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Congresul dă o -ttă tc-ece-e ccrt-t.te tp.t-â- 
țului Nicoloe Cec-sesc-j a -teree s —a:-.-ea pro
gramului de peffedîiouere c activ tă* pc txco-oeoto- 
gice. rolului dedsn ol set-ett'- - pe*e— t p:-tau- 
lui in afirmarea concepției rever-tio-c-e :* ■ -d 'o*- 
marea omului nou. în ororuoeorea spMuhe reeok^o- 
nar, a princip or morale ncostre s ~~t~ s—- — so
cialist. Prin copadtaăea de a =est;— cerințele ma
jore ale mersu ui înainte c socetăt ce a ocționo cu 
o inegalabilă energie pent-u t-tc-ce-et - vată a 
orientărilor și hetar'-to- adoptate, tooadș. Nicoloe 
Ceaușescu constituie u- strc -dt exe-p . ce vie si 
mobilizatoare dăr_ -e pat-o: că. revoluționară, pentru 
întregul nostru popor.

Congresul își însușește ‘-t-eg —e opunerea pre
zentată de tovarășul Scote Cec.test, mode de 
analiză marxist- e- -istă multi aterolă. st " ' că. c fe
nomenelor vieții sodole. document de o deosebită 
însemnătate teoretică si p-actică pentru activ totea po- 
litico-ideologică si cufturul-educativă. pentru ntreaga 
operă a construcție7 sac c ste - țara nocstra. Expu
nerea reprezintă o stră’ucită si-teză a trocîti or isto
rice ale poporului nostru, o luptei sc e progresiste, 
revoluționare, constitu e un cutezător program revolu
ționar, de înaltă prind pic litote si exigentă comunistă, 
străbătut de spiritul gindîrii creatoare, de nețărmurit 
devotament față de interesele vita'e ale națiunii noas
tre, oie cauzei sodclismuîui și păcii în e în unani
mitate, Congresul adoptă expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu drept Program al întregii activități viitoare 
a partidului și statului, a tuturor organizer or de masă 
și obștești, a organismelor educative și cultural-artis- 
tice, a întregului nostru popor în lupta pentru înfăp
tuirea hotăririlor Congresului al Xl-lea, a liniei politițe 
generale a Partidului Comunist Român, de unire a 
eforturilor tuturor celor ce muncesc pentru edificarea 
societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism, in întreaga activitate de edu
cație socialistă a mose'or, de ridicare a nivelului ideo
logic, politic și cultural al tuturor membrilor societății 
noastre. Congresul își însușește orientarea dată de se
cretarul generai al partidului ca in viitor, la fiecare 
cinci ani, după fiecare congres al partidului, să se 
organizeze ca for de dezbatere cu întregul popor a 
problemelor formării conștiinței noi - Congresul edu
cației politice și al culturii socioliste.

Congresul relevă cu vie satisfacție că în anii con
strucției socialiste - datorită înfăptuirii consecvente ^ 
politicii partidului - s-au produs profunde transformări 
revoluționare și prefaceri înnoitoare în viața întregii 
noastre societăți. Intr-o perioadă scurtă. România a 
străbătut mai multe etape istorice, trecînd de la vechea 
orînduire burghezo-moșierească la orînduirea socialistă ; 
au dispărut pentru totdeauna clasele exploatatoare, a 
fost lichidată exploatarea omului de către om, s-au 
dezvoltat forțele de producție, s-au generalizat relațiile 
de producție socialiste in întreaga economie.

Pe baza dezvoltării și modernizării forțelor de pro
ducție, a întregii economii, a sporirii venitului național, 
partidul și statul au înfăptuit un amplu program de 
măsuri în vederea ridicării nivelului de trai, material și 
spiritual, al întregului popor. Au crescut veniturile oa-
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S-au înregistrat progrese in privința extinderii și di
vers " că".> formelor muncii politico-educative, legării ei 
— c stri-se ce realități, ârgirii sferei de cuprindere a 
-vățom ntul-i politico-ideologic, a întregii propogonde 

ce partid. S-o îmbunătățit cctivitatea editorială și de 
difuaare a cărții, îndeosebi a cărții social-politice.

Un avînt remarcabil cunoaște creația literar-artistică, 
îmbogățită cu noi opere reprezentative, care contribuie 
'a educația revoluționar-patriotică și estetică a maselor, 
la promovorea idealurilor nobile ale umanismului so
cialist. cie pocii și înțelegerii intre popoare.

O îmbunătățire corespunzătoare a cunoscut producția 
de filme, activitatea instituțiilor teatrale și muzicale, în 
do—eniul creației plastice. S-a dezvoltat puternic munca 
cvltural-artistică de masă. Vastul sistem de așezăminte 
culturale de la orașe și sate asigură condiții pentru 
participarea tot mai largă a maselor la viața artistică 
și la activitatea educativă. A cunoscut o puternică în
florire tradiționala mișcare artistică de amatori, care 
exprimă participarea democratică a maselor de oameni 
oi muncii, fără deosebire de naționalitate, la procesul 
dezvoltării culturii noi.

In contextul procesului general de perfecționare a 
întregii noastre vieți sociale, a sporit rolul educativ al 
presei și radioteleviziunii, care tratează cu mai multă 
operativitate și competență aspectele esențiale ale 
economiei, culturii, ale vieții sociale și de stat, con
tribuie la dezbaterea și soluționarea problemelor ri
dicate de mersul înainte al societății, in paginile 
presei, în emisiunile radioteleviziunii problemele muncii 
politice de masă și propagandei de partid, ale pro
movării normelor eticii și echității socialiste ocupă 
spații tot mai largi.

Congresul apreciază că aplicarea în viață a politicii 
naționale marxist-leniniste constituie una din marile 
realizări ale partidului nostru, România situîndu-se 
printre puținele țări din lume în care s-a asigurat în 
mod real deplina egalitate în drepturi a tuturor cetă
țenilor, fără deosebire de naționalitate. Oamenii muncii 
aparținînd naționalităților conlocuitoare, asemeni tuturor 
oamenilor muncii din țara noastră dispun de condiții 
tot mai bune pentru afirmarea plenară in toate do
meniile de activitate, participă tot mai activ la condu
cerea întregii noastre vieți sociale.

în anii construcției socialiste au cunoscut o puter
nică înflorire arta și cultura în limbile naționalităților 
conlocuitoare. Parte integrantă a culturii României so
cialiste operele cele mai valoroase ale creatorilor din 
rindul naționalităților conlocuitoare au oglindit aspecte 
ale muncii și vieții naționalităților respective, în ceea 
ce au ele specific, în contextul muncii și luptei împre
ună cu poporul român pentru libertate socială și na
țională, pentru progres și civilizație, pentru construirea 
socialismului. Ele aduc o contribuție importantă la ci
mentarea trainică a prieteniei și unității dintre toți oa
menii muncii - români, maghiari, germani, sîrbi și de 
alte naționalități. Congresul însuși a constituit o nouă 
și puternică manifestare a unității tuturor oamenilor

--■aci. foro deosebire de naționalitate, o coetiunii în- 
reg—-> *cs"u popor în jurul Partidului Comunist — 
£ot= pof’ticâ concucătoare a Româriei pe co'ea soco- 
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eeo-.c-co-sociale. a progrc—ului partid- ui de dez- 
vc-c-e —- ". ateralâ a orinrftjirii nocst-e socialiste-

Mă-etee reafizări obținute in revoluția și construcția 
sod: stă. în făurirea noii civilizații materiale si spiri- 
tuale a pet-îei. in înflorirea artei si culturii. în educația 
"eic _t c-c-ă a poporului demonstrează cu tărie juste
țe: :c tidi — arxist-leniniste a partidului nostru, care 
cc ec in mod creator în întreaga activitate adevăru- 
-e u-versal-volcbiie, legile obiective ale dezvoltării 
istor ce si socrâ e Io condițiile concrete ale țării noastre.

Făctc c lanțul vestei activități consacrate dezvoltă- 
' co-st -tel revoluționare a maselor, lărgirii orizon- 
tu - cr ce cultura, participanții la Congres au rele
ge: totodată. — in spiritul unei înalte exigențe comu- 
- ste - ex stența unor lipsuri și neajunsuri. Participan- 
t c Congres îsî însușesc pe deplin analiza critică, exi
gentă, de înaltă principialitate comunistă, a activității 
deoteg:ce. cuprinsă in expunerea tovarășului Nicolae 

Cec-sescu. oprecierile în legătură cu greșelile săvir- 
șite in trecjt. cu rămînerile în urmă și lipsurile care 
mei există în domeniul muncii de propagandă, al ști
ințelor sociale, al invățămîntului, al științei, culturii și 
artei - și se angajează să acționeze ferm, neabătut, 
cu întreaga energie pentru înlăturarea lor, pentru con
tinua îmbunătățire a muncii, in vederea creșterii con
tribuției întregului nostru front ideologic la formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, la îmbo
gățirea vieții spirituale a întregului popor.

*

înfătîsînd tabloul boget ol marilor înfăptuiri în toate 
comen’i’e v e: spirituale ale societății, ca și lipsurile 
si -ec j-s-' e existente. Congresul subliniază necesi
tatea ca, sub conducerea și îndrumarea nemijlocită a 
organelor si oroa- zat 'or de partid, organizațiile de 
masă si obștești componente ale Frontului Unității So- 
daiiste. institut l e de invățămînt și așezămintele cul
turale de la orașe si sate, instituțiile de artă, presa și 
radioteleviziunea să acționeze in modul cel mai ferm, 
în spoitul indicațiilor și al sarcinilor cuprinse în Ex
punerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru îmbu
nătățirea continuă c muncii, pentru ridicarea la un 
nivel superior a întregii activități ideologice, politice 
și cultural-educative.

Formarea omului nou, constructor conștient al celei 
mai drepte orinduiri sociale, constituie cea mai mare 
și mai complexă sarcină, cea mai nobilă răspundere, 
îndatorirea revoluționară de onoare a partidului nostru 
comunist. Congresul iși însușește întru totul aprecierea 
profund științifică a secretarului general al partidului 
după care formarea omului nou este o problemă de 
mare amploare și de lungă perspectivă, legată ne
mijlocit de procesul dezvoltării și modernizării forțelor 
de producție, al perfecționării relațiilor de producție și 
sociale, de întreaga evoluție a societății.

Actionînd in spiritul materialismului dialectic, ințele- 
gînd și stăpinind legile naturii, întreaga muncă educa
tivă trebuie să-și propună perfecționarea produsului 
celui mai înalt al naturii — omul, creatorul a tot ce 
există în societate !

Activitatea educativă nu urmărește uniformizarea oa
menilor ; ea are în vedere in permanență faptul că 
fiecare om are individualitatea și personalitatea sa. 
înarmîndu-i pe oameni cu cele mai înaintate cuceriri 
ale cunoașterii, trebuie să dezvoltăm valorile morale și 
virtuțile umane specifice fiecărui cetățean, în strînsă 
concordanță cu gindirea filozofică și etica socială re
voluționară, caracteristice orinduirii noastre noi, socia
liste și comuniste. Trebuie create condițiile cele mai 
propice ca omul să se poată manifesta plenar în toate 
domeniile vieții sociale - fiecare cu capacitățile, per
sonalitatea și felul său de a fi - în spiritul comun în
tregii societăți, al dragostei de dreptate și adevăr, al 
curajului și cinstei, al simplității, al hotărîrii de a lucra 
împreună cu semenii săi pentru fericirea proprie, pen
tru fericirea întregii societăți. Tocmai de aceea este 
necesar ca în acest domeniu să acționăm în mod orga
nizat, unind toate forțele de care dispune societatea 
noastră, pe baza unor orientări de perspectivă clare, 
științifice.

1. La baza întregii activități educative trebuie să 
stea concepția revoluționară despre lume și viață a 
partidului - materialismul dialectic și istoric, atotbirui- 
toarea învățătură marxist-leninistă. Programul Partidu
lui Comunist Român - Carta teoretică, ideologică și 
politică a comuniștilor români, expresia marxism-leninis- 
mului creator în România.

2. Formarea omului nou trebuie să pornească de la 
adevărul binecunoscut după care munca, activitatea so
cială constituie factorul determinant în formarea con
științei socialiste, în educarea morală și politică a ma
selor. Este necesar să se pună pe prim plan educarea 
oamenilor, îndeosebi a tineretului, prin muncă și pen
tru muncă.

Societatea pe care o edificăm este societatea celor 
ce muncesc, ea se întemeiază nemijlocit pe munca 
creatoare a tuturor membrilor săi. întreaga activitate 
educativă trebuie să sădească în conștiința fiecărui 
cetățean, îndeosebi a tineretului și copiilor, convinge
rea profundă că munca reprezintă unica sursă a spo
ririi avuției naționale, a înfloririi patriei, a prosperității 
poporului și a bunăstării și fericirii personale, domeniul 
hotărîtor al afirmării personalității umane.

Activitatea de propagandă, politică și cultural-edu- 
cativă de masă trebuie să determine înțelegerea de 
către fiecare om a datoriei morale și patriotice de a-și 
consacra întreaga energie, competență și forță de 
muncă dezvoltării proprietății socialiste - principalul 
izvor al înfloririi economico-sociale a țării, al ridicării 
gradului de civilizație al întregii națiuni.

(Continuare in pag. a Ill-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu.
■ secretar general al Partidului 

Comunist Bocnân. președintele 
Repubtici Sc-n aliște România.

* președintele Frontului Unității 
Socialiste, a primit, marți dimi- 
r.eata, pe dr. Helmut KohLpre-

I ședințele Ur.iunii Creștin De- 
' mocrate din R.F. Germania, care 

a făcut o vizită in țara noastră.
A participat tovarășul Corne- 

- liu Mănescu. vicepreședinte al 
I Consiliului National al Frontu- 
i lui Unității Socialiste.

Oaspetele a exprimat profun
da satisfacție de a se intîlni cu 

| șeful statului român, subliniind 
că se simte onorat de întreve
derea acordată, și a adresat 
calde mulțumiri pentru invita
ția de a vizita România.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a salutat cordial pe oaspete și 
și-a manifestat, la rindul său, 
satisfacția pentru vizita pe care 
o întreprinde in țara noastră 
președintele Uniunii Creștin De
mocrate, relevind că aceasta re
prezintă un aport la dezvolta
rea raporturilor dintre România 
și R.F. Germania.

In timpul convorbirii dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și dr. Helmut Kohl a fost evi
dențiat interesul reciproc pen
tru amplificarea și aprofunda
rea relațiilor politice, economi
ce, tehnico-științifice, culturale 
dintre România și Republica 
Federală Germania.

în cadru! întrevederii a avut 
loc. de asemenea, un schimb de 
vederi in principalele probleme 
ale contemporaneității, cit și cu 
privire la perspectivele situației 
politice în Europa și în lume, 
în acest context, s-a subliniat 
rolul deosebit pe care ii au 
îmbunătățirea climatului politic 
european, transpunerea in fapt 
a angajamentelor asumate in 
Actul final al Conferinței pen
tru securitate și cooperare, rea
lizarea de măsuri concrete, efi
ciente. de dezarmare pentru 
consolidarea cursului spre des
tindere și înțelegere in întreaga 
lume. Analiza evoluției vieții 
internaționale a evidențiat, ca 
probleme esențiale ale viitoru
lui omenirii, lichidarea subdez
voltării. a decalajelor economice 
existente, instaurarea unei noi 
ordini economice, a unor noi 
relații între state.

Convorbirea a relevat ca o 
necesitate a zilelor noastre pro
movarea largă a relațiilor în
tre toate țările, fără deosebire 
de orînduirea lor socială, con
lucrarea tuturor statelor, indi
ferent de mărimea lor, în re
zolvarea problemelor ce con
fruntă lumea.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de 
stimă și respect reciproc.

După convorbire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa

Elena Ceaușescu au reținut la 
dejun pe dr. Helmut Kohl. îm
preună cu soția, Hannelore 
Kohl.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, prim-miriistru al gu
vernului, Ion Pățan. viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și co
operării economice internațio
nale. Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv. secretar al C.C. al 
P.C.R.. Corneliu Mănescu. vice
președinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste, Eduard Eisenburger, 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste. președintele Consiliului 
oamenilor muncii de naționali
tate germană, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe,. 
Maria Stănescu, membru al Bi
roului Exectitiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste.

Au luat parte, de asemenea, 
Erwin Wickert, ambasadorul 
R.F. Germania la București, 
precum și persoanele oficiale 
care au însoțit pe președintele 
Uniunii Creștin Democrate în 
țara noastră.

In timpul dejunului, care a 
decurs într-o ambianță de caldă 
cordialitate, tovarășul Nicdlă’e 
Ceaușescu și dr. Helmut Kohl 
au rostit scurte toasturi.

In Editura Politică a apărut: 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Expunere cu privire la activitatea poli- 
tico-ideologică și cultural-educativâ de 
formare a omului nou, constructor con
știent și devotat al societății socialiste 
multilateral dezvoltate și al comunismu
lui in România prezentată la Congresul 
educației politice și al culturii socialiste 
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Cuvintare la încheierea lucrărilor 
Congresului
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Livrarea la timp a

Hotărîtor pentru 
soarta recoltelor
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Un grupaj de infor
mații privind situația 
lucrărilor de întreți
nere în județele Ga
lați, Harghita și Ca- 

raș-Severin

utilajelor.
o componentă

a disciplinei muncitorești
întreprinderea de utilaj chi

mic Ploiești. O întreprindere de 
tradiție, a cărei marcă se bucu
ră de o binemeritată apreciere. 
Produsele ei, verificate in anii 
de funcțiune la diverse unități 
beneficiare, au întrunit întot
deauna exigentul criteriu al ca
lității. Nu puține sint scrisorile 
de mulțumire adresate acestui 
harnic colectiv de cei care, fo
losind utilajele realizate aici, 
dau, la rindul lor. produse de 
calitate. Despre vrednicia lucră
torilor ploieșteni vorbesc cu sti
mă și prețuire chimiștii de la 
Săvinești și Ișalnița. Pitești și 
Slobozia. de la Tîrnăveni și 
Turnu Măgurele; despre aceeași 
vrednicie s-a dus veste în Siria, 
in U.R.S.S.. pe alte paralele și 
meridiane.

Așadar, o prestigioasă „mar
că a fabricii1*. Ea, însă, ar fi 
incompletă, dacă n-am ține sea
mă de încă un element foarte 
important : punctualitatea in li
vrarea comenzilor. Pentru că. 
este știut, oricit de bun ar fi 
un utilaj, dacă îți sosește cu o 
lună sau cinci întîrziere. faptul 
se soldează cu substanțiale... 
minusuri în producție, ca să nu 
mai vorbim de alte perturbări 
ale procesului tehnologic. Aces
tea sint motivele, argumentele 
pentru care colectivul întreprin

derii ploieștene înscrie punc
tualitatea, mai exact spus disci
plina muncitorească. în obiecti
vul central al activității sale ca 
o îndatorire de maximă respon
sabilitate. Iar faptele atestă din 
plin efectul acestei conștiințe.

— Săptămina aceasta expe
diem încă trei tronsoane pentru 
o coloană de decantare Combi
natului petrochimic din Telea-

INTREPRINDEREA
DE UTILAJ CHIMIC

PLOIEȘTI
jen — ne spune ing. Nicolae 
Bar din secția căzangerie grea, 
secție finalizatoare in această 
întreprindere.

Dialogul, dealtfel replica in
terlocutorului. poate continua, 
„Ieri am livrat...**, „Azi li
vrăm...**, „Mîine. vom livra...** — 
sint termene ferme, atent urmă
rite. responsabil respectate. Va
loarea lor crește în semnificație 
cu atit mai mult, cu cit între
prinderea de utilaj chimic din 
Ploiești produce. în principal, 
unicate. Pentru aceasta există o 
strînsă legătură între proiectare 
și execuție. Eventualele modifi
cări se realizează din mers, fără

a stînjeni desfășurarea produc
ției. Dealtfel, la această oră, 
peste 70 la sută din documen
tația necesară producției pe în
tregul an este deja lansată. 
Buna calificare este, apoi, du
blată aici de o bună organizare 
a muncii. Pe secții și ateliere, 
producția este urmărită zilnic ; 
la .nivelul conducerilor de secții, 
pe întreaga unitate, au loc de 
două ori pe săptămină operati
ve ședințe de comandament. Se 
analizează ritmul de execuție 
pe^ fiecare comandă, fluxul lu
crărilor, se intervine cu măsuri 
eficiente acolo unde e nevoie 
de sprijin. In prezent, de pildă, 
întreprinderea execută impor
tante utilaje pentru Combinatul 
petrochimic Brazi. Este vorba 
de 4 coloane izopren a cîte 7 
tronsoane fiecare. S-a făcut o 
bună pregătire a producției, 
secția de debitare a fost asi
gurată cu materialele necesare. 
La rindul ei. debitarea, ca și 
atelierul uzih'ăj, trimit zilnic 
cazangeriei repere la dimensiu
nile necesare. în cazangerie, ca 
la un veritabil „stat major**, se 
întrunesc într-o disciplină per
fectă și colaborare eficientă,

N. COȘOVEANU

(Continuare in pag. a ll-a)
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PRIMIRE
Tovarășul Paul 

viceprim-ministru al 
ministrul educației ___ ...
mintuliii, a primit marți dimi
neață delegația condusă de A. I. 
Șustov. adjunct al ministrului 
invățămintului de cultură gene
rală din R.S.F.S. Rusă, care în 
cadrul Planului de colaborare 
culturală și științifică dintre Re
publica Socialistă România și 
U.R.S.S., ne-a vizitat țara.

în cursul întrevederii, au fost 
abordate probleme ale invăță- 
mintului și cercetării pedagogice 
in cele două țări, precum și 
ale dezvoltării colaborării româ- 
no-sovietice in aceste domenii.

ÎNTÎLNIRE

Niculescu, 
guvernului, 
și invăță-

De asemenea, oaspeții au fă
cut o vizită pe litoralul româ
nesc al Mării Negre.

DISTINCȚIE
Ambasadorul Austriei la Bucu

rești, dr. Franz Wunderbaldin- 
ger, a înmînat, marți la amiază, 
pictorului Brăduț Covaliu, pre
ședintele Uniunii Artiștilor Plas
tici din 
austriacă 
știință și artă, clasa I. Distinc
ția a fost decernată pictorului 
român de statul austriac pentru 
activitatea sa artistică și pentru 
contribuția la stringerea relații- 

creatorii. din dome- 
două țâri.

țara noastră, Crucea 
de onoare pentru

lor dintre 
niul plasticii din cele

MUZEU

Hotărîtor pentru soarta recoltelor
CALITATEA LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE
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Marți dimineață, tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., s-a întilnit cu de
legația Partidului Socialist Popu
lar din Danemarca, condusă de 
Ole Olsen, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.S.’P., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită in țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații privind 
preocupările actuale și activita
tea celor două partide.

întilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

PLECĂRI

La Putna — loc cu 
zonanțe în conștiința 
nostru — a fost 
Muzeul „Ștefan cel Mare".

Reorganizat intr-un lăcaș ce 
dispune de condiții optime de 
prezentare, muzeul reunește, 
alături de vechi și prețioase 
obiecte de artă și documente 
originale, edificatoare mărturii 
arheologice și alte piese de mare 
interes privind personalitatea de 
reputație europeană a marelui 
voievod, lupta populației pentru 
neatîrnare și apărarea 
naționale.

CENTENAR

adinei re- 
poporului 
redeschis

ființei

Marți a plecat în Costa Rica 
tovarășul Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., care 
vă reprezenta Partidul Comunist 
Român la lucrările celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului 
Avangărzii Populare din Costa 
Rica. La plecare erau prezenți 
tovarășul Vasile Patilineț, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
activiști de partid.

a 100 
Școlii

Marți după-amiază s-a înche
iat vizita întreprinsă în țara 
noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Unității 
Socialiste, de președintele Uni
unii Creștin Democrate din R; F. 
Germania, dr. Helmut Kohl, îm
preună cu soția.

Marți la amiază a părăsit 
Capitala tovarășul V. I. Kono- 
top, membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetului re- . 
gional Moscova al P.C.U.S., pre
ședintele conducerii centrale a 
Asociației de prietenie sovieto- 
română, care, la invitația Con
siliului General A.R.L.U.S., și-a 
petrecut o parte din concediul 
de odihnă în țara noastră.

VIZITĂ
Delegația municipalității ora

șului Ankara, condusă de Vedat 
Dalpkai, primarul orașului, aflat 
in țâra noastră la invitația Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești. a vizitat întreprinderea 
..23 August", cartierul de locuin
țe Titan, precum și o serie de 
obiective culturale din Capitală.

Cu prilejul sărbătoririi 
de ani de la înființarea 
generale nr. 2 din Sibiu, cadrele 
didactice, actualii și foștii elevi 
ai acestei școli — români și ger
mani —, printr-o telegramă a- 
dresată C.C. al P.C.R., tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU 
iși exprimă dragostea și recu
noștința nețărmurită pentru mi
nunatele condiții create învăță- 
mintului din patria noastră, pen
tru grija permanentă arătată 
pregătirii politice și profesionale 
a celor care îndrumă procesul 
complex al educării pentru mun
că și viață a tineretului școlar. 
Vă asigurăm, se spune in tele
gramă, că ne vom strădui conti
nuu să ridicăm pe o treaptă su
perioară munca de educare co
munistă a tinerei generații, pen
tru a pregăti continuatori demni 
ai celor ce construiesc astăzi 
fundamentul unui viitor minu
nat. cetățeni cu o înaltă conști
ință socialistă.

MINISTERUL EDUCAȚIEI
SI iNVĂTĂMÎNTULUI 

COMUNICĂ :
în legătură cu datele exame

nelor de gradul I. II și de defi
nitivat în învățămint. Ministerul 
Educației și învățămîntului co
munică : cadrele didactice în
scrise pentru gradul I vor sus
ține lucrările metodico-științifice 
și proba de cunoștințe social- 
politice intre 3—5 iulie, cele pen
tru gradul II vor susține probele 
de specialitate, pedagogie și de 
cunoștințe social-politice în pe
rioada 6—10 iulie, iar personalul 
didactic înscris pentru 
vare in invătămint va 
examenul in perioada 
gust—2 septembrie.

Perioadă hotăritoare pentru 
obținerea și depășirea produc
țiilor pe ogoare, campania agri
colă, la început de iunie, cunoaș
te un virf de maximă intensi
tate datorită complexității lu
crărilor. Este vremea prășitu- 
lui. a recoltatului furajelor, se 
desfășoară amDle acțiuni in le
gumicultura și viticultură, iri
gațiile nu încetează zi și noapte, 
se fac pregătiri susținute pentru 
seceriș. Fiecare oră bună de 
lucru este importantă, fiecare 
lucrare este hotăritoare pentru 
soarta recoltelor! Am urmărit, 
în cursul unui raid-anchetă in 
județul Tulcea modul cum se 
desfășoară campania, organiza
rea muncii și respectarea nor
melor agrotehnice.
• C.A.P. Nalbant : Organiza

rea muncii se face zilnic. Dar 
cit timp se pierde ? Faptul că 
suprafețele cooperativei agricole 
sînt de doi ani irigate impune 
anumite modificări de structură 
organizatorică și tehnică. Deci, 
in primul rind. udările ! Șap’e 
sute de hectare (din aproape 
1 500 amenajate) au fost irigate 
o dată, iar acum, pe circa 150 
hectare, se încheie și a doua u- 
dare. Din 9 motopompe. numai 
5 funcționau in ziua raidului. 
Aspersoarele nu aveau presiune 
suficientă pentru o irigare corec
tă. (Faptul că terenurile uni
tății se găsesc la marginea sis
temului de irigații Babadag nu 
este o scuză!). Dealtfel, cele 
două neajunsuri adunate, dimi
nuau potențialul zilnic de la 94 
ha la 50 ha irigate. Pentru mu
tatul aripilor de ploaie proble
ma forței de muncă a fost re
zolvată. dar numărul de moto- 
pompiști nu a fost încă asigu
rat. Aceasta este singura ..pro
blemă" serioasă a unității ? So
licităm răspunsul inginerului 
șef al unității. Dumitrache Con
stantin : „Organizarea muncii m 
virf de campanie este foarte 
dificilă, deoarece prezența coo
peratorilor nu este sută la sută. 
Forțele de muncă de care dis
punem le dirijăm la lucrările 
prioritare. Cu toate că ne orga
nizăm zilnic, totuși, intimpinăm 
serioase dificultăți".

Este acesta un motiv serios 
al răminerilor în urmă înregis
trate la efectuarea lucrărilor ? 
Oare nu înțeleg cooperatorii, lo
cuitorii comunei care este da
toria principală in aceste zile ? 
O prezentă activă pe ogoare ar 
rezolva, pe plan local, cu forțe

proprii, problemele campaniei 
agricole.

• C.A.P. Agighiol : Cimpul 
este impînzit de oameni, dar 
pentru a rectifica unele lucrări 
de slabă calitate. în grădina de 
legume. 40 de cooperatori plan
tau vinete. De fapt, completau 
..golurile", pentru că plantatul 
inițial a fost realizat cu multe 
deficiente. Echipa condusă de 
Tănase Botez are in îngrijire 50 
hectare tomate. 15 ha ardei. 12 
ha cu fasole. 12 ha vinete. 60 ha 
mazăre. Cultura de fasole nu a 
fost prășită pină in ziua raidu
lui. Buruienile au invadat cim
pul. Pe cele 60 hectare cu ma
zăre. plantele se disting greu 
din rapițâ. Se irigă. Dar cum? 
Viteza apei este foarte mare, 
distrugind brazdele, risipindu-se 
prin șanțurile care înconjoară 
tarlaua. Obligatoriu, lucrările de 
refacere a brazdelor se vor re
peta. Dar apa pierdută cum se

va compensa ? Și cu toate că 
forțele principale ale fermei de 
legume erau concentrate la rec
tificarea plantatului, specialistul 
lipsea. „A fost mai de dimi
neață, dar acum a plecat" — ne 
spune Tănase Botez. Această 
prezență sporadică poate fi con
siderată eficientă ?

• C.A.P. Mircea Vodă : De
calaje prea mari intre prășitul 
mecanic și cel manual. La po
rumb. spre exemplu, pe 540 
hectare s-a efectuat și prașila a 
doua mecanică. in vreme ce 
prima prașilă manuală intirzie 
să se finalizeze. Ing. Ion Sma- 
randache. și președintele uni
tății. ne spune : ..Indiferent de 
faptul că parcelele au fost an
gajate in acord global, coope
ratorii nu execută cu conștiin
ciozitate lucrările. Mulți pleacă 
pe la începutul verii și vin 
toamna la recoltat. cind este

normal să realizăm producții 
mici dacă nu a fost îngrijită 
cultura". Ca să nu mai amintim 
legea organizării muncii in a- 
gricultură. ne rezumăm la „spi
ritul 
este 
care 
fără 
peratorii, dar tinerii din comu
nă. foarte mulți la număr ? Cu 
excepția unei timide acțiuni la 
prășit a elevilor, organizația co
munală U.T.C. nu întreprinde 
nimic in această campanie cu 
care să sprijine unitatea agri
colă. De ce nu este urmat, in 
muncă, exemplul mecanizatori
lor Mircea Moglan. Ion Cova- 
ciu. Marin Albuleț și Ion Gheor
ghe. pe care ing. Ion Smaran- 
dache îi menționează ca frun
tași.

ȘTEFAN DORGOȘAN

de echipă". Acest spirit 
evident la mecanizatori, 
îngrijesc 60 ha de porumb 
lucrări manuale. Dar coo-

REPARTIȚIA
ABSOLVENȚILOR
PROMOȚIA 1976

solicitat tovarășului Au- 
Bondrea, secretarul Co- 
guvernamentale de coor-

CAMPANIA AGRICOLĂ

• GALAȚI
recent
Ccn-

Tu.’u- 
r,e-a

intre-

Raidul întreprins 
prin două unități din 
siliul intercooperatîst 
cești, județul Galați, 
prilejuit consemnarea 
rezultate meritorii la
ținerea culturilor, stropitul 

și prășitul vie-., precum șt 
la recoltarea furajelor. Bu
năoară. la C.Ă.P. Sivița. pe 
cele 280 hectare cultivate cu 
floarea-soarelui s-a executa 
de două ori prășitul meca
nic, iar pe 120 hectare s-t 
efectuat a doua întreținere 
manuală. La sfecla de zahăr 
de pe 50 hectare, cooperatori- 
au aplicat prațila manuală 
pentru a doua oară pe M 
hectare. Concomitent. »-eu 
insilozat 600 tone bseerni 
verde și s-a preparat fin de 
pe 60 hectare. La C-A.P. 
Frumușița. cm tnfflmt «- 
ceeași preocupare stăruitoa
re pentru lucrările de p-i—.i 
urgenți. Folotindu-se trei 
agregate mecanice și 25 
pompe manuale s-a -eur.t 
si se stropească vița de vie 
pe întrecea suprc'cti de vie

definiti- 
sustine 

26 au-

Numai capete
Etapa văzută de Cornel Dinu

fost întreținute de două ori 
cu cultivatoarele mecanice, 
fnnd încheiată și prațila a 
doua manuală.

din suprafață. Cartofii — cul
tură de bază in economia 
județului — au fost prășiți 
mecanic pe mai bine de 6 000 
ha. In sfirșit, e de notat că 
intr-un ritm susținut se des
fășoară lucrarea de întreți
nere a porumbului.

ALEX. DOBRE

VASILE CABURGAN

• HARGHITA
ln ciuda timpului rece si 

a ploilor ce cad cu intermi
tențe, lucrătorii ogoarelor 
a:n județul Harghita folo
sesc din plin fiecare oră 
bund de lucru, acționind 
pentru executarea la timp și 
de calitate a lucrărilor de în
treținere a culturilor, pentru 
aplicarea substanțelor de 
combatere a bolilor și dău
nătorilor. Un argument al 
vredniciei cooperatorilor ro
mâni si maghiari îl consti
tuie faptul că planul de er- 
bicidare a suprafețelor cul
tivate cu sfeclă de zahăr a 
fost realizat in proporție de 
238 la sută.

In unele cooperative agri
cole de producție s-a trecut 
deja la executarea celei de-a 
doua praștie mecanice și ma
nuale la nivelul județului, ți 
această operațiune fiind în- 
cheiati pe aproape 30 la tută

ANCHETA „SCiNTEII TINERETULUI"
TT

O trecere in revistă a repertoriului abordat de tinerii regi
zori evidențiază mai intri de toate ate.-ta pe care o otc-dă 
dramaturgiei românești contemporane, montana, cceseori in 
premieră pe țară, a unor piese inspirate din prezentul nostru 
socialist sau din trecutul glorios de luptă al poporului. Am 
adresat unora dintre cei mai apreciați regizori tineri următoa
rele întrebări :

1. CE ROL ATRIBUm TINERILOR REGIZORI IN AFIRMAREA 
DRAMATURGIEI NAȚIONALE ?

2. CUM VEDEȚI INTEGRAREA TINÂRULUI REGIZOR IN ECHIPA 
DE TEATRU CU CARE URMEAZĂ A LUCRA I

joace printre ruine. salvind ca 
mște martir. mesajul piesei. Ș: 
am fețele» că noi. tineri regi
zor.. și nu numai tinerii. «—eâ-n 
fe fiecare spectacol o nea* e- 
chipă. Oamenii se despart, se 
unesc, au interese diferite, dar 
un spectacol ii apropie. In a- 
ceasta constă responsabilitatea 
tinămiui regizor : de a înțelege 
această artă colectivă in care 
spiritul de echipă este primor- 
diaL

irul
ALEXA VISARION (Tea- 
Giulești).

Pentru a discuta raportul 
complementaritate dintre 

contemporană și

trul
AURELIE MANEA (Tea- 
Național din Cluj-Napoca).

• CARA5- 
SEVERIN

Zilnic, la Păltiniș, Caran
sebeș, Broșteni sint prezenți 
la lucru peste 100 de tineri 
care participă la acțiunea de 
combatere a 
umiditate pe o suprafață de 
340 hectare.
din Răcășdia, Gherghiuș, O- 
ravița lucrează permanent la 
defrișarea a 200 ha, iar la 
Bozovici și Filipești, uteciștii 
amenajează noi suprafețe 
pentru irigat. Activități ase
mănătoare se desfășoară și 
in localitățile Măureni. Belo- 
breasca, Robina, Sojdea și 
altele. In final, o cifră care 
vorbește de la sine despre 
necesitatea continuării unor 
asemenea acțiuni. Pentru a- 
nul 1976. in întregul județ 
s-a planificat să se efectue
ze lucrări de combaterea 
eroziunii solului pe 42 000 
hectare.

D. DUMITRU

excesului de

Alti 150 tineri

«I regizor are foarte multe de 
ferita: (in această nouă etapă 
a dezvoltării sale) de la coleoi 
mai rirstnici. Este m 
acceptată 
lași timp relația 
reciprocă, adeseori actorii 
virstnici avind destule

Construcția unei echipe națio
nale capabilă să se înfrunte cel 
puțin de la egal peste un an ae 
zile, cu Spania și Iugoslavia, 
pentru a încerca să traverseze 
din nou oceanul, de data aceasta 
puțin mai jos, acolo unde stekul 
este nedimensionat, este o pro
blemă de mare finețe și, deci, de 
competență. Jocul cu echipa 
Italiei — intr-o criză acută de 
personalitate, stil și forță mo
rală care justificau abnegația 
apărării și spontaneitatea con
traatacului — a adus, permițin- 
du-ne să-i parafrazăm pe Ior- 
dănescu și deci pe loan Chirilă, 
ceva nou și anume : „o nouă 
infringere". Interesantă și re
flecția că : „mai degrabă un 
2'—4 decit un 0—0". Oare nu ple- 
cind de la acest mizerabil de 
0—0 marile echipe și-au mîngîiat 
atit de des umerii cu lauri ?

Schimbul de oameni in pere
nitatea timpului este un feno
men obiectiv. Totuși, această 
concepție nu mi se pare augu- 
rială și poate nici prea sănă
toasă. Cei din noua generație, 
atit de așteptată și comentată, 
ar trebui să învețe că numai 
strîngind din pumni in fazele 
decisive, mina le-ar fi deconec
tată atunci cind vor trebui să 
mulțumească micuților veniți la 
vinătoare de autografe, sau 
atunci cind vor trebui să sem
neze diferite hirtii de adminis
trație interioară a cluburilor lor.

Vorbind despre selecția carac
terelor, Ștefan Covaci a pus 
înaintea jocului de pe „San Siro“ 
mina pe rană. Nu-i doresc să 
meargă precum stoicii cu lumi
narea in mină in ciut re^ae 
„oameni", totuși noii săi iv-'dnri 
trebuie, să înțeleagă că apărarea 
culorilor naționale nu in.-.^..„ .a 
numai o simplă prezență in li
nia intii.

Etapa de astăzi are cam nu
mai capete de afiș, lucru cam 
rar la noi. Ornată din nou, după 
atiția ani, cu tricolorul pe piept, 
Steaua își va apăra la Craiova 
prestanța și ambiția de a rămine 
neînvinsă. I-o dorim din toa.tă 
inima. La Bacău, un 
de antecedente. O 
răzbunare, anunțată 
morți înaintea jocului 
dinamovistă, nu poate

făcut „bătrina doamnă". Bănă
țenii țin la supărare, așa că...

Jiul joacă bine la Pitești dar 
am auzit că Tonca și Stoker, au 
„casă cam grea".

Plin de tradiții, lașul este 
descumpănit pentru că : „fotba
lul nu merge". Am un cunoscut 
care a stat șapte ani acolo ju- 
cind fotbal și n-a intrat in „Trei 
Ierarhi", măcar pentru monu
ment. Atunci ce să ne mai mi
răm !

in București jocuri interesante. 
Rapidul are nevoie să arunce 
cu nori pe cerul litoralului Și 
nu mă-ndoiesc că 
facă.

Marele profesor 
sint pe zi ce trece 
Ciștigînd in fața A.S.A.-ului do
vedesc definitiv că pot „în
curca" — reușit sinonim pentru 
victorie — la toamnă, echipe eu
ropene.

• In Capitală, pe stadioa
ne diferite, sînt programate 
două jocuri care încep la ora 
17,30 : Rapid — F.C. Constanța 
(stadionul „23 August") și 
Sportul Studențesc — A.S.A. 
Tg. Mureș (stadionul Repu
blicii).

Stațiile noastre de radio vor 
transmite pe programul I, cu 
începere din jurul orei 17,15, 
aspecte de la aceste lntilnirl.

l 1- 
de 
dramaturgia 
regia tinără ar trebui mai In- 
tii să existe nuclee organizate 
de creatori valizi în care cele 
mai acute probleme ale socie
tății noastre să fie dezbătute 
curajos și cu responsabilitate, 
pentru ca apoi dramaturgi și 
regizori să conlucreze în moda
lități specifice artei lor. pentru 
a găsi forma artistică eficientă 
a crezului comun. Regizorii ti
neri lucrează cu dăruire ope
rele dramatice autentice, rene- 
gind pe cit le stă în putere 
..teatrul culinar" ascuns și măs
luit cu grijă sub scutul unor 
„probleme majore".

în intuirea mesajului ur- 
pe care dramaturgii noștri 

ide-

L
gent
îl creează se află și ră: 
rile și rolul nostru, al tinerilor 
regizori. Ne revine sarcina sen
sibilă, ca a unui aparat radar, 
de a descoperi mesaje și idei 
și de a le transmite mai de-

• ALEXANDRU COLPACCI 
(Teatrul de Stat din Oradea) .

1. Relația dintre regia și dra
maturgia onginaiâ se bazează, 
cum este și normal. De un 
schimb firesc de idei fiind de 
natură a stimula realizarea unor 
spectacole de ținută, angajate 
în realitate. Desigur că astfel

litoralului fi 
se pricepe s-o

și băieții săi 
mai minunați.

ti. Este mai puțin 
isă ideea că ln ace- 

aceasta este 
mai 

lucruri 
noi de aflat in legătură cu pro
fesia și profesionalismul. ln 
măsura în care acest schimb de 
idei se va produce putem vorbi 
despre posibilitatea inființării 
unei echipe formate din între
gul colectiv al teatrului.

• DAN MICU 
Nottara).

(Teatrul C. I.

1. Dramaturgul 
sînt concetățeni 
răni, aceeași realitate le mar
chează nevoia și conștiința 
creației, aceeași unică și com-

și regizorul 
și contempo-

Cum gindește, cum muncește

meci plin 
eventuală 
cu pești 
in cabina 

_____ _ .._ „___aduce lo
calnicilor decit satisfacții neoli
tice.

Oradea iși primește vecina. 
Olimpia poate fi o partenera 
incintătoare de five-o-clock, 
mai ales acum cind este amanta

..Șepcile roșii", abandonate de
mult inexplicabil, nu au pentru 
ce cîștiga in fața lui F.C.M. Re
șița. La Cluj-Napoca, totuși, pu
blicul decimat și el, păstrează 
tradiția academică a universită
ții locale.

Intre U.T.A. și Politehnica Ti
mișoara conturile sint de mult 
neonorate. „Poli" nu uită ce i-a

• PROBA DE 1 500 M PLAT 
femei din cadrul Concursului 
internațional de atletism de la 
Dusseldorf a fost cîștigată de 
românca Natalia Andrei-Mără- 
șescu, cronometrată cu timpul 
de 4’04”2/10 — nou record na
țional și cea mai bună perfor
manță mondială a anului.

« CAMPIONATELE INTER
NAȚIONALE DE TENIS ALE 
FRANȚEI au programat ieri Ia 
arena ' ,,Roland Garros" din 
Paris primele două partide din 
sferturile de finală ale probei 
de simplu femei. Confirmind 
forma bună pe care o deține, 
tinăra jucătoare româncă Flo
rența Mihai a obținut a 4-a vic
torie consecutivă, eliminînd 
cu 6—2. 0—6, 6—1 pe american
ca Kathy Kuykendall. „Român
ca a jucat un tenis mai ener
gic, cu intervenții reușite la 
fileu și passingșuturi care au 
pus in mare dificultate pe ju- 
cătoarea din Miami", notează 
corespondentul agenției Asso
ciated Press, tn semifinale, 
Florența Mihai o va intilni pe 
Renata 
slovacia), 
6—4 in 
Masthoff

e PROBA DE ARMA LIBE
RĂ CALIBRU REDUS 3 X 40 
focuri, disputată ieri la Poligo
nul Tunari, In cadrul Campio
natelor internaționale de tir

Tomanova (Ceho- 
învingătoare cu 6—2, 

partida cu Helga 
(R. F. Germania).

2. Echipa reprezintă celula- 
matcă a creației teatrale. A fi
ința o echipă de teatru in în
țelesul profund al cuvîntului 
înseamnă a aparține spiritual 
unei generații. înseamnă a pro
pune o atitudine comună față 
de om și lume și a găsi în a- 
celași timp mijloacele cele mai 
necesare transmiterii acestei 
atitudini. O echipă se naște 
doar dintr-un climat teatral sti
mulator, generos și responsabil. 
Echipa de creație reprezintă 
veriga primordială a unui pro
gram teatral, încorporind o con
știință civică, o formă de comu
nicare specifică și o finalitate 
privind modul de comunicare 
teatrală.

TlNĂRUL
parte. Ca acel ..citește și dă-1 
mai departe". Sintem răspun
zători și avem obligația de a da 
mina cu autorii pentru a crea 
o adevărată mișcare revoluțio
nară teatrală.

2. Am să povestesc o întim- 
plare adevărată. Ea este un 
exemplu despre spiritul de sa
crificiu și credință al unei a- 
devărate echipe de teatru. Re
gizorul creează un spectacol, 
dar cu fiecare spectacol el 
creează o echipă. Oamenii se 
nasc pentru a construi un spec
tacol și in această topire de 
suflete intr-unui singur stă și 
magia teatrului. Eram în Ceho
slovacia cu un spectacol șl la 
un moment dat s-a prăbușit 
decorul. Actorii au continuat să

REGIZOR DE TEATRU
formulat și acest principiu ar 
trebui să funcționeze perfect, 
dar nu întotdeauna lucrurile 
stau chiar așa. O explicație po
sibilă ar fi aceea că nu întot
deauna aceste două arte strict 
necesare scenei merg împreună, 
spectacolele, dar și textele dra
matice propunîndu-și lucruri 
diametral opuse.

2. Arta scenică este prin ex
celență 
aceea, 
zarea 
practic 
un regizor proaspăt ieșit 
băncile 
unei echipe noi se dovedește un 
lucru foarte dificil.

Este cunoscut faptul că tină-

și de 
reali- 
este. 

pentru 
de pe 

institutului, formarea

o artă colectivă 
fără o echipă, 
de spectacole 

imposibilă. Dar

plexă expresie urmează efortu
lui și bucuriei creației lor. Dra
maturgul este responsabil de 
cuvintul deocamdată scris ; re
gizorul, de efemerul echivalent 
scenic. Amindoi, deopotrivă, 
sint răspunzători de unica rea
litate dăruită realului : specta
colul. Intre acești doi creatori 
comuniști nu au ce căuta lași
tatea, neîncrederea, suficiența 
și greșita vanitate.

2. Echipa a însemnat și tre
buie să însemne adevăratul nu
cleu al creației spectaculare. Ea 
unește printr-un efort de opțiu
ne. intr-un act deliberat și lu
cid de voințe, un anumit gruD 
de artiști, creatori de spectacol: 
regizor, actori, scenograf, com- 

. pozitor. Perfect incorporabilă

ale României, a fost cîștigată 
de sportivul polonez Eugeniusz 
Pedzisz, cu 1162 puncte, ur
mat de Lajos Papp (Ungaria)
— 1162 puncte, Ilie Codreanu 
(România) — 1155 
Eduard Trajda 
1150 puncte.

« DISPUTATA 
DOUA ZILE în 
proba de călărie 
rat campionatele 
le de pentatlon 
României a revenit concuren
tului italian Pietro Serena, cu 
1100 puncte, punctaj maxim 
realizat și de alți cinci parti
cipant.! : G. Vass (Ungaria), 
M. Domov (Bulgaria), M. Mi- 
halașcu (România), A. Csaszar 
(Ungaria) și Gh. Stoianov 
(Bulgaria).

« COMPETIȚIA INTERNA
ȚIONALA DE SCRIMĂ „Tur
neul țărilor socialiste" a con
tinuat la Budapesta cu proba 
individuală de spadă, cîștigată 
de Kolocnai (Ungaria) — 3 
victorii, urmat de Nicolae 
Iorgu (România) — 3 victorii, 
Muszkovski (Ungaria) — 3
victorii, Lukomski (U.R.S.S.)
— 2 victorii, Erdesz (Ungaria) 
și P. Szabo (România) tot cîte 
2 victorii.
• ÎNCEPlND DE ASTĂZI, în 

Sala sporturilor din Constanța 
se vor desfășura întrecerile 
tradiționalei competiții interna
ționale feminine de volei do
tate cu „Trofeul Tomis". La 
turneu participă echipele Bul
gariei, Cehoslovaciei, Cubei, 
U.R.S.S. și României.

puncte, 
(Polonia) —

TIMP DE 
patru serii, 
ce a inaugu- 
internaționa- 
modern ale

GRUPUL ȘCOLAR MECANICA DE MATERIAL RULANT 
BUCUREȘTI

LICEUL INDUSTRIAL DE MECANICA NR. 16 (C.F.R.)
Șos. Giulești nr. 10, sector 8 București

Pentru anul școlar 1976—1977, face înscrierea pentru admi
terea la următoarele forme de învățămint:

1. Liceu, curs de zi, anul I, treapta I, pentru specialitatea 
„Mecanică", unde se primesc absolvenții a 8 clase, școală 
generală din acest an, sau promoții mai vechi, care să nu 
depășească 3 ani virsta normală.

2. Liceu, curs de zi, anul III, treapta a Il-a, pentru speciali
tatea „Electromecanici material rulant" (locomotive, vagoane), 
unde se primesc absolvenții treptei I de liceu cu pro
fil mecanic, sau din alte profile, cu obligația de a reuși 
la concurs și a da examenul de diferență in primele două 
trimestre ale anului școlar 1976—1977.

— Se primesc candidați pentru ambele trepte de liceu, cu 
domiciliul in municipiul București și alte localități de pînă 
la 40 km de București.

— Elevii cu rezultate bune vor primi burse și semiburse 
acordate de stat.

— Școala dispune de: cămin, cantină, săli de cursuri, ca
binete, laboratoare, ateliere, dotate corespunzător unui invă
țămînt modern.

înscrierile pentru treapta I liceu se fac între 1—20 iunie 
a.c., iar la treapta a Il-a liceu. între 16—23 iunie a.c., la sediul 
școlii, zilnic între orele 8,00—19,00.

Informații suplimentare se pot primi zilnic la secretaria
tul școlii și la telefon: 49 31 57, sau prin C.F.R. 4279.

Am 
relian 
misiei 
donare a repartizării în produc
ție a absolvenților din învăță- 
mintul superior, cîteva preci
zări.

— Toți absolvenții din acest an 
au asigurate locuri de muncă, 
potrivit specializării dobindite 
prin studii sau in specializări a- 
propiate. Stabilirea locurilor de 
muncă pentru absolvenții din 
promoția 1976 s-a făcut pe baza 
unei analize aprofundate a ne
cesarului de cadre cu pregătire 
superioară de către ministere, 
celelalte organe centrale și co
mitetele executive ale consilii
lor populare județene. Comisia 
guvernamentală va urmări să 
asigure necesarul de specialiști 
pentru toate domeniile de acti
vitate în concordanță cu obiec
tivele economico-sociale, cu ce
rințele de cadre ale ramurilor 
care cunosc un ritm înalt de 
dezvoltare. în acest sens s-a a- 
cordat o 
dețelor și 
specialiști 
oară.

— în ce __ 
vor fi repartizați studenții în a- 
cest an ?

— Repartizarea nominală a 
absolvenților se va face și în 
acest an in activități productive 
la unități industriale-ateliere, 
secții de producție și fabricație, 
la șantiere de construcții, in 
unități agricole și de transpor
turi, precum și în activități de 
execuție din unități economice, 
în instituții de invățămînt pri
mar, gimnazial și liceal și în 
alte unități, potrivit profilului 
de pregătire. Astfel, actul re
partizării dobindește o deosebită 
semnificație social-politică, a- 
cesta contribuind într-o măsură 
sporită la valorificarea superi
oară a specialiștilor în raport 
cu pregătirea lor și cu cerințele 
actuale de cadre ale economiei 
naționale.

— Cum se va realiza reparti
zarea nominală și cum își vor 
alege absolvenții locurile de 
muncă ?

— tn conformitate cu preve
derile Decretului Consiliului de 
Stat nr. 54 din 1975 repartizarea 
nominală se asigură de către

deosebită atenție ju- 
zonelor deficitare în 
cu pregătire superi-

domenii de activitate

vieții instituționale de specta
col. echipa iși va propune și va 
propune instituției un program 
iernatic repertorial de perspec
tivă. un regim de antrenament 
și de lucru original, un anumit 
stil de expresivitate a spectaco
lului.

• AL. TATOS (Teatrul 
țional din Cluj-Napoca).

Na-

1. Sînt „voci" ce afirmă
noua generație de regizori 
lește piesa românească. O 
plă privire statistică asupra ul
timelor stagiuni contrazice de 
la sine acest punct de vedere, 
în ceea ce mă privește din pa
tru spectacole 
montat de la _______ ,
sint cu piese românești. După 
cum, și '
mei au 
se și 
după texte românești. Nici nu 
se putea altfel, tinăra genera
ție de regizori a devenit o for
ță și nu se putea impune fără 
să atace această zonă a reper
toriului. Iar dacă o serie de 
texte nu au găsit aderența ti
nerilor regizori, „vina" poate ti 
căutată și în altă parte : în ca
litatea acestor texte, în precau
ția — ca să-i spun așa — a 
unor directori de teatru, sau în 
rigiditatea unor dramaturgi.

2. Personal am avut o situație 
favorabilă: dacă nu neapărat cea 
a statutului de colaborator, am 
avut însă șansa ca cele mai 
importante spectacole ale mele 
„Pasărea Shakespeare" și „Mut
ter Courage", să le realizez 
cu giinunata trupă de la Cluj, 
care, pe lingă valoarea ei una
nim apreciată, dispune de un 
spirit dezafectat de prejude
căți, apt de-a încorpora moda
litățile cele mai diverse și mai 
dificile. Dar asta nu se întîm- 
plă in toate teatrele. Regizorii 
tineri sînt încă priviți „chiorîș", 
deși au adus destule dovezi 
ale capacității lor profesionale. 
Despre asta trebuie discutat.

că 
oco- 
sim-

pe care le-am 
absolvire, trei

alți colegi de-ai 
realizat numeroa- 

strălucite spectacole

miruna ionescu

Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini

GRUPUL ȘCOLAR I.M.C.B. — LICEUL DE MECANICA NR. 5
Șos. Berceni nr. 104, sector 5

Se aduce la cunoștință celor interesați că: ..
In perioada 25 mai—20 iunie a.c. se primesc înscrieri 

pentru treapta I de liceu, anul I, în anul școlar 1976/1977 
la Liceul de Mecanică nr. 5, care pregătește cadre pentru 
secțiile : mecanică și electrotehnică.

Se primesc elevi promovați ai clasei a VIII-a a școlii ge
nerale pină la virsta maximă de 17 ani împliniți în anul 
1976, indiferent de localitatea unde își au domiciliul;

— în perioada 16—23 iunie a.c. se primesc înscrieri pen
tru treapta a Il-a de liceu, anul III, pentru următoarele 
specialități:

— Mecanic mașini și utilaje
— Prelucrări prin așchiere
— Prelucrări la cald
— Electrician mașini și aparate electrice

Se primesc elevi promovați ai anului II, treapta I de 
liceu pină la vîrsta maximă de 19 ani împliniți în anul 1976, 
indiferent de localitatea unde își au domiciliul.

de înscriere tip 
viza conducerii

La înscriere candidații vor prezenta fișa 
eliberată de școala generală sau liceu, cu 
școlii și adeverința medicală tip.

Concursul de admitere pentru treapta a 
șoară în perioada 25—29 iunie a.c. și constă 
probe:

— Matematică — scris;
— Tehnologia materialelor — scris și oral.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la secre
tariatul școlii, între orele 8,00—12,Op și 14,00—18,00 și la te
lefon 84 20 20/495 din București, Șos; Berceni nr. 104, mașina 
120, tramvai 9 și 22.

Pe perioada școlarizării, elevii pot beneficia de burse de 
întreprindere cu care se încheie contract sau burse de stat 
conform reglementărilor în vigoare.

Ii-a se desfă- 
din următoarele

comisii pe domenii de speciali
tate, conduse de adjuncți de 
miniștri sau adjuncți ai condu
cătorilor celorlalte organe cen
trale 
din 
tanți 
și ai 
și ai

coordonatoare de ramură 
care fac parte reprezen- 
ai ai ministerelor
celorlalte organe centrale 

T. ... consiliilor populare ju
dețene, care primesc absolvenți 
din promoția 1976, precum și 
reprezentanți ai U.A.S.C.R. și ai 
instituțiilor de invățămînt supe
rior. Pentru a asigura reparti
zării nominale un caracter de
mocratic și pentru a da posibi
litate absolvenților de a alege 
un loc de muncă în funcție de 
nivelul pregătirii și corespun
zător intereselor lor, locurile 
de muncă vor fi afișate în timp 
util la instituțiile de învăță- 
mint superior. Absolvenții își 
aleg locurile de muncă în ordi
nea mediilor de absolvire sta
bilite pe 
vățătură 
Șefii de 
tăți, pot . ,
diilor, orice loc de muncă din 
cele puse la dispoziția promo
ției. Pentru rezolvarea unor pro
bleme de ordin social-familial, 
Decretul nr. 54 din 1975 prevede 
acordarea unor priorități. Ast
fel, absolvenții care solicită re
partizarea în comunele unde își 
au domiciliul ei, părinții sau so
țul (soția) lor, ori in comunele 
limitrofe, au prioritate de a o- 
cupa locurile din aceste locali
tăți, indiferent de media obți
nută. De menționat că se acor
dă priorități de domiciliu și ab
solvenților care solicită reparti
zarea in orașe și centre mun
citorești pentru cei care au me
die de cel puțin 7. Absolvenții 
cu domiciliul in orașele mari, 
stabilite potrivit legii, care in 
timpul studiilor au obținut cel 
puțin media 8, pot ocupa, in or
dinea mediilor 70 la sută din 
numărul total al locurilor de 
muncă puse la dispoziție pen
tru repartizare in aceste locali
tăți. Se va urmări ca absolven
ții căsătoriți să fie repartizați 
în aceeași localitate sau în loca
lități apropiate. Pentru absol
venții căsătoriți din aceeași pro
moție și specialitate, repartiza
rea ambilor se face la media 
cea mai mare a unuia dintre 
cei doi soți. La repartizare se 
vor lua în considerare, în li
mita a 50 de sutimi, activitatea 
obștească și comportarea avută 
în timpul studiilor, apreciate de 
consiliul profesoral.

In încheiere, aș dori să sub
liniez un aspect nou calitativ 
în legătură cu repartizarea ab
solvenților din promoția 1976. 
Față de anii precedenți, comi
tetele executive ale consiliilor 
populare județene și al munici
piului București au avut un rol 
sporit în stabilirea listelor cu 
locuri de muncă pentru unitățile 
din raza județului respectiv. Tot
odată, pentru realizarea unei 
mai bune stabilități a specialiș
tilor. comitetele executive ale 
consiliilor populare județene pot 
discuta cu absolvenții care 
provin din județele respective 
pentru a-i orienta ca la repar
tizare să opteze pentru locurile 
de muncă din județele în care 
domiciliază. In acest scop au 
fost puse la dispoziția organelor 
locale listele nominale cu absol
venții promoției 1976, care au 
domiciliul în județul respectiv.

baza rezultatelor la în- 
în timpul studiilor, 

promoție, pe speciali- 
alege, în ordinea me-

C. STANCULESCU

LIVRAREA
LA timp

A UTILAJELOR
(Urmare din pag. I)

majoritatea meseriilor: sudori, 
cazangii, lăcătuși, montori. Am 
recunoscut printre ei, făcind zil
nic 
Ilie 
dru 
fel, 
cat 
mătoarele vor urma 
ritmicitate, că noile capacități 
în construcție la Brazi vor în
cepe să producă la termenele 
stabilite prin planurile de in
vestiție.

Conștienți de importanța fi
nalizării investițiilor, construc
torii de utilaj chimic din Plo
iești depun eforturi stăruitoare 
ca și instalațiile solicitate mai 
devreme de beneficiar să ajun
gă la timp pe șantiere. La timp, 
adică înainte de termenul pre
văzut în contract, dar în con
cordanță cu cerințele conjugate 
ale economiei, pe baza înaltu
lui spirit de înțelegere munci
torească. Ei știu, înțeleg, că 
dacă în șantiere termenele de 
punere în funcțiune a investi
țiilor au fost scurtate, acest fapt 
se realizează pe deplin avind și 
utilajele necesare. Așa au pri
mit combinatele petrochimice 
din Pitești, Piatra Neamț, Te- 
leajen mai devreme, adică a- 
tunci cind aveau nevoie, utila
jele solicitate. Desigur, pentru 
acest lucru și aici la Ploiești 
sînt inițiative deosebite. Tocmai 
pentru producerea mai degrabă 
a unor astfel de instalații, o 
hală de producție, în care s-a 
mutat secția cazangerie grea, a 
intrat în exploatare mai devre
me. Și nu întîmplător cei care 
au adus o contribuție deosebită 
la înălțarea ei au fost uteciștii 
care, în timpul liber, au prestat 
ore de muncă patriotică in spri- 
jinuj producției.

Ultimele date statistice de la 
serviciul producție consemnea
ză : 1 065 tone de utilaje livra
te, în acest an. înainte de ter
men, la cererea beneficiarilor. 
Este un fapt deosebit, cu care 
se încheie aici primul semestru 
al actualului cincinal, este cer
titudinea unor succese viitoare 
cel puțin de aceeași mărime.

dovada efortului, pe tinerii 
Predoi, Ion Prună, Alexan- 
Iorgulescu, Ion Ababi. Ast- 
primele 4 tronsoane au ple- 
la timp, garanție că și ur- 

vor urma aceeași
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REZOLUȚIA
Congresului educației politice

și al culturii socialiste
(Urmare din pag. I)

3. Congresul subliniază însemnătatea ho- 
tăritoare pentru actuala etapă istorică a 
generalizării in viața socială a principiilor 
eticii și echității socialiste, a aplicării con
secvente, în toate domeniile vieții sociale, 
a principiilor socialiste — caracterizate prin 
egalitate și dreptate socială — care trebuie 
să stea la baza raporturilor dintre oameni.

Activitatea educativă este chemată să 
sădească în conștiința oamenilor ideea că 
fiecare primește de la societate în raport 
cu contribuția sa concretă la progresul a- 
cesteia, combătîndu-se tendința unora de a 
subordona interesele generale ale societății 
intereselor participare, înguste, de a da so
cietății cit mai puțin și de a pretinde de 
la ea cit mai mult.

4. Pornind de la rolul și răspunderea 
deosebită a școlii în societatea noastră - 
ca un factor principal de educație și for
mare a omului nou — Congresul relevă 
necesitatea continuării eforturilor de legare 
strînsă a învățămîntului cu cercetarea și 
producția. Școala trebuie să asigure pre
gătirea tineretului pentru muncă și viață, 
însușirea celor mai noi cunoștințe teoretico- 
științifice și culturale, să dezvolte în rindul 
tinerilor respectul și pasiunea pentru munca 
concretă, producătoare de valori materiale. 
In același timp, trebuie să crească rolul 
educativ al școlii, contribuția ei la cunoaș
terea și însușirea problemelor culturii, la 
sădirea în rîndul tineretului a înaltelor tră
sături morale ale omului nou. Profesorii și 
învățătorii au sarcina de mare răspundere 
de a-i forma pe tineri ca cetățeni conștienți 
și devotați ai patriei socialiste, ca făuritori 
entuziaști ai comunismului pe pămintul 
României.

5. Un rol deosebit de important în dez
voltarea societății noastre, în condițiile re
voluției științifico-tehnice moderne, are pro
gresul științei și tehnicii românești. Activi
tatea ideologică, politico-educativă are da
toria să cultive spiritul de creație propriu, 
mîndria de a aduce o contribuție originală 
prețioasă la progresul economico-social al 
patriei și, totodată, la îmbogățirea patri
moniului cunoașterii universale. A dez
vălui noi taine ale naturii, ale mate
riei, a acționa pentru a face ca roadele 
cunoașterii să se materializeze cit mai cu- 
rînd în producție, în viața socială, în pro
gresul și bunăstarea poporului, este scopul 
cel mai înalt care trebuie să-i însuflețească 
pe cei ce se consacră cercetării științifice 
și tehnice, pe toți oamenii muncii.

6. Congresul apreciază că o îndatorire 
permanentă care trebuie să ocupe un loc 
central în întreaga activitate politică și 
culturală este educarea tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalitate, și 
în primul rînd a tineretului, în spiritul dra
gostei față de țară, al patriotismului revo
luționar, socialist. Cultivînd recunoștința și 
prețuirea față de strămoși, care cu sacrificii 
și jertfe uriașe au apărat ființa națională 
a poporului, au purtat steagul luptei pentru 
libertate și neatîrnare, pentru dreptate na
țională și socială, activitatea de educație 
trebuie să sădească în conștiința oamenilor 
sentimentul răspunderii față de moștenirea 
înaintașilor, al hotărîrii de a duce mai de
parte, in noile condiții istorice, făclia pro
gresului și civilizației pe pămîntul României. 
Patriotismul, dragostea și devotamentul față 
de țară sînt o expresie a conștiinței revo
luționare, comuniste, expresia îndatoririi de 
onoare a fiecărui comunist, a fiecărui om 
al muncii față de glia strămoșească și față 
de noua societate.

In întreaga muncă de educație trebuie 
subliniat adevărul că a fi patriot înseamnă 
a-ți iubi țara, a face totul pentru a spori 
avuția națională, proprietatea socialistă, a 
nu precupeți nimic pentru înfăptuirea poli
ticii partidului comunist - ce corespunde 
pe deplin intereselor vitale ale întregii na
țiuni. A fi patriot înseamnă a fi oricînd gata 
să faci totul, mergînd pînă la supremul 
sacrificiu, pentru a apăra libertatea, inde
pendența și integritatea patriei, mărețele 
cuceriri revoluționare ale poporului. A fi 
patriot înseamnă a milita permanent împo
triva oricăror discrminări naționale, împo
triva șovinismului,. a concepțiilor și mani
festărilor rasiale, pentru deplina egalitate 
în drepturi a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, pentru frăție în 
munca și lupta comună. A fi patriot în
seamnă a milita activ pentru prietenie cu 
toate popoarele țărilor socialiste, cu po
poarele statelor în curs de dezvoltare, cu 
toate popoarele lumii, pentru cauza păcii 
și colaborării. A fi patriot înseamnă a res
pecta sentimentele naționale ale altor po
poare, libertatea și independența lor.

In acest spirit, Congresul subliniază nece
sitatea ca, sub conducerea și îndrumarea 
organelor și organizațiilor de partid, orga
nizațiile de tineret, celelalte organizații de 
masă și obștești din cadrul Frontului Uni
tății Socialiste, instituțiile cultural-educative 
să acționeze consecvent pentru dez
voltarea conștiinței patriotice, a dragostei 
de țară, a răspunderii față de interesele 
supreme ale Republicii Socialiste România, 
față de cauza socialismului, a prieteniei și 
solidarității internaționale cu toate forțele 
progresiste, antiimperialiste.

7. Pornind de la faptul că în întreaga 
perioadă a construcției socialiste și a tre
cerii spre comunism națiunea, statul națio
nal vor avea de jucat o misiune de cea 
mai mare însemnătate, că grija pentru dez
voltarea națiunii, a trăsăturilor ei noi care 
apar în socialism constituie o parte inte
grantă a înseși edificării noii orînduiri, 
Congresul consideră că este necesar ca prin 
întreaga activitate educativă să se asigure 
cunoașterea temeinică de către fiecare ce
tățean a politicii partidului nostru în pro
blema națională, a modului de abordare 
teoretică și practică, marxist-ieninistă, a 
problemelor națiunii socialiste.

Congresul dă o înaltă apreciere orientă
rilor formulate în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind înfăptuirea în 
continuare cu consecvență neabătută a po
liticii marxist-leniniste a Partidului Comu
nist Român în problema națională și consi
deră că activitatea ideologică și politico- 
educativă va trebui să facă larg cunoscută 
preocuparea consecventă a partidului 

nostru pentru asigurarea deplinei ega :âti 
în drepturi a oamenilor muncii aparțin'-d 
naționalităților conlocuitoare, pentru solu
ționarea problemelor lor specifice, să acțio
neze cu toată fermitatea și in viitor pe-tru 
cimentarea trainică a prieteniei și unității 
dintre toți oamenii muncii — români, ma
ghiari, germani, sirbi și de ahe nctooa :ăti 
— pe baza stimei reciproce, a dep 'ei 
egalități in drepturi, in lupta și munca pen
tru prosperitatea patriei comune.

8. Congresul apreciază că in educarea 
socialistă a maselor cunoașterea istoriei 
patriei constituie un foctor important al 
dezvoltării conștiinței de sire a popor. . . 
o condiție a asimilării a ceea ce a fost 
înaintat, cu adevărat revoluțic-a- în tre
cutul său. Studierea istoriei trebuie să fie 
călăuzită permanent de concepția materio- 
list-dialectică, a marxism-le* - s—_ - , să 
pună în lumină adevărul obiecții roi. ma
selor, al popoarelor, lupta de e berc re na
țională și socială, să combată tot ceea ce 
a fost negativ in trecut pc :t-ca tie 
nație a altor popoare și de invrăjc re na- 
ționalâ dusa de clasele asupritoare

întreaga activitate ideologică ti. pc tco- 
educativă trebuie să focă d n stone .- pu
ternic factor al educației patriot ce ai for
mării unei gindiri inaintote. pătr.-se de 
respect față de valorile oute-tice ce tre
cutului de luptă și de muncă c fiecânri 
popor pentru independentă ș suveran rate, 
pentru fericire, progres s bu-âstare, pen
tru dreptate socială și r.ato-oă. o o—râ 
de nădejde a priete- e și sc1 tic-că
tre popoare, in I.oto pe-tru coio ocne "e și 
pace internațională.

9. Pornind de la aprecierea că educația 
socialistă, dezvoltarea culturii revofuțraoare 
constituie o problemă ce cea -ra mare 
importanță pentru întreaga societate, că 
această problemă nu poate fi sol.oo-ată 
decît cu participarea activă a mcse'or 
populare, a întregului popor. Congresul 
subliniază necesitatea ca în activitatea po
litică și cultural-educativă de masă să con
lucreze strins toți factorii educativi, cadre e 
de partid și de stat, oameni de stiintă si 
cultură, mase largi de oameni ai m.-ci 
și, pe această bază, să se creeze o ar-s’S- 
mișcare populară în domeniul educației și 
culturii. Sarcini importante revin în această 
direcție Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, precum și comitetelor de cultură
și educație socialistă județene, care au 
menirea să asigure conducerea unitară a 
activității cultural-educative, imprimindu-i 
un spirit militant, orientind-o in direcția 
formării și dezvoltării conștiinței noi, revo
luționare a maselor. In întreaga lor act vi - 
tate aceste organisme trebuie să se spri
jine pe un larg activ obștesc, să csiț-re 
unirea într-o singură direcție a instituțiilor 
și bazei materiale, a tuturor forțelor co-e 
participă la aceostă activitate.

In cadrul tuturor unităților economice și 
sociale să se asigure îmbinarea armar ocsă 
a producției cu educația, făcirsd din toate 
întreprinderile și instituțiile noastre puter
nice centre de formare a omului nou. cu 
un larg orizont de cultură, cu o înalta con
știință socialistă. Pentru realizarea ocestui 
obiectiv, impus de cerințele dezvoltă- 
multilaterale a societății noastre, in între
prinderi și instituții se vor constitui cons’ 
unitare de educație și cultură cere să or
ganizeze întreaga activitate de răsp’-o re 
a științei, de educare politică, munca cu- 
tural artistică, precum și petrecerea plă
cută și educativă a timpului I ber.

In mediul rural, școala și coni-jl cul
tural trebuie să devină puternice cert-e ce 
răspîndire a cunoștințelor științifice și cu - 
turale, de educație politică, cetățenească 
și etică a locuitorilor satelor, de o-gori- 
zare a unei vii și variate activități c-. s: ce 
de masă. Pentru conducerea uritarâ a . e- 
ții cultural-educative, in comune se vor con
stitui consilii de educcție și cultură cere 
să cuprindă și să antreneze toate rârte e 
existente, asigurînd desfășurarec u~e era 
mișcări cultural-educative de masă 
mînd un nou și puternic avint create si 
interpretării artei populare.

10. In desfășurarea muncii educat e si 
cultural-artistice un rol sporit revine Uniunii 
Generale a Sindicatelor, Uniunii Tineretului 
Comunist, Consiliului Notional al Femeilor, 
uniunilor cooperatiste, celorlalte crac- ta
ții de masă și obștești. Consiliul Național ol 
Frontului Unității Socialiste, cons :e ju
dețene, orășenești și comunc'e resoec: .e 
trebuie să acționeze pentru u-i-ea rarte or 
tuturor organizațiilor compo-e-te - oct .- 
nea de răspîndire a științe . de eti-tace 
politică și cultural-artistică a —as- o- 
Sub conducerea organelor si orco- za- ar 
de partid, organizațiile componente ale 
Frontului Unității Socialiste vor asigura or
ganizarea unitară a activității culturol-edu- 
cative pe întreg cuprinsul țâr

11. Congresul apreciază că o i—portc-tă 
latură a muncii de educație, a dezvc ic- 
culturii noastre noi, socialiste, o constituie 
editarea și răspindirea cărții politice, ști
ințifice și literare, organizarea servirii uni
tare a populației de către bic’ oteci e a - 
cadrul așezămintelor de cultură s a șco
lilor din mediul rural.

Un rol important revine instituțiilor tea
trale, orchestrelor simfonice si cele- a te 
formații artistice. Pentru a răspurde ia ni
velul cel mai înalt cerințelor masele- popu
larei repertoriul acestor instituții trebuie să 
asigure punerea în valoare a bogat. . 
nostru patrimoniu artistic clasic, să cra-o- 
veze creațiile noi, cu caracter revolutic-ar, 
cu o înaltă ținută artistică, să facă cunos
cut» spectatorilor cele mai , reprezentative 
opere din tezaurul artistic universal 
același timp, toate aceste instituții trec- e 
să stabilească o legătură strinsă cu miș
carea artistică de masă, să participe la or
ganizarea și desfășurarea activității forma
țiilor de amatori din întreprinde- și insti
tuții, din orașe și comune.

Pornind de la importanța deosebită pe 
care o are arta cinematografică, Congrese 
relevă necesitatea creșterii exigente râtâ 
de calitatea filmelor artistice rom onest, 
acordîndu-se, în același timp, atenția co
respunzătoare producției de filme docu
mentare și de popularizare a științei. Pa
ralel cu îndrumarea în acest spirit a cine

matografiei noastre. Coes'fiul Culturii șl 
Educației Sacra 'iste va trebui să mc- reste 
cea mo; mere exige"tă și față de importul 
filmelor din strai -etate, -ea am-tina sub nici 
un motiv proiecta-ea pe ecrane>e cinema
tografelor a unor filme care propagă idei 
retrograde, violenta, desfriuL care foc 
opotogio modului de viață burghez și care 
pc: avea o ir* _e-râ —ore ă nocive asupra 
tineretului.

12. D’nd o 'noiid ccrecere ro'.lta artei 
in viata soccSâ a țârii, m procesul educa- 
te ocr-eevior muncă. Congresul subi -Iară 
necetitotea creârii unor ooere de artă re- 
«oiuticocre. caro să redea in mod veridic 
rec ratez să fie cct-.-se oe im c_te"c 
sufiu mebiEzator. care să oo-t-b-e ta pe-- 
fecbo-rarec socetăp ti a o—Arte tre
buie să recea cele rota nofe * se*t -e-oe 
ele certstTucaoriior noe orrâiduiri sacra e ti. 
totodată, să bc-rască —*-ra rare înapo- 
icte. retrograde, c’-c acseer o ce-s cec- 
tivo -s_-ectacre de — ---că ti -rate

Create artistică, ortac ta oază a cectica 
—a te-a stă. *-razor ra nccscrâ -evdupcncrâ 
aestta km>•. treflu* să-s trage seve e- 
recUtotea soc'-c~istorică, a-te ocevârata 
fiind >->cc>—oct t' a ce '■■ocrâ ■creț ce ve
to. cu Epsc de țel cu g-rat- racec cb :sra- 
tisul prinotau cf -artei pere-- artă* irfr- 
mat de >-trecgc oerrotore c e-ra-rl cr.’- 
versc*. St-c-ea pe pceoi re«ra>-■cc-rare 
în artă presupsme orierecrea wstieroă ee 
către autor c opere see - d reetic u-e« 
contribute oct re ia t-p-srarec-ec rorta- 
tocre. prag-es stă s socetăt i. a ces- iM.

Croatia tera*cn.sccrâ ireti- e să ceftf-re 
trade e de 'ra-ăt-e a xae* o meci 
fără decsetaro de eabcetatete. ce iuotea 
per.tru e cerere sooaie si aceiorac. ce~- 
tru o rioță mcî bvrta. «emeo aM ce—, 
constrjivea sodetstă sacra "ste perar- 
Pocirea sc-mpe noastre era— - Reeuta ca 
SociaFstă Romăr a. N --era o astta pe artă 
ere cu adevărat un caracter revo-to-.c-, 
u-nenrst. s'..este omu'ui. popor- ui. pet-e 
cauzei sodalismului. co—--issvu-u poc si 
prieteniei între poooc-e, _-c-tătv i- ge
neral.

Congresul relevă, totodată, recesitatea 
creării onet arte mfl7ta-te - ange ată aeSv 
in lupta forțelor avansate ce !u~- coreere- 
porane împotriva reaetiunii, a neorâsc-s—»- 
lui, a rasismului, o pc defî de dom -ct e 
și dictat —care să slujească cu ebeegetie 
aspirațiile de libertate ale popoarelor, cau
za progresului. păcii și prieten ei intre 
națiuni.

11 Apreciind contribuția presei si rcco- 
te erizlunii la munca po»rtico-ideolog cău 
Congresul subCniczâ. ăi aceiași timp, răs
punderea și îndatoririle ce le revie in oc- 
thritatea de răspîndire a anrintuiui pcrt>- 
du'ui in mase, oe formare a omuiui rou. 
de dezvc'tare o cc-sti-te» sac a ste a ma
selor, de unire a etartontor întregului popor 
in reclizcrea politicii interne și erte—e a 
partidului și statuiui nostru. Este necesar ca 
in viitor aceste mijlooce de informare și 
educare a maselor să acorde mei m-ta 
atenție ridicării coirtații activitații lor, creș
terii nivelului poiitic al materialelor pubG- 
cote. precum și abordării mai aprorundete 
a problemelor muncii politice, culturale și 
artistice- Presa, rad’oteleviziunea trebuie să 
joace un rol mai important și eficient ia 
rec'izorea istoricelor hotariri ale Congresu
lui ai Xl-iec ol P.C.R., privind educarea și 
formarea omului nou. constructor al socia
lismului și comunismului.

14. Pom -d de la faptul, subFnict în Pro
gramul partidului, că atit in etapa făuririi 
societoți: socialiste multilateral dezvoltate 
cit si o lungă perioadă de timp, in codrul 
orinduire comuniste, partidul va continua să 
coratituie forța politică conducătoare a cla
sei rru-cîtoore, a poporului, să unească 
eforturile națiunii in întreaga activitate eco- 
ro~ co-socla ă, Congresul relevă că întă
rirea continuă a partidului, a unității și 
capacități sa>e organizatorice in conducerea 
maselor populare, a întregului popor con- 
stit- e chezășia înfăptuirii istoricelor hotâriri 
a ie Congresului ol Xl-lea in toate domeniile 
de activitate. întreaga muncă ideologică și 
cultural-educativă consacrată formării omu
lui nou. dezvoltării conștiinței socialiste a 
meselor trebuie să se desfășoare sub în
drumarea și conducerea unitară a organe
lor și organizațiilor de partid. 

15. O sarcină importantă a activității 
ideologice este intensificarea studierii și 
analizării, pe baza dialecticii materialiste, a 
diferitelor fenomene și schimbări ce se 
produc permanent atit în societatea socia
listă românească, cit și în dezvoltarea lumii 
contemporane. Academiei de științe sociale 
și politice, tuturor institutelor și cadrelor de 
cercetare in domeniul științelor sociale, le 
revine îndatorirea de a aborda cu mai 
multă îndrăzneală, in mod mai competent 
și aprofundat, problemele teoretice actuale 
și de perspectivă ale vieții economico-sociale 
din patria noastră și pe plan mondial.

In fața celor care lucrează în domeniul 
propagandei, al muncii ideologice și al ști
ințelor sociale stau probleme teoretice de 
str.ngentă actualitate, care cer o abordare 
științifică, temeinic documentată, în lumina 
concepției noastre revoluționare, in scopul 
desprinderii unor concluzii de eficiență 
practică pentru accelerarea progresului 
multilateral al societății noastre.

Lucrătorii din domeniul propagandei, al 
muncii ideologice și al științelor economi
co-sociale trebuie să studieze mai temeinic 
și sistematic acțiunea legităților obiective 
generale cît și a celor proprii societății 
socialiste, trăgind concluzii teoretice și 
practice necesare activității pe care o des
fășoară partidul și statul nostru.

in spiritul indicațiilor cuprinse în expune
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu, în cursul 
actualului cincinal va trebui finali
zată elaborarea unor lucrări teoretice 
fundamentale, treeîndu-se totodată la rea
lizarea altora noi, de mare importanță pen
tru viața noastră ideologică și politică, in 
primul rînd a Istoriei Partidului CJomunist 
Român, a Tratatului de istorie a României, 
istoriei mișcării revoluționare și muncitorești 
internaționale, precum și istoriei mișcărilor 
de eliberare națională, antiimperialiste.

Este necesar să se întreprindă, de aseme
nea, eforturi pentru elaborarea unui tratat

românesc de istorie unnerseta Totoocta. 
pentru o etan o cnentav dorâ esuora oez- 
voftării spiritucie a poporulha nostrj esse 
r.ecesotâ e aaorarec unor tstoră ee Sto- 
roturii și limbă rootane. o -ne istorii c ■»- 
vctcmintuiiu ia Roauomo. precura si o --ne< 
istorii o evov.tiev creețe- șzărtafic» io 
potric noostro.

16. Răspunderi nori revin oct■ «toți ee 
prapoge-idâ n ezp ccrec c-g-—e~rarâ și 
cowr-;ătocre c tezelor și prerece~4o- Pro- 
groavuim partiduiui, a noilor cuceriri a 'e cu- 
nocșterii sstacfice care confireo -cte- a&- 
tete: și i-rt-c=too Univentaoi. a weserie-. 
dervartcrec actactică o ncturii și sccetat .

A oesfăsiura o prpoogcndâ cj oderârat 
revo-uțoneră -sec—ă o- pregăti si st——- 
kt po oc-e- sc acte—ere perara pertac- 
t c-crec conȘrxta c vtati soccta. pe-~- 
cprararec in râta a pr-epi-cr dreptăți și 
eu*<dâță. sc kjeoc 1—ore-ra vediitauL o 
sortata cortservctor. resrog-ed. perrtru oro- 
—o«c-ee c-ra .ccsc o notata io g ne rec si 
pracoco soco-c ta ccecs. tiaop. prapogc’*- 
dc -ecstrâ trecu* să r- tre io rindta -ra
se o- -nvervdarea revotaoancr. pranrav..-d 
prinotata raoora. s generos pccrr-: câriao 
tancreo perso-c'e w se poete re&izs ta- 
căte-d e-eotiJ ta tarere cc ctora. ci m»- 
—c ir cec-- '-rapeur fericirii genera* a 
eotact taâti. c aeataăta. Fraacgc-cc tre
buie sc oesriăsocre o x-seâ corenuă. ta 
an iae* nta oe c=mbcriv*cte. Inpeerva 
nev xiieetăor a ■«aer atace. -g -<ere și aăc- 
b.-ț-eîe wrpoerve egps.—■- u și icsdividuc- 
EswiJta propriu c cse cr erp'cctotocre.

rerâp octirtosec lectoritor și procogcndd- 
titar. o cetanetelor ee portdL âr reoereo 
cresaerT votatei tar ie reeoge ottivrtcto ideo
logică. educativă e partidata nostru. Aceste 
o-;:- s—e vor treota să se tic-srârae ie 
wtor in pae«erate ce-re --.ce .udeter» 
c« ectiadota se ec—cere «eotagcă. po- 
Kocâ și șbKtafică o cadrelor oe pertd. a 
com«reștăer. a ac -e- re avrocă

Este necescr. de cse—e-ec să se asi
gure perfectioncreo c-i ițăreintului politic, 
ctit d - pvret oe reoere organ.ztrtooț, c’t 
si <»' pwectia oe «edere a! creț-_ajKi. oc- 
tortadu »» evta <erre pe—trj soorreo efief- 
eree» see. a sou formativ.

1& Creț-es- cpreoază că se impune
rid tarea ta un nhre și mai înaft a activi- 
t=- ee restandîre o cunoștințelor științi
fice in —rase oe lărgire a orizontului de 
c-rccstere ci ocme-nJor muncă, in pas cu 
note rtarenpe - - cin toate c-o—e- e gîn- 
e -■ » ceraevori ta ocecstâ d-rectie, sor
tare rmaorto te revin coselor ce cultură, 
o-O-r or. căvtaie'or cuhurole, tuturor așe
ză- ‘terâr ee ctatorâ și artă. Muzeele de 
svon*. c« șta-te re naturii și tehnicii, cele- 
a te u-ftăti r-.azec e vor trebui să-și pună 

vo'ocre intr-o măsură sporită întregul 
ere- -re j de care dispun pentru educarea 
st ---tă. -ratericl st-c ia lectică și istorică a 
-cse or. Un .ersitctl e populare trebuie să-și 
ext-că și să-și intensifice activitatea pentru 
a eever puternice instrumente de educare 
st ~t "că si culturală a maselor, adevărate 
focare oe lumină și cunoaștere a!e 
poporului.

19. Congresul dă o înaltă apreciere în
treg . poiîtid externe a partidului și stă
tu . nostru, core corespunde intru totul in
terese re s năzu-teior întregului nostru po- 
por. cc-ze socic s-. ui și păcii in întreaga 
.-ne. Actiritatea de propagondă și cultural
ei-cotiră, presa, radiotelevizîunea vor 
treo-i să militeze și in continuare pentru 
re- ectarea politicii externe a Partidului Co- 
n’-nist Român și a statului nostru, explicind 
-cse or largi sensul fenomenelor și eveni- 
mentelor vieții internaționale, al mutațiilor 
petrecute pe plan mondial, ajutind oamenii 
mundi să-și formeze o viziune clară, obiec- 
tvă asupra proceselor social-politice ale 
epocii contemporane, asupra contribuției 
Ro-»âriei la promovarea unei politici noi, 
de pace și colaborare între popoare, la e- 
forturi'e popoarelor pentru soluționarea 
complexelor probleme cu care se confruntă 
omenirea contemporană, la făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

întreaga muncă politico-educativă și de 
propagandă trebuie să facă larg cunoscute 
in mase principiile pe care se întemeiază 
politica internațională a partidului și sta
tu ui nostru — principii ale deplinei egalități 
in drepturi, respect al independenței și su- 
veranității naționale, neamestec în treburile 
interne și avantaj reciproc, ale renunțării la 
forță și la amenințarea cu folosirea forței 
in raporturile internaționale. Viața a de
monstrat, în modul cel mai clar, că numai 
pe baza acestor principii se poate dezvolta 
o largă colaborare între popoare, se poate 
asigura pacea și securitatea în lume.

Activitatea de popularizare a politicii 
noastre externe trebuie să pună pe primul 
plan preocuparea permanentă, consecvent 
internaționalistă, a partidului și statului de 
cezvoltore a colaborării cu toate țările 
socialiste, de amplificare a relațiilor de 
prietenie, solidaritate și conlucrare multila
terală cu acestea în spiritul egalității, a- 
vantajului reciproc și întrajutorării tovără
șești, subliniindu-se că aceasta corespunde 
pe deplin atit intereselor poporului român, 
cit și intereselor celorlalte popoare care 
construiesc noua orînduire, cauzei generale 
a socialismului și păcii. Conștientă de în
semnătatea deosebită pe care o au în 
lumea de azi unitatea și coeziunea țărilor 
ce edifică noua societate. România a acțio
nat și va acționa în modul cel mai ferm, și 
în viitor, pentru depășirea divergențelor e- 
xistente, pentru refacerea și întărirea uni
tății și solidarității țărilor socialiste.

Propaganda, munca de educație trebuie 
să releve pregnant faptul că România își 
amplifică continuu legăturile de prietenie și 
solidaritate cu țările care și-au dobîndit in
dependența și au pășit pe calea dezvoltării 
libere, de-sine-stătătoare. Ca țară socialistă 
și ca țară în curs de dezvoltare, România 
este legată de aceste țări prin aspirații 
comune spre progres și prosperitate, prin 
lupta pentru abolirea vechii politici de ine
chitate, pentru promovarea unor relații noi, 
de egalitate între state.

Acționînd, în spiritul coexistenței pașnice, 
România dezvoltă, totodată, relații de co-

crerare ti cooperare eu țările capitaliste 
cerrarate. cu toate statele lumii, fără deo- 
sec re ce cri-auire socială. Țara noastră 
participe octiv la diviziunea internațională 
c . ra sch -îbul mondial de valori
eraterra’e și spirituale.
li pre c-cc externă o României, un loc de 

re - ren n ocupă lupta pentru înfăptuirea 
sec.-tre e.rapene. De aceea. Congresul 
corataerâ -ecescr ca in munca de pro- 
pogondc sc se reliefeze faptul că după 
rarereeree cu succes o Conferinței general- 
e.rooe-e. ti:ra noastră acționează consec- 
ve*t pe-tr. cp icarea concretă in viață a 
c-gc.c-e-te or înscrise in documentele 
se—-cte c Heltinlt. Un obiectiv central al 
reo tic t.t.-re state'or europene trebuie să 
• e rec zorea unor măsuri concrete de dezan- 
gc.-cre - tară oe continent De aseme- 
-ec. este -ecesar ca înțelegerile de la 
-es-i sc fie .—otericlizate in mod practic 
:-■> oerec.- ce extindere a colaborării e- 
trec- ce ti teh-ico-științifice neîngrădite 
’.-rare toate statele continentului.

Crecres. consideră câ, in epoca actuală 
e rero Jtie te“- co-științifice participarea 
OCte* ta sdtaabta mondial de valori con- 
str.e -~z c- corciți e importante ale 
progaeteM ctaturif noastre materiale și spi- 
-r.ee. - ccest sens. Congresul dă o înaltă 
cpeetaere ree-ra- .or dote în Expunerea to- 
VC-OS4. . Nice oe Ceaușescu privind inten- 
S" cerea schimburilor culturale cu celelalte 
pc coare

Pret-ind tot ceea ce este bun în 
erecta a .tor popoare, făcind totul ca po
por. român sâ beneficieze de ceea ce o- 
—en rec a creat cu adevârat valoros, în
văț -a c n tot ceea ce este prețios in ex- 
perierțo cftor națiuni, munca de educație 
tret>_ e sâ sădească in conștiința maselor 
■crecerec, convingerea fermă că orice po- 

pre. fie e mere sau mic, a contribuit, con- 
tribuie și va contribui la îmbogățirea pa- 
tr-o- . . culturii și civilizației universale.

Intensificarea schimburilor culturale tre- 
b. e să servească apropierii și prieteniei în
tre popoare, să nu admită nimic din ceea 
ce poate învrăjbi națiunile, popoarele.

Pore -id de Io faptul că problemele edu
cări orr.lui privesc nu numaj poporul ro
mân. câ e e au o importanță generală, 
preocupind in cea mai mare măsură în
treaga omenire, vizează în special modul în 
care crește tinăra generație, deci însuși vi
itorul civilizației, al dezvoltării societății 
umane, Congresul a reliefat necesitatea ca 
oamenii de știință și cultură să discute a- 
ceste probleme cu oamenii de știință și cul
tura cin cite țări, să găsească împreună 
că e pentru a acționa cu mai multă efi
ciență in vederea creării unei civilizații noi, 
a formării unui om cu adevărat superior, 
care să nu poată fi manevrat la voia în- 
timplării de monopoluri, de cei ce duc o 
politică de dominație și asuprire.

In cadrul dezbaterilor s-a manifestat con
vingerea că popoarele, oamenii înaintați 
din întreaga lume vor ști să soluționeze în 
mod corespunzător, în interesul omenirii și 
al progresului, marile probleme ale educa
ției în lumea de azi.

20. Pornind de la realitatea că odată cu 
creșterea rolului maselor populare în dez
voltarea istorică, în viața națională și in
ternațională sporește continuu în cadrul 
fiecărei țări, precum și pe arena mondială, 
influența organizațiilor politice și profesio
nale, a organizațiilor revoluționare și de
mocratice, partidul nostru promovează în 
mod consecvent o politică activă de cola
borare și solidaritate cu partidele comuniste 
și muncitorești, cu partidele socialiste și 
social-democrate, cu partidele de guvernă- 
mînt din tinerele state independente, cu toate 
forțele democratice și progresiste, în lupta 
pentru o lume mai bună și mai dreaptă.

Pornind de la aceste obiective și orien
tări ale politicii externe a partidului și sta
tului nostru, propaganda și întreaga acti
vitate politico-educativă trebuie să contri
buie la educarea internaționalistă a oame
nilor muncii, la dezvoltarea spiritului de 
prietenie și colaborare între națiuni, la în
tărirea solidarității oamenilor muncii. Mun
ca politică desfășurată în acest sens tre
buie să plece de la bogatele tradiții inter
naționaliste ale clașei muncitoare, ale po
porului și partidului nostru - tradiții care 
demonstrează că întotdeauna revoluționarii 
români -și-au făcut cu cinste datoria, atît 
față de propriul popor, cît și față de cauza 
generală a luptei pentru progres și pace 
în lume.

Congresul își însușește întru totul tezele 
prezentate în cadrul Expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la modul 
cum înțeleg partidul și poporul nostru no
țiunea de internaționalism. înțelegem in
ternaționalismul ca o noțiune amplă și cu
prinzătoare, care, corespunzînd schimbări
lor petrecute în lume, presupune participa
rea activă la soluționarea democratică, po
trivit intereselor fiecărui popor, a tuturor 

Oameni ai muncii din organizațiile componente ale Frontului Uni
tății Socialiste I

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

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

Ceea ce se impune acum este ca, sub conducerea nemijlocită a or
ganelor și organizațiilor de partid, să trecem cu toată hotărîrea, cu elan 
revoluționar, la înfăptuirea acestui program !

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

problemelor complexe ale lumii de astăzi, 
precum și întărirea solidarității militante cu 
toate forțele progresiste antiimperialiste,

Apărarea intereselor propriului popor, 
dezvoltarea cuceririlor sale revoluționare, 
asigurarea victoriei socialismului în fiecare 
țară constituie criteriul fundamental al in
ternaționalismului. Nu poate fi revoluționar 
și internaționalist adevărat acela care nu 
luptă pentru apărarea intereselor propriei 
clase muncitoare, ale propriului popor. No
țiunea de internaționalism presupune exis
tența statelor naționale, a partidelor și or
ganizațiilor revoluționare și democratice in
dependente. Tocmai pe această bază se 
stabilesc relații de colaborare și solidari
tate în lupta comună.

In condițiile existenței în lume a mal 
multor state socialiste, un criteriu impor
tant al internaționalismului este atitudinea 
de solidaritate față de fiecare dintre aces
tea, promovarea unor relații de deplină 
egalitate și întrajutorare tovărășească între 
toate țările respective, în scopul înfloririi 
multilaterale a fiecărei națiuni socialiste, al 
victoriei socialismului și comunismului în 
fiecare țară.

O latură importantă a spiritului interna
ționalist o reprezintă atitudinea față de 
mișcările de eliberare națională, precum și 
lupta împotriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, pentru dezvol
tarea independentă a popoarelor.

In actualele condiții internaționale lupta 
pentru lichidarea subdezvoltării, solidarita
tea cu țările rămase în urmă și sprijinul a- 
cordat progresului lor economico-social mai 
rapid, lupta pentru făurirea noii ordini eco
nomice internaționale, lupta pentru dezar
mare, pentru eliberarea omenirii de coșma
rul unor noi războaie, pentru pace în lume 
constituie laturi de o deosebită însemnătate 
ale internaționalismului?

In această concepție, Internaționalismul 
nu poate fi sinonim cu sacrificarea intere
selor nici unui popor în numele unor așa- 
zise interese generale sau ai unor Interese 
speciale ; dimpotrivă, el presupune luarea 
în considerație și apărarea intereselor fie
cărei națiuni și, pe această bază, slujirea 
intereselor generale ale socialismului, ale 
progresului social și păcii.

Partidul, poporul nostru vor face totul 
pentru a contribui la realizarea unor relații 
internaționale noi în care fiecare popor, 
fiecare națiune să se poată dezvolta liber, 
să-și făurească o viață de bunăstare și fe
ricire într-o lume a păcii și colaborării.

Congresul dă o înaltă apreciere indica
ției date de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
și-o însușește pe deplin, cu privire la asi
gurarea conducerii unțța.re a tuturor sec
toarelor educației și culturii. Activitatea edu
cativă, pînă la ultima comună, pînă la ul
tima echipă culturală, trebuie să se desfă
șoare sub conducerea nemijlocită a orga
nelor și organizațiilor de partid, iar pe plan 
central a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

Congresul adresează tuturor celor care 
lucrează în domeniul activității ideologice 
și de propagandă, al învățămîntului și cul
turii, în domeniul creației și cercetării che
marea de a face totul: pentru ca întreaga 
muncă politică ideologică și cultural-edu
cativă să contribuie într-o măsură tot mai 
însemnată la dezvoltarea conștiinței socia
liste a maselor, la lărgirea orizontului lor 
de cunoaștere și înțelegere, la îmbogățirea 
vieții spirituale a întregii noastre națiuni.

Să acționăm cu cea mai mare fermitate 
pentru a îndeplini în mod exemplar sarci
nile ce decurg din Expunerea prezentată 
Congresului de secretarul general al parti
dului, document care reprezintă programul 
unitar de măsuri cu privire la îmbunătăți
rea continuă a activității educative și cul
turale, de formare a conștiinței socialiste a 
poporului pe baza celor mai înaintate cu
ceriri ale științei și cunoașterii umane, a 
materialismului dialectic și istoric.

Să facem totul pentru a contribui la 
unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii 
pentru înfăptuirea Programului partidului, a 
politicii sale interne și externe, pentru rea
lizarea prevederilor planului cincinal în ve
derea ridicării pe o treaptă superioară a 
edificiului socialismului în România, crește
rii gradului de civilizație materială și spi
rituală a întregului popor.

Este o datorie de onoare și o înaltă răs
pundere patriotică a tuturor celor ce acti
vează în frontul larg al muncii ideologice, 
politico-educative și cultural-artistice de a 
milita neobosit ca ideile nobile ale parti
dului, concepția sa umanistă, revoluționară, 
întreaga activitate de educație, cultura so
cialistă ce se plămădește în procesul edi
ficării noii orînduiri să devină o uriașă 
forță materială dinamizatoare în transfor
marea revoluționară a societății noastre, în 
înfăptuirea mărețelor idealuri de dreptate 
și echitate socială, în făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.



Necesitatea abordării problemelor 
utilizării forței de muncă în contextul 
imperativului instaurării unei noi ordini
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economice internaționale
La Geneva continuă 

lucrările Conferinței mon
diale asupra utilizării 
forței de muncă.

In ședința plenară de marți 
a luat cuvintul șeful delegației 
române, Ilie Cișu, adjunct al 
ministrului muncii.

Referindu-se la tematica de 
bază a reuniunii, vorbitorul a 
prezentat preocupările Româ
niei în domeniul utilizării for
ței de muncă și rezultatele deo
sebite obținute intr-o perioadă 
relativ scurtă in dezvoltarea e- 
conomiei naționale și creșterea 
gradului de instruire și de for
mare profesională a cadrelor. 
Politica consecventă de indus
trializare a țării, urmată îndea
proape de modernizarea accele
rată a agriculturii, a permis u- 
tilizarea tot mai judicioasă a 
forței de muncă, sporind gradul 
ei de eficiență in toate sectoa
rele economiei naționale — a 
spus vorbitorul.

In concepția României — a 
subliniat reprezentantul țării 
noastre — convocarea actualei 
conferințe iși găsește justifica
rea in măsura in care ea va 
reuși să creeze cadrul interna
țional de perspectivă pentru 
soluționarea problemelor com
plexe pe care le pune utiliza
rea forței de muncă pe plan 
național și in relațiile intersta
tale, în vederea lichidării șo
majului. sărăciei și mizeriei. 
Problemele care se ridică in 
legătură cu aceste fenomene 
trebuie abordate în contextul 
imperativului instaurării unei 
noi ordini economice internațio
nale.

Organizația Internațională a 
Muncii — instituție cu un pro
fund caracter social, sub egida 
căreia are loc conferința — va 
trebui să revadă intr-o manieră 
nouă, revoluționară, rolul său. 
să-și mobilizeze toate forțele 
pentru a depăși tiparele și me-
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todele care nu se mai justifică 
în noile condiții.

Reprezentantul român a pro
pus ca O.I.M. să inițieze, cu 
sprijinul și participarea celor
lalte instituții specializate, o 
amplă dezbatere, eventual sub 
forma unei reuniuni similare, 
avind ca temă ..Cadrele pentru 
dezvoltare", in scopul determi
nării căilor de sprijinire efec
tivă a țărilor în curs de dez
voltare in formarea cadrelor 
naționale. Ar fi utilă, in acest 
sens, studierea posibilității creă
rii unui fond internațional pen
tru sprijinirea acțiunii de pre
gătire a cadrelor din aceste târî.

Tot pe această linie, O.I.M. 
ar putea să lanseze un apel gu
vernelor țărilor dezvoltate, or
ganizațiilor patronale și sindi
cale din aceste țări, pentru a 
răspunde favorabil cererilor 
provenite din țările in curs de 
dezvoltare privind acordarea de 
asistență tehnică gratuită sau 
în condiții cit mai avantajoase, 
in domeniul pregătirii forței de 
muncă.

Delegatul român a subliniat 
necesitatea ca O.I.M. să pregă
tească și să promoveze un Cod 
internațional de conduită pentru 
societățile transnaționale, in 
probleme sociale și ale folosirii 
forței de muncă sau să participe 
la elaborarea acestuia împreună 
cu alte organizații internațio
nale.

Aceste obiective ar putea fi 
atinse — a arătat in încheiere 
reprezentantul român — prin- 
tr-o mat strinsă cooperare intre 
toate statele, bazată pe princi
piile respectării independenței 
s: suveranității naționale, ega
lității în drepturi, neamestecu
lui in treburile interne și avan
tajului reciproc, a dreptului 
fiecărui popor de a fi pe deplin 
stăpin pe destinele sale.

LUCRĂRILE ÎNTÎLNIRII 
NAȚIONALE*

A STUDENȚILOR
COMUNIȘTI*

DIN PORTUGALIA

La Lisabona s-au încheiat lu
crările celei de-a Xl-a intilniri 
naționale a delegațiior Uniunii 
Studenților Coniiizxist- din Por
tugalia. Participant»! la reuniune 
au examinat o arie largă de pro
bleme. inclusiv chestiunea ale
gerilor prezidențiale de la 27 iu
nie. în context, reprezentanții 
Uniunii Studenților Comuniști 
și-au exprimat sprijinul față de 
actualul proces de transformări 
democratice din Portugalia, care 
cuprinde toate sferele vieții po
litice și economice, inclusiv do
meniul învățămintului. Ei au 
hotărî: desfășurarea in lunile 
august-septembrie a_c. a unei 
campanii la scară națională pen
tru lichidarea analfabetismului.

Premierul Tirciei a primit pe 
ministrul român al turismului

Primul ministru al guvernului 
turc. Suleiman Demirel. a pri
mit pe ministrul român al turis
mului. Ion Cosma. care face o 
vizită de lucru in Turda.

La primire a participat amba
sadorul român la Ankara. Geor
ge Marin.

Ministrul român a avut, de a- 
semenea, convorbiri cu omologul 
său turc, Tutfi Tokoglu. cu pri
vire la dezvoltarea colaborării 
dintre cele două țări in dome
niul turismului.

Președintele Republicii Cuba
a primit pe ambasadorul 

României
Cu ocazia încheierii misiunii sale in Cuba, ambasadorul Re

publicii Socialiste România in această țară. Petre Ionescu. a 
Republicii Cuba, Osvaldo Dorticosfost primit de președintele 

Torrado.

Cu acest prilej, președintele 
Dorticos Torrado a rugat să fie 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, un salut tovărășesc, 
însoțit de cele mai bune urări 
de prosperitate poporului ro
mân. din partea tovarășului 
Fidel Castro Ruz. prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cuba, prim- 
ministru al guvernului revolu
ționar. precum și din partea sa_

Președintele Republicii Cuba 
a evocat vizita efectuată in 
această tară de tovarășul 
Nicolae Ceausescu in anul 1973. 
considerind-o ca un moment de

importanță istorică în dezvol-
tarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre popoarele, 
partidele și guvernele României 
și Cubei. De asemenea, pre
ședintele Cubei a apreciat rela
țiile actuale dintre cele două 
țări ca fiind foarte bune, expri- 
mindu-și convingerea că ele se 
vor dezvolta și mai mult în vii
tor.

Trecind in revistă realizările 
obținute pină in prezent în do
meniul colaborării economice și 
tehnico-științifîce. el a dat o 
înaltă apreciere asistenței teh
nice pe care specialiștii români 
o acordă Cubei.

Vizita delegației F.U.S.
la Ankara

«liiijărilv socialiste

• „O jumătate de miliard de 
oameni de pe planeta noastră 
supraviețuiesc în condiții de foa
mete și circa 1# *M de ființe 
umane mor in fiecare zi din 
cauza subnutriției* — a arătat 
secretarul general al O.X.U„ 
Kurt Waldheim, in cadrul unui 
discurs rostit la Nashville, statul 
Tennessee, cu prilejul primirii 
premiului ..Cordell Hull* pentru 
pace. în cuvintarea sa. secreta
rul general al O.N.U. a accen
tuat asupra necesității de a se 
intensifica eforturile pe plan in
ternațional pentru atenuarea si 
lichidarea decalajelor economi
ce dintre statele industrializate 
și țările in curs de dezvoltare. 
,,Dacă nu vom reuși să reducem 
aceste decalaje — a declarat se
cretarul general al Națiunilor fi
nite — vom continua să avem • 
lume divizată. Nu este posibil să 
se realizeze stabilitatea politică 
intr-o lume in care persistă atit

FRANȚA - Hpg -e ce !□ mrtmgul comun P.C.F.—P C-1. desfășurat 
la Paris

In cursul zilei de marți, dele
gația Frontului Unității Socia
liste. condusă de tovarășul Du
mitru Popescu, membru al Co
mitetului Politic txecutiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. mem
bru al Consiliului Național al 
F.U.S.. care, la invitația Parti
dului Dreptății din Turcia. în
treprinde o vizită de prietenie 
in această țară, s-a intilnit la 
Ankara cu o delegație a Parti
dului Dreptății condusă de 
Sabit Osman Avei, vicepreședin
te al partidului.

In cursul cor.vorbirilc-r avute 
cu acest prilej, s-a făcut un 
larg schimb de informații cu 
privire la activitatea și preocu
pările actuale și de viitor ale 
Partidului Comunist Rernăr. ți 
Partidului Dreptății.

Delegația română a informat 
despre politica Partidului Co
munist Român de construire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de întărire și moder
nizare continuă a bazei tehr.tco- 
materiaie a socetățri de per
fecționare a conducerii întregii 
vieți e-wy—ro p sociaie. de 
adînrire a democrație-, soczahs- 
te. de ndxare a nivelului de 
er-iry-^ «2 saseloc șt formare

a omului de tip nou. Au fost 
expuse, de asemenea, obiecti
vele și activitatea internațională 
ale P.C.R., ale României socia
liste, in lupta pentru promo
varea unei noi ordini economice 
și politice internaționale, pentru 
egalitatea intre popoare, pentru 
colaborare și pace in Balcani, 
în Europa și în întreaga lume.

La rindul său. delegația turcă 
a informat despre activitatea 
Partidului Dreptății și rolul său 
ca partid conducător al coaliției 
guvernamentale din Turcia, des
pre obiectivele ce decurg din 
programul de acțiune al parti
dului.

In aceeași zi. delegația Fron
tului Unității Socialiste s-a in
tilnit cu Tekin Anburun, pre
ședintele Senatului. Cu această 
ocazie a fost evocat rolul 
parlamentelor din România și 
Turcia in întărirea prieteniei și 
colaborării dintre cele două țări, 
in intensificarea colaborării in
ternaționale pentru apropierea 
intre popoare, in slujba cauzei 
destinderii și securității in în
treaga lume.

La întrevedere a participat 
George Marin. ambasadorul 
Rrmâniei la Ankara.

Kievul ni s-a înfă
țișat intr-o splendidă 
dimineață de sfirșit 
de mai ca un imens 
oraș grădină. Un oraș 
așezat pe malurile pi
torești ale Niprului ce 
se scurge domol, in 
unduiri molcome, îm- 
prumutind parcă oa
menilor. caselor și bu
levardelor inundate de 
verdeață ceva din mă
reția sa. Un oraș gră
dină, cu bulevarde 
largi, străjuite de cas
tani, mesteceni și tei 
ce primenesc atmos
fera cu un parfum 
exotic, vitalizant. Cele 
peste 140 de parcuri, 
scuare și grădini ale 
orașului fac ca fiecă
ruia dintre locuitori 
să-i. revină nu mai 
puțin de 300 mp de 
verdeață. Desigur, Kie
vul iși merită din plin 
renumele. Capitala U- 
zrainei sovietice se în
tinde pe 50 km de-a 
lungul Niprului. avînd 
o suprafață de 770 
kmp și o populație de 
aproape 2 milioane lo
cuitori.

Dar Kievul nu este 
numai un oraș grădină, 
ci și un puternic cen
tru industrial. Dacă 
inainte de revoluție 
industria alimentară o- 
cupa primul loc in pro
ducția industrială, as
tăzi acest loc este ocu
pat de industriile con
structoare de mașini, 
metalurgică și me
canica de preci
zie. Printre marile 
unități industriale ale 
Kievului se numără și 
întreprinderea ..Exca
vatorul roșu". Tinărul 
inginer cibernetician 
Valeri Babenko, secre
tarul comitetului de 
comsomol al uzinei, ne 
vorbește despre viața 
și activitatea celor 
1733 de membri ai 
organizației de tineret, 
organizație căreia i s-a

decernat, nu demult, 
..Drapelul de onoare". 
In secția capote și 
cabine facem cunoș
tință cu una dintre 
cele mai bune echipe 
de comsomoliști, echi
pa ce deține „Drape
lul de fruntașă pe mi
nister", drapel trans-

cabine pentru utila- țire, a cărui rezistență 
ce vor fi destinate nu-i satisfăcea în-

de 
JC VC w» xi ucomiaiv
exportului. Peste ju- dea.juns pe construc- 
mătate din efectivul 
de muncitori ai. sec
ției sînt comsomoliști. 
Chiar în ziua vizitei 
noastre se încheiase 
un experiment cu re
zultate deosebite pen-

Tineretul-mîndria
unei uzzne
din Kiev

Comsomoliștii 
propus un nou 
de cabina. Au 

lucrat la proiect în 
zilele 
cutat un prototip. Pro
totipul lor a întrunit 
toate cerințele impuse 
atit de calitate cit și 
de estetica industrială. 
Experimentul a fost 
încununat de succes, 
începînd cu luna ur
mătoare, noua cabină 
Vă intra în producție 
de serie.
ce au 
plin la 
cestui succes se nu
mără Alexandr Port-

tori, 
au 
tip

libere, au exe-

Printre cei 
contribuit din 

realizarea a-

de mari disparități economice ți 
sociale".

Ratificarea de către Japonia 
a Tratatului de neproliferare a armelor

nucleare
PE SCURT» PE SCURT •PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

COOPERAREA ROMANO-AME- 
RICANA IN DOMENIUL TRANS

PORTURILOR
Ministrul transporturilor și te

lecomunicațiilor al României. 
Traian Dudaș. a avut" o întreve
dere, la Washington, cu minis
trul transporturilor al Statelor 
Unite ale Americii, William Co
leman.

In cadrul înțelegerilor de co
operare dintre cele două minis
tere. s-au semnat două aranja
mente vizind cercetarea și 
schimbul de tehnologii in dome
nii privind calea ferată și dru
murile.

Ministrul român a avut, de 
asemenea. o întrevedere cu 
președintele Consiliului federal 
de administrație al poștelor din 
S.U.A.. Benjamin Bailor, in ca
drul căreia a avut loc un schimb 
de opinii cu privire la încheierea 
unui acord vizind colaborarea in 
domeniul poștal, precum și sta
bilirea unor înțelegeri intre ad
ministrațiile de resort.

• LA ATENA au continuat, 
marți, lucrările Congresului Par
tidului Comunist din Grecia (in
terior).

Dezbaterile au fost axate a- 
supra raportului politic prezen
tat de Haralambos Dracopoulos. 
secretar al Comitetului Central 
al partidului. Totodată, delega
ții au analizat problematica cu
prinsă în rapoartele cu privire 
la sarcinile organizatorice ale 
partidului, prezentat de L. Tze- 
fronis. membru al Biroului C.C. 
al P.C.G. (i). cu privire la miș
carea sindicală, prezentat de 
V. Nefeloudis. membru al Se
cretariatului C.C. al P.C.G. (i). Și 
cu privire la programul partidu
lui, prezentat de E. Elefteriou, 
membru al C.C. al P.C.G. (i).

CONVORBIRI ÎNTRE
DELEGAȚIILE P.C.I. Șl U.C.I.

La Roma au avut loc. marți, 
convorbiri între delegațiile Par
tidului Comunist Italian și Uni
unii Comuniștilor din Iugoslavia, 
conduse de Enrico Berlinguer, 
secretar general al P.C. Italian, 
și, respectiv. Stane Dolanț. se
cretarul Comitetului Executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I.

In cadrul convorbirilor — re
levă agenția Taniug — s-a pro
cedat la un schimb de vederi 
privind pregătirile pentru confe
rința partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa, situația 
internațională și dezvoltarea, in 
continuare, a colaborării dintre 
cele două partide.

« REPUBLICA PANAMA ȘI 
REPUBLICA IRAK au hotărit 
să stabilească relații diplomatice 
la nivel de ambasadă — s-a a- 
nunțat oficial la Ciudad de Pa
nama.
• LA KREMLIN au început, 

marți, convorbirile sovieto-in- 
diene, prilejuite de vizita ofici
ală la Moscova a primului mi
nistru al Indiei, Indira Gandhi. 
La convorbiri participă, din par
tea sovietică, Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al

P.C.U.S. Nîkoia: Podgo-niL nre- 
ședmtele Prezuirulm Sovietului 
Suprem al i'RSS Alexe; Ko- 
sighm. președintele Consihuhn 
de Miniștri, ți A, A, Grumiko. 
ministrul afacerilor externe, tar 
de partea md-ană — primul mi
nistru Indira Gandhi și Y. Cha- 
wan. ministrul afacerilor ex- 
tenie.

• CAMERA DEPUTAȚI- 
LOR A ITALIEI u decis, 
marți, ridicarea imunității 
parlamentare a lui Sandro 
Saecucei. deputat din partea 
unei grupări politice neofas
ciste. Saeeueci a fost in mai 
multe rinduri implicat in 
acțiunile diferitelor grupuri 
de extremă dreapta din Ita
lia și acuzat de participare 
la asasinarea lui Luigi de 
Rosa, membru al Federației 
Tineretului Comunist Italian, 
în prezent. împotriva lui 
Saeeueci a fost emis un man
dat de arestare.

Pe de altă parte. Cabinetul 
interimar italian. întrunit 
sub președinția lui Aldo 
Moro, a aprobat un decret 
prin care gruparea de extre
mă dreapta „Avanguardia 
Nazionale" a fost scoasă in 
afara legii.

O KUWEITUL a anuntat o re
ducere cu șapte Ia sută (932 
drahme) a prețului unui baril 
de petrol exportat, conform re
zoluției adoptate in cadrul re
uniunii Organizației Țărilor Ex
portatoare de Petrol care a avut 
loc la Bali (Indonezia). Această 
măsură se va aplica retroactiv 
cu începere de la 1 iunie a.c. Be
neficiarii țițeiului kuweitian au 
fost informați cu privire Ia a- 
eeastă măsură, au precizat auto
ritățile kuweitiene.

„COSMOS-824*
In Uniunea Sovietică a fost 

lansat pe o orbită circumteres- 
trâ satelitul artificial al Pă- 
mintului „Cosmos-824“ destinat 
continuării cercetărilor spațiului 
cosmic.

Întreaga aparatură instalată 
la bordul satelitului funcționea
ză normal — informează agen
ția T.A.SS.

O PREȘEDINTELE R.S.F. IU
GOSLAVIA, Iosip Broz Tito, a 
sosit marți intr-o vizită oficială 
de prietenie in Turcia.

• PESTE 3 000 de salariați ai 
întreprinderilor comerciale din 
provincia Bilbao au declarat 
grevă. cerind îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de 
viață.

Guvernul nipon a aprobat, marți, documentele prin care Ja
ponia a ratificat Tratatul de neproliferare a armelor nucleare. 
Odată cu depunerea instrumentelor de ratificare. Japonia devine 
cea de-a 97-a țară care a aderat la acest tratat.

In comunicatul dat publicităr 
ții cu acest prilej, guvernul ja
ponez cere statelor nucleare să 
adopte măsuri concrete de de
zarmare nucleară, printre care 
reducerea armelor nucleare și 
interzicerea completă a tuturor 
experiențelor cu arma atomică 
și să se abțină, in conformitate 
cu prevederile Cartei O.N.U., de 
la folosirea sau amenințarea cu 
folosirea forței in relațiile lor 
internaționale.

Totodată. guvernul japonez 
cere statelor posesoare de arme 
nucleare sâ depună eforturi 
pentru adoptarea unor măsuri 
efective de asigurare a securită
ții statelor neposesoare. De ase
menea, comunicatul menționea
ză necesitatea ca, atit statele

posesoare, cit și cele nepose
soare. să aibă aceleași posibili
tăți de dezvoltare a industriei 
nucleare, in scopuri pașnice.

»

*
• CUM POT FI SALVATE DE LA SCUFUNDARE COMORILE 

VENEȚIEI? Această întrebare a trecut de mult granițele Ita
liei și face obiectul unui concurs instituit de municipalitatea 
venețiană. Dar majoritatea proiectelor prezentate pînă acum 
au fost, fie nerealizabile, fie prea costisitoare. Specialiștii ita
lieni au hotărit să construiască o machetă a lagunei Veneției 
pentru a studia direct pe ea posibilitățile de salvare a cele
brului oraș. Macheta, realizată în orașul Padova, are dimen
siunea de 170 170 metri și este dirijată de o instalație electro
nică. care reproduce în miniatură fenomenele ce se petrec 
în laguna Veneției. Instalația electronică înregistrează, în ace
lași timn. pe fiecare punct al modelului, iniluența factorilor 
meteorologici asupra nivelului apei din canalele orașului 
• „ODISEEA- ÎN JURUL PLANETEI JUPITER. între plane
tele Marte și Jupiter gravitează milioane de mici planete, avînd 
diametrul între 770 km și 1S0 km. descoperite de astronomi în- 
cepînd din 1801 și pînă astăzi. Au fost identificate pînă acum 
peste 600 dintre ele. toate avînd aceeași particularitate: gravi
tația. Aceștia sînt sateliți ai planetei Jupiter, cărora astro
nomii le-au dat numele eroilor greci și troieni din Odiseea. 
Pînă acum se cunosc 22 de planete cu numele eroilor lui 
Homer. Astronomii afirmă că aceste planete sînt fie fragmen
tele unei vechi planete fărimițate dintr-o cauză necunoscută, 
fie asteroizi formați din masa de praf din jurul Soarelui. Și 
într-un caz și intr-altul — afirmă astronomii — este sigur 
că au o mare vechime • ORIENTARE DUPĂ STELE. Canoia 
maritimă „Steaua speranței", avînd la bord 17 locuitori ai Insu
le. Maui din Arhipelagul Hawaii, a parcurs prin Oceanul Pa
cific o distanță de 4 500 km pînă la Insula Tahiti. Cei 17 te
merari locuitori ai insulei au navigat fără a utiliza nici un 
fel de aparatură modernă, orientîndu-se. pentru a ajunge la 
destinație, numai după stele. Participanții la expediție și-au 
propus să demonstreze că în antichitate polinezienii puteau 
parcurge distanțe mari pe apele Pacificului. Se apreciază că, 
în urmă cu 15 secole, polinezienii, parcurgind distanța dintre 
Insulele Maui și Tahiti, au populat Insulele Hawaii © BILAN
ȚUL CATASTROFEI DE PE RlUL TETON. Inundațiile pro
duse de ruperea barajului de pămînt de pe rîul Teton (sta
tul american Idaho) au afectat o suprafață totală de 1 550 km. 
pătrați. Bilanțul dezastrului se ridică la șapte morți, aproxi
mativ 60 persoane dispărute, cîteva sute de răniți și pagube 
materiale estimate la peste un miliard dolari. Recent con
struit, barajul fusese considerat impropriu pentru zona res
pectivă, unii geologi lansînd avertismente repetate.

CONFERINȚA DE PRESĂ 
A GENERALULUI EANES

Șeful statului major al arma
tei terestre portugheze, genera
lul Ramalho Eanes. candidat la 
funcția de președinte, a declarat 
că. în cazul in care va deveni 
șef a! statului, va milita pentru 
consolidarea în Portugalia „a 
unei societăți socialiste, demo
cratice și pluraliste".

în cadrul primei conferințe de 
presă organizate de la anunțarea 
candidaturii sale. generalul 
Eanes a subliniat și alte prin
cipale puncte ale programului 
său electoral, între care angaja
mentul de a aplica cu fidelitate 
Constituția și de a apăra cuceri
rile oamenilor muncii. Referin
du-se la problema noului gu
vern, vorbitorul a optat pentru 
formarea unui Cabinet socialist 
minoritar.

Cinema
MIERCURI, 9 IUNIE

NOI AVENTURI CU TOM ȘI 
JERRY: Doina (orele 9,30; 11;
12,30; 14; 15,30; 17; 18,30; 20,15). 
INSTANȚA AMINA PRONUNȚA
REA : Sala Palatului (orele 17,15;
20.15) , Scala (orele 9.30; 11,15; 13;
14,30; 16,15; 18,15; 20,15): Eforie
(orele 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 
20,30; Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30); Gră-1 
dina Luceafărul (ora 20,15) ; AM 
AVUT 32 DE NUME : Victoria
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30) ; MARILE SPERANȚE : Pa
tria (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20); 
Luceafărul (orele 8.30; 11; 13,30:
18,30; 21) ; Stadionul Dinamo (ora 
20,30) ; Patinoarul ,,23 August" (ora
20.15) ; OPERAȚIUNEA „MON
STRUL" : Central (orele 9.15; 11,30; 
13.45; 16; 18,15; 20.30) ; MISIUNE 
PRIMEJDIOASĂ : Lumina (orele 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20) ; PRI
MA PAGINA : Sala Palatului (ora
20.15) ; Festival (orele 9: 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30) : Modern 
(orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18.30; 
20,45) ; Grădina Capitol (ora 20.15); 
Grădina Modern (ora 20) ; 
STEAUA FERICIRII CAPTIVE : 
Timpuri Noi (orele 9; 12,15; 16;
19.15) , PRIETENII MEI, ELEFAN

misibil, ce se acordă 
în fiecare an celor 
mai buni muncitori 
comsomoliști. Alexandr 
Portnihin are 29 de 
ani. Este sudor elec
tric și mecanic de po
duri rulante. Conduce, 
împreună cu Nikolai 
Titov, echipa com
plexă ce execută ca
binele excavatoarelor. 
Ne mărturisesc că toc
mai au terminat un lot

tru întreaga organiza
ție de comsomol. In
ginerul Valeri Ba
benko ne vorbește des
pre această inițiativă 
izvorită din dorința ti
nerilor comsomoliști 
de a contribui la îm
bunătățirea calitativă 
a tuturor tipodimen- 
siunilor de excava
toare produse în uzi
nă. Cabina excavato
rului era executată 
dintr-un metal sub-

nihin, Nikolai Titov, 
Ivan Usenko, Vladimir 
Afițkii. Tineri comso- 
moliști, muncitori des
toinici, policalificați. 
De fapt, aici în secția 
cabine și capote, ca și 
în întreaga uzină de
altfel, tinerii stăpî- 
nesc temeinic cite 
două-frei meserii. Ex
cavatoarele produse de 
ei — printre care ulti
mul tip EO-43-21, cel 
mai puternic, mobil și 
la nivelul standardelor 
moderne, mîndria uzi
nei — sînt exportate 
în aproape 45 de țări 
ale lumii.

Ne-am despărțit, în
tr-un tirziu, de comso
moliștii uzinei „Exca
vatorul roșu" din 
Kiev, ducind cu noi 
impresii puternice des
pre munca și viața ti
nerilor de aici, despre 
modul în care organi
zația de comsomol 
reușește să-și aducă 
un substanțial aport la 
realizările obținute in 
producție, dar și pe li
nia culturală, pe tere
nurile de șport ca și 
pe șantierele de mun
că patriotică, devenite 
traditionale.

DAN VASILESCU

R.D.G.: Aplauze 
pentru „Madrigal7*

Formația corală romă- 
' r.ească .Madrigal-. dirijată 
I de Marin Constantin, a in- 
I treprins H turneu in R. D. 
I Ge—-.r-td. inthr.ct pnn 
I participarea la festivalul 

parcului Sans-Souci d:n 
Potsdam. La Frankfurt pe 
Oder, Magdeburg, Karl- 
Marx-Stadt, Erfurt. Halle și 
alte orașe ale R.D.G., pu
blicul a răsplătit cu ge
neroase aplauze înalta artă 
interpretativă a formației 
corale românești, care a 
prezentat creații din muzica 
națională și universală.

• POPULAȚIA PAKISTA
NULUI este in prezent de 
72 370 000 persoane, s-a anunțat 
la Islamabad.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

vînătoare de cocaină
Un articol din „Siiddeutsche Zeitung"

Creșterea alarmantă a consumului de stupefiante, numărul 
tot mai mare al celor ce se abandonează „beției albe1' con
stituie un fenomen simptomatic pentru condiția individului în 
societatea de consum, o manifestare a crizei morale care 
afectează tot mai mult societatea capitalistă contefriporană. 
Un articol despre răspindirea acestui flagel in lumea 
Hollywood-ului a fost publicat recent in „Siiddeutsche 

Zeitung".
Polițiști de la serviciile spe

ciale închiriază cite un „Rolls 
Royce" șt deghizați în play
boys bogați. pătrund la diverse 
petreceri din acea „fabrică de 
visuri" care este Hollywood-ui. 
Ei nu urmăresc prinderea unor 
criminali obișnuiți. ci caută să 
rupă cercul cocainomanilor, 
care, de la o vreme incoace, se 
numără cu zecile in rindul ste
lelor de cinema. Poliția a decla
rat război comerțului cu droguri 
din colonia cinematografică de 
la Los Angeles, oraș care a în
ceput să fie considerat în ulti
mul timp „capitala mondială a 
cocainei".

Printre consumatorii de dro
guri se numără actori celebri ca

Jack Nicholson și Peter Fonda. 
Totrivit datelor furnizate de 
autorități, in ultimul an comer
țul cu cocaină practicat la Los 
Angeles a crescut cu 100 la sută. 
Un funcționar polițienesc de
clara : „Anul trecut am confis
cat mai multă cocaină decît în 
cei doi ani precedenți".

Pentru combaterea consumului 
de droguri sînt permise aproape 
toate metodele. Polițiștii se îm
bracă in smoking, iar cele mai 
frumoase lucrătoare ale poliției 
se dau drept fotomodele și par
ticipă la party-uri pentru a cu
lege informații despre consuma
torii de droguri. Uneori, poliția 
izbutește să mai afle cite ceva 
despre „scena drogurilor" chiar

ȚII : București (orele 9: 12,15; 
16,15; 19,30); Feroviar (orele 9; 
12,30; 16; 19.30) ; Melodia (orele 
9; 12,15; 16; 19.15); Grădina Bucu
rești (ora 20,15) ; Grădina Titan 
(ora 20,15) ; Gloria (erele 9: 12.15; 
15,45; 19) ; DOCTORUL IUDYM : 
Excelsior (orele 9; 11,15: 13.30; 16; 
18,15; 20,30) ; VÎNZĂTORUL DE 
BALOANE : Grivița (orele 9: 11.15; 
13,45; 16; 18.15; 20.15) ; Aurora 
(orele 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20,15) ; Flamura (orele 9; 11.15; 
13.30; 15,45; 18; 20) ; Grădina Au
rora (ora 20,30) ; RESPIRAȚIE 
LIBERĂ : Dacia (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 15,45 : 18 ; 20.30) : DOI OA
MENI ÎN ORAȘ ; Buzești (orele 9 ; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.15) ; Volga 
(orele 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15);

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR : Bu- 
cegi (orele 15; 17,45) ; Grădina Bu- 
cegi (ora 20,15) ; ZORRO : Lira 
(orele 13,30; 17,45) ; Grădina Lira 
(ora 20,15) ; VIATA PERSONALĂ: 
Unirea (orele 16; 18) ; Grădina 
Unirea (ora 20) ; TIMPUL ȘTER
GE TOTUL : Drumul Sării (ore
le 15,30 ; 18 ; 20,15) ; SECRETUL 
LUI BUDDHA : Ferentari (orele
15.30 ; 18 ; 20,15) ; FRAȚI DE 
CRUCE : Giulești (orele 19,30;

SUCCESE PE CALEA RESTABILIRII ȘI 
DEZVOLTĂRII PRODUCȚIEI ÎN VIETNAMUL DE SUD

Populația Vietnamului d.e 
sud continuă să obțină noi suc
cese pe calea restabilirii și dez
voltării producției.

în prezent, in diferite provin
cii din țară se desfășoară recol
tarea orezului de iamă-primă- 
vară. Suprafața de teren culti
vată, recolta la hectar și pro
ducția totală sînt, așa cum o 
dovedesc statisticile, superioare 
anilor precedenți. în numeroase 
zone, producția de orez la hec
tar este de 4—5 tone.

Cu sprijinul autorităților lo
cale, populația a întreprins vas
te activități de îmbunătățiri 
funciare. De la începutul anului 
au fost introduse în circuitul 
agricol peste 7 000 hectare in 
apropierea orașului Pleiku, în

districtul Mang Giang. din pro
vincia Dac Lac, peste 3 000, iar 
în regiunea orașului Ban Me 
Thuot, suprafața cultivată cu 
orez a fost extinsă la 24 000 
hectare. In lunile martie și apri
lie, zeci de mii de cetățeni din 
Saigon au participat activ la 
construcția a 32 canale de iri
gații șl a unui dig lung de 15 
kilometri.

Pe frontul industriei, 80 la 
sută din fabricile și întreprin
derile din Vietnamul de sud au 
reluat producția, ca urmare a 
eforturilor depuse în anul tre
cut. Pentru a asigura desfășu
rarea procesului productiv, mun
citorii au intensificat utilizarea 
materiilor prime, din .surse 
proprii, contribuind la lichida
rea dependenței exclusive- din 
import, moștenire grea a regi
mului anterior.

de Ia unii actori care flecăresc 
prea mult pe seama rivalilor 
lor.

Patima pentru cocaină este 
atit de răspîndită în rindul sta
rurilor, incit într-o societate „ti
pică" de la Hollywood se con
sumă în egală măsură alcool și 
marijuana. La petrecerile con
sacrate consumului de stupe
fiante, în mijlocul încăperii se 
află, de obicei, o cupă cu co
caină în care participanții intro
duc, din cînd în cînd, lingurițe 
minuscule, pe care de multe ori 
le poartă atîrnate de gît cu un 
lănțișor de aur. Unii dintre ei, 
ultrasensibilizați, care se tem 
de efectul cocainei asupra mu
coasei nazale, au inventat ceva 
special. Astfel, înainte de a in
hala drogul, ei iși introduc în 
nări foițe protectoare din plas
tic. Un medic de renume din 
Hollywood, Richard Cavanaugh, 
relata că numărul cazurilor in 
care i s-au prezentat pacienți 
cu mucoasa nazală arsă s-a în
mulțit considerabil in ultimii 
doi ani. Cocaina, cu care la sfir- 
șiiul secolului trecut erau tra
tate rinitele alergice, este de
numită la Hollywood, din cauza 
prețului exorbitant, „șampania 
drogurilor". Pentru o uncie (28 
de grame) de cea mai bună ca
litate se plătesc, de regulă, 1 500 
de dolari.

Ședința Comisiei 

permanente a C.A.E.R, 

pentru industria 

radio tehnică 

și electronică
La Riga a avut loc cea de-a 

30-a ședință a Comisiei perma
nente a C.A.E.R. pentru indus
tria radiotehni'că și electronică. 
La lucrările acestei ședințe a 
participat și o delegație a Repu
blicii Socialiste România con
dusă de tovarășul Alexandru 
Necula — adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de ma
șini.

Au fost examinate probleme 
ale specializării și cooperării in 
producție pentru domeniile care 
privesc activitatea comisiei. De 
asemenea, comisia a adoptat 
măsuri corespunzătoare, legate 
de îndeplinirea prevederilor Pro
gramului complex, precum și o 
serie de recomandări in dome
niul standardizării produselor 
industriei radiotehnice și elec
tronice.

17,45; 20) ; FRATELE MEU ARE 
UN FRATE FORMIDABIL : Cotro- 
ceni (orele 10; 12; 14; 16; 18; 20) ; 
Arta (orele 15,30: 17,45; 20) ; Gră
dina Arta (ora 20.30) : MERE RO
ȘII : Pacea : 16; 18; 20) ; Viitorul 
(orele 15,30; 18; 20), CEL ALB, 
CEL GALBEN, CEL NEGRU; Mio
rița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) ; Grădina Tomis (ora 20,30);
Casa Filmului (orele 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,15)). MUȘCHETARUL
ROMÂN: Crîngași (ora 17) ;
LA ÎNCEPUTUL TIMPURI
LOR : Popular (orele 15,30;
18; 20,15); CURSA: Moșilor
(orele 15,30: 18) ; Grădina Moșilor 
(ora 20,15) TEROARE PE ULIȚA ; 
Munca (orele 15,45; 18; 20) ; DE 
NICĂIERI SPRE NICĂIERI : Cos
mos (orele 15,30; 18: 20,15) ; MR. 
MAJESTYK : Floreasca (orele 
15.30; 18; 20,15) ; ÎNTÎLNIREA LA 
AEROPORT: Flacăra (orele 15,30;
18; 20) ; CANTEMIR : Vitan (ore
le 15,30; 18) ; Grădina Vitan (ora
20.15) ; EU ȘI DRAGELE MELE
MĂTUȘI : Rahova (orele 16; 18; 
20); SINGURĂTATEA FLORILOR: 
Progresul (orele 15,30; 18; 20) ;
CEI TREI MUȘCHETARI : Grădi
na Festival (ora 20).

PROGRAMUL 1

PROGRAMUL 2

20,00 Studio ’76. 20,20 Inscripții 
pe celuloid: „Vestigii" — filme 
documentare. 20,50 Orchestre sim
fonice din țară: Filarmonica de 
stat din Brașov, 21.30 Telex. 21,35 
Roman-foileton: „Forsyte Saga". 
Episodul XXII: „Lingura de ar
gint". 22,25 închiderea progra
mului.

9,00 Teleșcoală. 10,00 Emisiune 
pentru. tineret. 10,25 Biblioteca 
pentru toți. Epopeea națională — 
lecția marilor înaintași. 11,20 În- 
tîlnire cu muzica ușoară. 11,35 
Univers științific. 12,05 Telex. 12,10 
închiderea programului. 16,00 Tro
feul Tomis la volei feminin: 
România—Bulgaria. Transmisiune 
directă. 17,00 Telex. 17,05 Arte 
vizuale. Sub semnul hotărîrilor 
Congresului educației politice și 
al culturii socialiste. 17,30 Fotbal: 
Politehnica Iași—C.F.R. Cluj-Na- 
poca (divizia A). Transmisiune 
directă. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Reflector. 20,15 
Publicitate. 20,20 Telecinemateca. 
În ciclul „Mari regizori": Alfred 
Hitchcock. Mari actori: Henri 
Fonda. Filmul artistic: „Confuzie 
de persoană". Premieră pe țară. 
22,10 24 de ore. 22,30 închiderea 
programului.

Opera Română: LACUL LEBE
DELOR — ora 19; Teatrul Națio
nal (Sala Mare): COMOARA DIN 
DEAL — ora 19,30; (Sala Mică): 
COMEDIE DE MODĂ VECHE — 
ora 19,30; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu): 
LUNGUL DRUM AL ZILEI CĂ
TRE NOAPTE — ora 19,30; Tea
trul de Comedie: TREI SURORI 
— ora 19,30; Teatrul Giulești: 
PATRU LACRIMI — ora 19.30; 
Teatrul „Ion Creangă": ANDER
SEN - 7 POVEȘTI — orele 10 și 
16; Teatrul „Ion Vasilescu" ? LA 
ORA „H“ ȘI-UN SFERT CON
CERT — ora 19,30; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy): REVISTA 
CU PAIAȚE — ora 19,30; Studioul 
I.A.T.C.: CIUTA — ora 19,30; Cir
cul „București": CIRCUL PE 
GHEAȚĂ — ora 19,30; Ansamblul 
„Rapsodia Română": FRUMOASĂ 
EȘTI MÎNDRĂ ȚARĂ — ora 19,30.
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