F. Ger
mania, aflat în vizită în Iugo
slavia.

Helmut Kohl, a fost, de ase
menea. primit de Stane Dolanț. 
secretarul Comitetului Executiv 
al Prezidiului C.C. al U.C.L

zuelei intențio- 
fonduri. totaii- 
le de bolivari, 
sa unui plan 
zonelor locuite 

tinașă indianăpopulația bășl 
aceasta țară. Planul respec- 
este o parte componentă a 

■hu național de dezvol- 
fwnomiei țârii și de uti- 
țională. cu maximă efi- 

resurselor locale. în 
. se preconizează im- 
ea activităților econo- 
regiumle locuite de in
ia realizarea unor pro- 

a agricultu- 
industriei

dispun de resurse naturale a- 
bundente și de condiții natu
rale favorabile pentru dezvolta
rea agriculturii și a creșterii vi
telor.

Uniunea Sovietică și Siria 
sint hotărite să-și continue co
laborarea in vederea realizării 
unei reglementări atotcuprinză
toare in Orientul Mijlociu' și 
consideră că Conferința de la 
Geneva reprezintă forul cel mai 
potrivit pentru o asemenea re
glementare, pe baza rezoluții
lor O.N.U. și cu participarea 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, ca reprezentant le
gal al poporului arab palesti
nian, pe baze egale cu ceilalți 
participanți — se spune în co
municatul privind vizita primu
lui ministru sovietic Aleksei 
Kosighin la Damasc. Părțile 
și-au reafirmat convingerea că 
o pace dreaptă și trainică în 
Orientul Mijlociu poate fi rea
lizată in condițiile retragerii 
complete a Israelului din • teri
toriile ocupate în anul 1967 și 
satisfacerii drepturilor naționa
le ale poporului arab palesti
nian.

Cele două părți consideră că 
țările nealiniate pot aduce și în 
viitor un aport pozitiv la slăbi
rea încordării internaționale, la 
întărirea păcii și Securității in
ternaționale.

d<

Populai

11 vil
«i Pe

Venezue
la la arca 130 000 

de locuitori, trăiește in cea mai 
mare parte in statele Zulia. Bo
livar. Apure și Anzoategui. pre
cum și in teritoriile Amacuro și 

mas. Toate aceste regiuniAma zoi

• UN AVION aparținind com
paniei sovietice ce transporturi 
aeriene ..Aeroflot-. care zbura pe 
ruta Luar.da-Moscova. nu a so
sit pe aeroportul Malabo, punct 
intermediar de aterizare unde 
era așteptat — se arată intr-un 
comunicat al Ministerului avia
ției civile al UJLS5- transmis 
de agenția TASS.

ov

PROGRAMUL
AL P.S.D.

ELECTORAL 
ITAUAN

• PARTIDUL 
mocratic Italian 
organul său de presă. ..L'Uma- 
nita", programul electoral in 
vederea alegerilor generale de 
la 20 iunie. Documentul subli
niază. intre altele, situația de 
criză in care se află in prezent 
Italia, arătind că responsabili
tatea acesteia trebuie să revină 
modului de a guverna al demo- 
crației-creștine.

Socialist De- 
a publicat, in
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• PATRIMONIUL ARTISTIC LAȘAT DE MARELE PICTOR PA
BLO PICASSO moștenitorilor săi a tost evaluat la 1.2 miliarde de 
franci, în cadrul lucrărilor tribunalului din orașul francez 
Grassey, menite să reglementeze problema partajării respective
lor valori artistice. Elaborat în decurs de trei ani, inventarul 
acestui patrimoniu artistic, moștenit de succesorii prodiciosului 
artist șl colecționar cuprinde 1 885 picturi, evaluate la 760 mi
lioane franci, 7 089 desene, în valoare de circa 100 milioane franci, 
precum și peste 3 200 obiecte din ceramică, 1 228 sculpturi, cîteva 
mii de gravuri de diferite tipuri, numeroase tapiserii șl covoare 
și alte obiecte de artă • ACCIDENTELE RUTIERE SE SOLDEA
ZĂ ANUAL IN LUME CU APROXIMATIV 250 000 MORȚI ȘI 10 
MILIOANE RĂNIȚI. Pentru combaterea acestei grave probleme, 
Organizația Mondială a Sănătății a elaborat un program de an
vergură. care cuprinde : Informarea statelor asupra incidenței 
sporite a accidentelor de circulație rutieră asupra sănătății publi
ce și sprijinirea lor în adoptarea unor programe naționale de 
securitate rutieră ; culegerea, analizarea și difuzarea informați
ilor privind securitatea rutieră ; promovarea unor acțiuni con
certate ale organizațiilor interguverhamentale și neguvernamen
tale interesate ; promovarea cercetărilor vizînd prevenirea și limi
tarea accidentelor • DESCOPERIREA UNOR LOCUINȚE ȘI 
OBIECTE DIN EPOCA BRONZULUI. Arheologii italieni au des
coperit. cu prilejul unor săpături efectuate în mica insulă Vivara, 
din golful Napoli, mai multe locuințe și obiecte datînd din epoca 
bronzului. Analiza acestor vestigii va aduce clarificări asupra 
modului de viață al oamenilor cu peste 2 000 de ahi în urmă. 
Specialiștii apreciază că obiectele casnice găsite în locuințele 
respective cunosc influențe atît ale culturilor din Italia meridio
nala sau nordică, cît și din Orient, ceea ce dovedește că grupul 
de insule din acest golf a servit drept punte de legătură între 
aceste zone ale civilizației antice • EPIDEMIE DE HOLERA IN 
INDONEZIA. Potrivit oficialităților sanitare indoneziene 47 de 
persoane și-au pierdut viața în Java de Vest, în urma izbucnirii 
unei epidemii de holeră. Autoritățile indoneziene au lansat ime
diat un program de vaccinări pentru a stopa răspîndirea acestei 
maladii • INFARCT PE MICUL ECRAN. La un recent congres 
de medicină nucleară, desfășurat la Atlanta (S.U.A.), a fost pre
zentat un aparat care permite vizualitatea în culori pe un ecran 
a infarctului miocardic. In majoritatea cazurilor, infarctul debu
tează printr-o criză de anghina timp de cîteva ore sau chiar de 
cîteva zile. în timpul căreia bolnavul are febră, iar tensiunea 
arterială scade. în această fază, infarctul poate fi depistat cu 
ajutorul electrocardiogramei. Aparatul prezentat de medicii ame
ricani arată pe ecran Imaginea interioară a inimii, leziunea, di
mensiunile ei și locul unde se află. Modul de funcționare al 
aparatului este următorul : bolnavului 1 se injectează în venă o 
doză mică dintr-o substanță marcată cu un izotop radioactiv. 
Acesta emite radiații care sint captate de un detector numit 
„camera cu seîntei", conectat la un ecran de televiziune.
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