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UTIUZAREA INTENSIVĂ
A MAȘINILOR ȘI UTILAJELOR 
o cerință de bază și o mare rezervă 

a dezvoltării economiei naționale
Recent. Comitetul Politic Executiv 

al C.C. al P.C.R. a examinat modul 
in care se realizează indicatorii teh- 
nico-economici stabiliți la capacită
țile de producție industrială oare au 
intrat în funcțiune. Apreciind rezul
tatele obținute în acest domeniu, Co
mitetul Politic Executiv a hotărît 
să se analizeze situația fiecărui o- 
biectiv în parte, pentru a se asigura 
exploatarea la parametri proiectați a 
utilajelor și instalațiilor, organizarea 
rațională a fluxurilor de producție, 
îmbunătățirea unor tehnologii si re
țete de fabricație, precum si a struc
turii sortimentale. în funcție de ne
voile pieței interne și externe. Vizînd, 
desigur. în primul rînd, noile uni
tăți. sarcina relevată de Comitetul 
Politic Executiv este pe deplin va
labilă și pentru întreprinderile mai 
vechi, integrate mai demult în cir
cuitul producției materiale a tării.

In acest fel se întărește încă o dată 
aprecierea secretarului general al par
tidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care. în cuvîntarea rostită la Consfă
tuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din 12—13 mai a.c„ sublinia : „Așa 
cum arată practica, dispunem ac
tualmente de capacități de producție 
care, folosite complet, pot asigura o 
creștere a producției industriale 
mult mai substanțială dccit s-a 
prevăzut în plan“.

Care este însemnătatea, de ce este 
necesar ca organele și organiza
țiile de partid, consiliile oame
nilor muncii să situeze stăruitor 
în centrul atenției colectivelor de în
treprinderi problema folosirii în cit 
mai bune condiții a capacităților de 
producție, realizării la termenele pre

văzute a indicatorilor tehnico-econo- 
mici proiectați ? De ce trebuie să ex
plice clar, limpede, chiar didactic, 
rațiunile profunde, motivele si acțiu
nile ce se impun pentru a se ajunge 
la un grad superior de folosire a ma
șinilor și instalațiilor, a capacităților 
de producție ?

In primul rînd. pentru că prin fo
losirea intensivă a mijloacelor teh
nice se asigură deplina valorificare 
a rezultatelor întregii politici de in
dustrializare a țării. Esența politicii 
de industrializare, promovată consec
vent de partidul nostru, constă în do
tarea economiei naționale cu capaci
tăți industriale de înalt nivel tehnic, 
moderne, avind ca o condiție primor
dială de înfăptuire tocmai fructifica
rea lor deplină, integrală. A diminua 
cît de cit, deci, gradul de folosire a 
mașinilor și instalațiilor înseamnă a 
nu pune în valoare practică întrea
ga eficientă a industrializării socia
liste. A utiliza, de pildă, numai 70—75 
la sută din timpul maxim disponibil 
al mașinilor și instalațiilor ar e- 
chivala cu inexistenta a 25—30 la 
sută din capacitățile create. Așa 
cum se știe, societatea noastră, po
porul fac mari eforturi pentru indus
trializare. pentru dotarea tehnică su
perioară a economiei și trebuie să 
beneficieze la timp și în întregime 
de roadele cuvenite.

Al doilea motiv esențial îl repre
zintă faptul că cheia mersului nos
tru accelerat înainte o constituie 
creșterea productivității muncii. al 
cărei nivel depinde. într-o măsură 
hotărîtoare. de randamentul de utili
zare a mașinilor și instalațiilor. Un 
singur procent de sporire a pro

ductivității muncii în industria 
republicană echivalează, anul acesta, 
cu o producție de mai multe mi
liarde lei. Se cuvine precizat, tot
odată că. în acest an, aproape 
jumătate din sporul producției indus
triale urmează să se obțină pe seama 
capacităților în funcțiune la începu
tul anului. Organizațiile de partid, 
consiliile oamenilor muncii au da
toria de a întreprinde măsuri con
crete în acest domeniu, arătînd clar 
că la nivelul primului an al cinci
nalului într-o oră se obține in 
România o producție industrială în 
valoare de circa 120 milioane Iei, 
iar intr-un minut — în valoare de 
aproximativ două milioane lei. Cît 
anume se realizează și se poate 
realiza într-o întreprindere sau alta 
prin folosirea cu randament maxim 
a ..zestrei'* tehnice ? De ce nu se 
obține pretutindeni un asemenea 
volum de producție utilă eco
nomiei și cum trebuie procedat con
cret în scopul realizării ei ? Iată în
trebări la care se impune să dea 
răspuns, prin fapte, colectivele de 
oameni ai muncii. îndrumate și con
duse de organizațiile de partid. în 
acțiunea de utilizare intensivă a ma
șinilor și instalațiilor.

Pornind tocmai de la relevarea im
portantei hotărîtoare pe caVe o are 
această problemă pentru înfăptuirea 
cu succes a prevederilor noului cin
cinal. pentru dezvoltarea economiei 
naționale, progresul tării si bună
starea celor ce muncesc, organiza
țiile de partid sînt datoare să arate
(Continuare în pag. a Il-a)
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„Problema umană" 
în comerț

Nu, n-am avut niciodată la noi un magazin univer
sal ca „Unirea" și cine a umblat prin lume iși dă 
seama că e un așezământ comercial de nivel european. 
Bucureștenii l-au luat cu asalt din prima zi, indicele 
vmzărilor — respectabil — a fost depășit cu 
sută la sută, forfota, la fiecare etaj, e mai mare decit 
in piața limitrofă. Desigur, nu sint numai cumpără
tori, ci și privitori, dar, la urma urmei, un asemenea 
magazin e și o expoziție permanentă de produse in
dustriale și arhitectul Gheorghe Leahu l-a conceput 
chiar in mod fericit ca o posibilitate vastă, relaxată, 
de privire a exponatelor și preumblare printre ele. 
Covoarele moldovenești, frigiderele cele mai noi din 
Găești, cămășile de la Buzău, sticlăria de Mediaș', in- 

■ călțămintea timișoreană și multe altele alcătuiesc, in 
aranjamentele iscusite ale designerilor, o priveliște 
veșnic îmbietoare.

Uriașul magazin are și o stație de radio proprie (la 
care se aude muzică ușoară plăcută și, din cind in 
cind, transmisia unor anunțuri (cutare să vină

la o ședință, cutare e așteptat de tovarășul cutare, 
delegatul ICMCLBN e așteptat numaidecit la contabi- 
lul-șef etc.), are restaurant, cofetărie, un imens subsol 
cu mărfuri alimentare și scări rulante care merg, toate, 
tot timpul — in contrast cu instalațiile similare din 
alte locuri ale Capitalei. Directorul coordonator, tova
rășul Lupan, un om cărunt, uscățiv și iute, e cit se 
poate de bucuros de invazia cetățenilor și de cifrele 
ridicate ale vinzărilor. Care e problema dv. cea 
mai importantă ? — intreb. „Problema umană — 
mi se răspunde — stabilizarea personalului, educarea, 
obișnuirea lui cu normele comerțului modern".

Directorul are dreptate, aceasta e problema princi
pală. Căci, iată un test la etajul doi unde mă fac a 
căuta o cămașă de o anume culoare ; vinzătoarele ri
dică agasate din umeri sau se prefac a scormoni in 
dorul lelii, mă trimit de la una la alta ; umblu după 
șefa de raion, nu e acolo, nu se știe unde e, 
nu se știe cind se întoarce. Hai deci după șeful 
de etaj ; acesta apare după o jumătate de ceas, ascultă 
cu o jumătate de ureche ce-i spun și, împingindu-mă 
binișor, dar stăruitor afară din cabinet, ca să încuie 
ușa, mă liniștește, convins, „dacă ți-au spus ele că 
n-au, înseamnă că n-au ; mai treci pe săptămina vii
toare..." Majoritatea vinzătorilor și vinzătoarelor sint 
intr-o stare permanentă de enervare, par — ciudat — 
a avea alte treburi decît servirea, impresia fiind că 
acei ce vin să tirguiască ar sicii personalul, l-ar reține 
de la treburi, l-ar încurca. Am stat patru ore in ma
gazin și am auzit de zeci de ori apostrofe : „Ce tot 
vreți, dom’le „Da’ mai lăsa-ți-mă-n pace", „De ce 
nu veniți cu bani potriviți ?“ (potriviți in ce fel. de
vreme ce aici sint mii de articole ?), „Nu pune mina 
pe marfă !“ (marfa respectivă fiind altminteri propusă 
spre autoservire) etc.

N-aș spune că vinzătoarele — unele chiar destul de 
arătoase și îngrijite — ar trebui să ridă tot timpul, 
dar parcă puțină străduință de a fi la nivelul așeză
mântului tot s-ar cere.

Rămâne, așadar, „problema umană". Adică problema 
serviciului civilizat.

Pentru ca bucuria de a avea un atare magazin uni
versal să fie și mai plină in această toamnă bucu- 
reșteană.

Valentin SILVESTRU

Pasiune și precizie

SOCIALISTE IN DOMENIDL MUNCII IDEOLOGICE, 
POLITICE SI MAL EUUCATIUE

După cum s-a anunțat, Programul elaborat de Comisia ideo
logică a C.C. ai P.C.R., sub directa îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a fost discutat și aprobat de Comitetul 
Politic Executiv ai C.C. ai P.C.R., care a hotărît, totodată, 
trimiterea sa, spre dezbatere, comitetelor județene de partid, 
concomitent cu supunerea sa spre discuție publică.

în urma acestor discuții - la care toți cititorii sînt invitați 
să participe cu observații, propuneri și sugestii - proiectul de 
program urmează să fie supus dezbaterii și aprobării plenarei 
Comitetului Centrai al P.C.R.

In paginile III—IV

Productivitate superioară
Oamenii muncii din industria ju

dețului Timiș continuă cu avînt 
sporit întrecerea socialistă. Drept 
rezultat, planul la producția globa
lă pe 8 luni a fost îndeplinit în 
proporție de 102,1 la sută. Din spo
rul respectiv, circa 83 la sută a fost 
obținut pe seama creșterii produc
tivității muncii.

Colectivele de muncitori și spe
cialiști au acționat și acționează e-

nergic pentru mai buna utilizare a 
capacităților de producție și a tim
pului de lucru. Cu bune rezultate 
se acționează și pentru gospodări
rea judicioasă a materiilor prime 
și materialelor ș.a. în perioada la 
care ne referim au fost economisi
te peste 1 500 tone metal, 800 
mc material lemnos, aproape 10 000 
tone combustibil convențional, peste 
20 000 MWh energie electrică. (Ce
zar Ioana).

La zi W AGHiCuXnTIJRA
Recoltarea și livrarea cartofilor

Odată cu celeialte lucrări de sezon, in aceste zile se recoltează și 
cartofii. Pentru ca nimic din recolta acestui an să nu se piardă, in toate 
județele, dar mai cu seamă in cele mari cultivatoare — Suceava, Neamț, 
Brașov, Covasna, Harghita — este necesar ca această lucrare să se execute 
organizat, folosindu-,se din plin utilajele din dotarea, S.M.A. și I.A.S., forța 
de muncă Țde Ia sate;. Dm, datele. furnizate de. centrala de specialitate re
zultă că pînă la această dată cartofii au fost strîniji de pe 35 1& sută din 
suprafețele cultivate. De asemenea, continuă intens transportul cartofilor 
în centrele de consum și locurile de însliozare. Cum se desfășoară aceste 
lucrări ?

Publicăm ÎN PAGINA A 11-A a ziarului constatările 
făcute de corespondenții noștri in județele Neamț, Covasna 
și Sibiu.

„Săptămina Crucii Roșii" 
manifestare tradițională, dedicată anul acesta 

educației sanitare a tineretului
Asa cum este bine cunoscut, politica ge

nerală a partidului, edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate au drept țel 
suprem ridicarea continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului popor, spo
rirea gradului de civilizație a vieții, ocro
tirea sănătății populației, pentru dezvol
tarea unei națiuni cit mai viguroase și să
nătoase.

Activitatea de ocrotire a sănătății din 
tara noastră constituie o parte integran
tă a acestei politici, în general a Pro
gramului partidului, grija constantă pen
tru ridicarea bunăstării poporului fiind o 
elocventă expresie a umanismului societă
ții noastre socialiste. Acest umanism 
profund și-a găsit o pregnantă afirmare 
prin Congresul educației politice si al cul
turii socialiste, consacrat în întregime o- 
mului. dezvoltării si înfloririi personalității 
sale.

Prin această prismă apar într-o lumină 
si mai puternică misiunea nobilă a asis
tentei medicale, precum și importanta e- 
ducatiei sanitare, ca factori de mare în
semnătate pentru asigurarea condițiilor unei 
dezvoltări sănătoase a omului, unui grad 
superior de cunoaștere și civilizație.

Cu satisfacție se poate releva că. dato
rită grijii permanente a partidului și sta
tului nostru fată de om. fată de cei ce 
muncesc, asistenta medicală a populației a 
cunoscut o continuă îmbunătățire. Promo
varea măsurilor profilactice și antrenarea 
maselor populare la apărarea sănătății pro
prii și a colectivității constituie principii 
de bază ale ocrotirii sănătății in tara noas
tră.

Un rol de mare răspundere în acest do
meniu revine personalului sanitar, chemat 
să intensifice activitatea de educație sa
nitară a populației, activitate la care parti
cipă ..Societatea de Cruce Roșie** și alte 
organe și organizații de stat si obștești, pen
tru ca fiecare cetățean să ia parte activ 
și conștient la lupta pentru apărarea pro
priei sănătăți și a colectivității, pentru pre
lungirea duratei vieții și a perioadei ei ac
tive.

Fără îndoială că un moment de seamă, 
stimulator în această privință, îl constituie

„Săptămina Crucii Roșii**. Manifestare e- 
ducativ-sanitară de masă, organizată tra
ditional in luna septembrie, această acțiune 
a cîștigat în ultimii ani valențe noi.

în acest an „Săptămina Crucii Roșii" va 
fi dedicată educației sanitare a tineretului. 
Familiarizarea tinerei generații cu reguli și 
deprinderi igienice de bază, instruirea ele
vilor asupra cunoștințelor medicale în ve
derea dezvoltării capacității lor de înțele
gere științifică a fenomenelor legate de 
sănătate și boală, aprofundarea cunoștințe
lor igienico-sanitare și de prim-ajutor. ini
țierea elevilor în problemele vieții de fa
milie. informarea științifică, cultivarea și

Nicolae NICOLAESCU 
ministrul sănătății

dezvoltarea unei concepții și a unui com
portament corect și responsabil în relațiile 
dintre tineri și tinere constituie aspecte ale 
educației sanitare în rîndul copiilor și ti
nerilor. vizează educarea lor într-un spirit 
de înalte semnificații morale, patriotice și 
umanitare.

Această activitate se realizează cu con
cursul nemijlocit al organelor sanitare și 
in strînsă colaborare cu comisiile de Cru
ce Rosie, organizațiile U.T.C. și de pionieri, 
în unitățile de învățămînt de toate grade
le. abordîndu-se forme variate : convorbiri, 
conferințe, lecții, mese rotunde, expoziții 
volante, prezentări , de filme, diapozitive, 
diafilme. concursuri între echipe.

In cursul „Săptămînii Crucii Roșii** se 
vor intensifica pregătirile pentru faza pe 
clasă a concursului „Sanitarii pricepuți". 
pentru antrenarea elevilor în apărarea pro
priei sănătăți și a colectivității — prin pre
venirea accidentelor și îmbolnăvirilor, acor
darea corectă a primului ajutor în caz de 
accidentare sau îmbolnăviri acute. Totoda
tă. se organizează acțiuni educativ-sanitare 
adresate părinților pentru informarea aces
tora în probleme legate de starea de să
nătate si dezvoltarea armonioasă a copiilor

lor. De asemenea, se desfășoară acțiuni de 
informare metodologică a cadrelor didacti
ce pentru abordarea celor mai indicate as
pecte de educație sanitară în corelare cu 
starea de sănătate a copiilor si tinerilor.

In rîndurile tineretului din industrie, con
strucții si agricultură, cadrele sanitare în 
colaborare cu comisiile de Cruce Roșie, cu 
organizațiile de femei, organizațiile de sin
dicat și U.T.C. vor intensifica activitatea de 
educare a femeilor și tinerelor mame, pen
tru consolidarea familiei, creșterea si e- 
ducarea copiilor ; vor fi abordate teme 
privind igiena individuală si colectivă, com
baterea bolilor transmisibile, evitarea abu
zurilor alimentare, de tutun și alcool, re
levarea unor aspecte ale factorilor de risc 
ai sănătății tinerei generații din luțnea de 
azi, în scopul formării și consolidării unei 
noi concepții față de sănătate.

In cadrul „Săptămînii Crucii Roșii" nu 
vor lipsi nici acțiunile sanitare de masă 
— imunizarea populației, salubrizarea me
diului înconjurător etc. — în scopul pre
venirii și combaterii răspîndirii unor boli 
sau pentru înfrumusețarea locului de mun
că. a comunelor si orașelor. Se va acor
da o deosebită atenție acțiunii de donare 
onorifică de singe. Se vor organiza în rîn
dul masei largi de tineri întîlniri între pri
mitorii. a căror viată a fost salvată, și do
natorii onorifici. Sperăm că printr-o mun
că susținută a cadrelor sanitare și a celor 
de Cruce Roșie se va putea ajunge la o 
creștere importantă a numărului de dona
tori onorifici.

Intensificarea acțiunilor de educație sa
nitară a tineretului în cadrul „Săptămînii 
Crucii Roșii" din acest an își propune să 
aducă o contribuție importantă la formarea 
unui tineret educat multilateral, cu o con
cepție corespunzătoare despre viată si să
nătate. cu cunoștințe și deprinderi igieni
ce. conștient de răspunderea pe care o are 
fată de sănătatea proprie si a colectivi
tății. Sîntem convinși că personalul sani
tar și întregul activ al Crucii Roșii vor 
depune si cu această ocazie toate eforturile 
pentru îmbunătățirea stării de sănătate a 
poporului, sarcină atît de importantă, 
încredințată de partidul și statul nostru.

Economii de metal
La întreprinderea de 

vagoane din Arad, 
unul din cei mai mari 
consumatori de metal 
din industria arădea
nă, au fost finalizate 
o serie de acțiuni vi
zînd folosirea raționa
lă și economisirea, pe 
diferite căi. a metalu

lui. Printre acestea : 
aprovizionarea cores
punzătoare, la dimen
siunile prescrise de 
tehnologie, a lamina
telor. adaptarea pla
nurilor de croire com
binată la aceste di
mensiuni. utilizarea 
rațională a capetelor

de bare și altele. Toa
te acestea s-au con
cretizat. pină în pre
zent, într-o economie 
de 1 250 tone metal, 
echivalentă cu necesa
rul de metal pentru 
fabricarea a circa 60 
vagoane de marfă pe 
4 osii. (C. Simion).

Miine sosește in țara noastră secretarul 
general al Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, prim-ministru 

al Guvernului Republicii Democrate 
Populare Laos, Kaisone Phomvihane

BUN VENIT
ÎNALTULUI OASPETE!

La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român șl 
a Guvernului Republicii Socialiste România, o delegație de partid șl 
guvernamentală laoțiană, condusă de tovarășul Kaisone Phomvihane, 
secretar general al Comitetului Central al Partidului Popular Revolu
ționar Laoțian, primul ministru al Guvernului Republicii Democrate 
Populare Laos, sosește luni intr-o vizită oficială de prietenie in țara 
noastră.

Tovarășul Kaisone 
Phomvihane s-a născut 
la 13 decembrie 1920, 
la Ban Na Seng. în 
provincia laoțiană Sa- 
vannakhet. Incepînd din 
1942, după terminarea 
studiilor, la Facultatea 
de drept din Hanoi, de
vine unul din cei mai 
activi participant! la 
mișcarea studențească 
îndreptată împotriva co
lonialiștilor francezi și 
a ocupantilor japonezi. 
In anul 1945 ia parte 
la preluarea puterii din 
mîinile ocupantilor stră
ini în orașul Savanna- 
khet. în cadrul luptei 
de rezistentă împotriva 
colonialiștilor, este în
sărcinat cu organizarea 
rezidentilor laotieni din 
Vietnam. In 1947 con
duce mișcarea de rezis
tentă din regiunea de 
nord-est a Laosului și, 
doi ani mai tîrziu. înte
meiază una din unități
le armate denumite 
„Rasavong". formate în 
primii ani ai războiului 
de rezistentă anticolo
nialistă si care alcătu
iesc apoi Armata popu
lară de eliberare. In 
1950. Kaisone Phomvi
hane a fost numit ministru al -apă
rării naționale în guvernul laoțian 
de rezistentă.

In anul 1955 a fost ales în funcția 
de secretar general al C.C. al Parti
dului Popular Revoluționar Laoțian 
(P.P.R.L.). Tot în același an a fost 
desemnat șef al Comandamentului 
Suprem al Armatei populare de eli
berare. în cursul eroicei lupte de eli
berare națională, este unul din con
ducătorii și organizatorii Frontului 
Patriotic Laoțian (F.P.L.). In 1959 a 
fost ales vicepreședinte al F.P.L.

La cel de-al doilea Congres al 
P.P.R.L.. în 1972, a fost reales secre
tar general al Comitetului Central al 
partidului, consacrîndu-și, în conti
nuare, întreaga sa activitate luptei 
de eliberare națională a poporului 
laoțian pînă la victoria finală, în 
1975, care a dus la abolirea regimu
lui monarhic și instaurarea în Laos 
a regimului republican, democratic 
și popular. Congresul Național al

Reprezentanților Poporului din 
Laos, desfășurat la 1—2 decembrie 
1975, a proclamat Republica Demo
crată Populară Laos și a stabilit 
componența guvernului, Kaisone 
Phomvihane fiind numit prim-minis
tru al Guvernului R.D.P. Laos.

Abolirea monarhiei și proclamarea 
Republicii Democrate Populare Lao» 
— moment de răscruce în istoria mi
lenară a poporului laoțian — consti
tuie încununarea victorioasă a luptei 
eroice și îndelungate duse de poporul 
acestei țări, sub conducerea Partidu
lui Popular Revoluționar și a Fron
tului Patriotic Laoțian, împotriva 
imperialismului și a forțelor reacțio
nare interne, demonstrînd, încă o 
dată, că nu există astăzi în lume 
forțe în stare să îngenuncheze un 
popor hotărît să lupte pînă la capăt 
pentru apărarea dreptului său sfint 
de a-și decide în mod liber și
(Continuare în pag. a V-a)

Mîine, în jurul orei 12, posturile noastre de radio și televi
ziune vor transmite direct, de la Aeroportul internațional 
București-Otopeni, ceremonia sosirii delegației de partid și 
guvernamentale laoțiene, condusă de tovarășul Kaisone 
Phomvihane.
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Ploieșteanul 
5000

în ziua de 17 septembrie, la 
Oficiul stării civile din Ploiești 
s-a înregistrat cel de-al 5 000- 
lea nou născut al acestui an. 
Este o fetiță dolofană, pe nume 
Mirela, primul copil al soților 
Vasile și Filofteia Mitache, 
ambii muncitori. Fericitului 
tată, venit să-și înscria odorul 
în registre, angajatele de la 
starea civilă i-au înmînat un 
frumos buchet de flori. Eveni
mentul prilejuiește o mică sta
tistică : în 1974, la 17 septem
brie, numărul de n>ou născuți 
în Ploiești era de 4 630. în 1975, 
tot la 17 septembrie, cifra se ri
dica la 4 675, iar acum la 5 000. 
Să vedem ce va aduce ’77.

Prunele 
si obrazul»

Unele șosele care străbat 
detul Alba slnt străjuite, de o 
parte și de alta, de pomi fruc
tiferi. Pomi frumoși, dar multi 
dintre ei au căzut victime 
ale ..motorizatilor" : de pe ca
mioane, de pe limuzine, moto
ciclete. tractoare, basculante... 
Trag pe dreapta, opresc motoa
rele. se năpustesc asupra po
milor de pe marginea șoselei și 
încep șă fure din munca și 
avutul altora : ou traista, cu sa
coșa, cu găleata, cu sacul... Unii 
sfișie crengile, rănindu-le. Alții 
le rup, le calcă in picioare. Pe 
șoseaua Alba Iulia — Aiud te 
intimpină o priveliște dezolan
tă : zeci de pruni devastați iși 
arată cioatele. Drumetule. nu 
Uita, la plecare, inima acasă 1

Puii de la 
Fîntînele

De vreo doi ani, Maria Ena- 
che, lucrătoare la Ocolul silvic 
Fîntînele, județul Bacău, iși 
„umple* timpul liber cu creș
terea .și îngrijirea puilor de că
prioară. Pui lăsați în părăsire 
de mamele lor, hăituite de cine 
știe ce braconier lacom și rău. 
Maria Enache ii „culege" cu 
grijă de pe unde-i găsește, ii 
adăpostește într-un loc anume 
amenajat, îi hrănește cu bibe
ronul. le oblojește rănile. îi 
face să zburde zglobii. Cind se 
întremează și se fac mai mări
șori, sînt redați pădurii. Așa 
cum s-a intîmplat zilele aces
tea cu alți 10 căpriori de toată 
frumusețea. De n-ar întîlnl, 
în cala vreun braconier...

O nuntă

ju-

»
In satul Oarfa de Sus. jude

țul Maramureș, a avut loc săr
bătorirea împlinirii unei ju
mătăți de veac de la căsătoria 
sofilor Tămășan. După datina 
străbună, s-a intins masă mare. 
Ca la nuntă. Nuntă de aur. 
Dar a fost o nuntă de aur ne
obișnuită. încă inainte de ulti
mul război, „mirele" de azi — 
țăranul sărac lipit pămintului 
de pe vremea aceea, Vasile Tă
mășan — a plecat intr-o tară 
străină, atras de mirajul unei 
rostuiri mai bune a vieții, cu 
gind să se întoarcă acasă „om 
făcut". După amar de ani, V. T. 
s-a întors așa bum a plecat, 
decit că impovărat de virstă și 
de o tristă, foarte tristă expe
riență. Pe cei doi copii, pe care 
nu-i mai văzuse de cind aveau 
doi ani. i-a găsit acum oameni 
cu copii și la casele lor. Bucu
ria revederii cu ei, cu soția sa 
Iuliana, cu bătrinii satului de 
seama lui, a culminat în timpul 
neobișnuitei nunti de aur.

Năravul 
din fire...

în loc să se apuce de o mun
că cinstită. Iulian Mânu i" 
Bistrița, județul Mehedinți, 
încercat să trăiască „din 
pică". Și 1-a picat o dată 
portofel cu bani, altă dată 
altul, pînă cind a „picat" și 
pe mîna miliției și a fost tri
mis într-un loc unde se spe
ra că se va lecui. Dar ți-ai 
găsit I S-a intîmplat cu Mânu 
taman ca-n povestea cu părul 
și cu năravul lupului. Prins 
din nou cu mîna în buzunarul 
altuia, a început să jure că-n 
viața lui n-o să mai fure. Vă- 
zînd că nu e crezut a început 
să țipe că e bolnav, adică 
iresponsabil de actele lui. Dar 
iată că nu trece mult și e 
prins din nou cu un geamantan 
furat. De data aceasta, medicii 
au dovedit că e, intr-adevăr, 
bolnav. De boala hoției și le
neviei.

din 
a 

ce 
un 
un 

i el

Discuri
cu... cîntec

Lui Vasile Ascurtulesei. mun
citor la întreprinderea meca
nică Timișoara, ii place nespus 
de mult muzica populară ro
mânească. Pentru a-și putea 
procura melodiile preferate, s-a 
adresat librăriei „Discul prin 
poștă" din București, cu rugă
mintea de a i se expedia, con
tra cost, plăcile cu cintece ale 
tinerelor soliste Mariana Lungu, 
Marica Arbore și Gheorghița 
Ristea. 
lună 
sosit 
mult 
locul _______ _
rii bucureșteni i-au trimis al
tele, ale altor cîntărefi. pe 
solicitantul și le procurase 
multă vreme. Vinovatului 
peditor de la „Discul prin 
tă“ nu i-ar strica putină... 
zică.

RubrlcO realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'

Arbore _ .
După mai bine de o 

de zile de așteptare i-a 
— in sfirșit — coletul 
dorit. Dar, surpriză : in 
discurilor solicitate, libra-

care 
de 

ex
pos- 
mu-

impun bună orgunizure pentru u nu se
pierde nimic din recoltă

RECOLTAREA Șl LIVRAREA 
CARTOFILOR

în județul Neamț, cartofii ocupă o 
suprafață de peste 5 000 hectare. 
Rezultatele bune obținute. încă din 
primele zile, la recoltare evidențiază 
faptul că în marea majoritate a 
unităților munca este bine organi
zată. Ca urmare, pînă la 18 septem
brie a fost strînsă recolta de pe 
aproape 2 500 hectare, cele mai bune 
rezultate înregistrindu-se în coope
rativele agricole din Bodești, Girov, 
Căciulești. Săbăoani, Urecheni, Bu- 
ruienești ș.a. La cooperativa agrico
lă din Săbăoani, spre exemplu, zil
nic sînt prezenți în cîmp la recolta
tul cartofilor aproape 1 000 de ță
rani cooperatori. în scopul grăbirii 
ritmului de recoltare și pentru a se 
preveni atacul manei, în fiecare 
unitate agricolă s-a trecut mai in- 
tîi la strinsul vrejilor cu utilaje 
special adaptate. Pe de altă parte, 
merită evidențiat faptul că în toate 
unitățile sortatul tuberculilor se face 
direct în cîmp, iar transportul se 
execută imediat. Acolo unde mij
loacele mecanice și atelajele proprii 
nu prididesc cu transportul, s-a tre
cut la organizarea de depozite in
termediare, amplasate chiar la mar
ginea tarlalelor, creîndu-se astfel 
front de lucru pentru executarea 
arăturilor în vederea însămînțării 
griului. Aceste succese sînt însă um
brite de unele defecțiuni organizato
rice. Astfel, s-a constatat că datorită 
lipsei pieselor de schimb, mașinile

die recoltat nu sînt folosite peste 
tot la întreaga capacitate. Cele trei 
mașini de recoltat de la C.A.P. Gi
rov, de pildă, lucrează numai cu ju
mătate din norma stabilită. Aceeași 
situație am intilnit și la Păstrăveni, 
Țibucani, Doljești ș.a. Intervenția 
atelierelor mobile ale trustului 
S.M.A. pentru remedierea defecțiu
nilor lasă de dorit. De asemenea, 
la C.A.P. Roznov, Vînători — Neamț, 
Rediu, Segna, Miron Costin etc., deși 
recoltatul a început cu întîrziere, 
graficele zilnice nu sînt respectate. 
(Ion Manea).

Recoltarea cartofilor în județul 
Covasna se intensifică de la o zi la 
alta. Pînă acum a fost strinsă re
colta de pe 3 610 ha în C.A.P. și 800 
în I.A.S., ceea ce reprezintă 38, res
pectiv 53 la sută din totalul supra
feței cultivate cu cartofi. în unele 
cooperative agricole situate în zona 
Tg. Secuiesc, unde cartofii s-au ma
turizat mai repede, lucrările de re
coltare sînt avansate. Astfel, la 
C.A.P. Tg. Secuiesc, din cele 300 ha 
cultivate cu cartofi, s-au recoltat 190 
ha. Bune rezultate au și cooperati
vele agricole Sînzieni și Cernat. 
După cum ne-a informat tov. Iosif 
Turoczi, președintele C.A.P. Tg. Se
cuiesc, se fac eforturi pentru ca 
transportul să țină pasul cu recol
tarea. în acest scop cartofii sînt 
sortați în trei categorii : pentru să
mânță, pentru consum și pentru in-

Hotelul „Tibiscum" din Caransebeș Foto: Gh. Vințilă
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dustrializare. în ziua raidului 
această cooperativă erau folosite la 
transportul cartofilor 15 autocami
oane, 2 tractoare cu remorci și 10 
atelaje. Pe tov. Csicso Peter, secre
tarul comitetului comunal de partid 
Cernat, l-am intilnit pe una din 
tarlalele cooperativei. „Acordăm cea 
mai mare atenție combaterii risipei, 
spune interlocutorul nostru. După 
un calcul făcut de noi, dacă pe fie
care metru pătrat, la recoltare, ră- 
mîne un cartof, pierderea se ridică 
la 600 kilograme pe un hectar, ceea 
ce, în cazul cooperativei noastre, ar 
însemna 51 vagoane". Nu în toate 
cooperativele se acordă atenția 
cuvenită sortării și transportării rit
mice a cartofilor. La centrul de pre
luare aflat în gara Tg. Secuiesc, din 
autocamionul 21-CV-385, sosit de la 
C.A.P. Ghelința, se descărcau car
tofi frumoși, dar cu 25 la sută pă- 
mînt. De asemenea, din 26 tone car
tofi transportați de C.A.P. 
la sortare a rezultat 24 la 
mint și 11 la sută cartofi 
punzători. (TomiJri Gâza).

Se intensifică recoltarea cartofilor 
și pe ogoarele județului Sibiu. Ca
racteristic, de altfel, pentru aceste 
zile de vîrf ale recoltării e faptul 
că munca este bine organizată, se des
fășoară conform planurilor operati
ve și că, în general, la recoltarea și 
transportul tuberculilor din cîmp 
sînt antrenați toți locuitorii satelor. 
Din datele Centralizate la direcția 
generală a agriculturii județului re
iese că pînă la 18 septembrie re
colta a fost strînsă de pe 950 hec
tare în cooperativele agricole. O notă 
în plus pentru unitățile din cadrul 
consiliilor intercooperatiste Miercu
rea, Avrig, Agnita, Axente Sever, 
Nocrich, unde ritmurile zilnice la 
recoltare au atins cotele planificate.

Cu prilejul raidului am ajuns și la 
tarlaua „Cîmpșor" de peste 20 hec
tare a cooperativei agricole Avrig. 
Cooperatorii dădeau un adevărat 
asailt pentru strîngerea recoltei de 
pe ultimele 2—3 hectare. Se muncea 
intens și pe terenurile C.A.P. Porum- 
bacu de Jos. Din păcate, în unele 
locuri recoltatul cartofilor întîrzie. 
Cooperatorii din Porumbacu de Sus 
nici nu au început această lucrare. 
La fel. recoltarea cartofilor se tără
gănează și la cooperativele agricole 
Bratei, Păuca, Micăsasa ș.a. Este de 
așteptat o intervenție mai promptă 
din partea organizațiilor de partid și 
a consiliilor populare comunale res
pective pentru intensificarea recoltă
rii cartofilor. (Nicolae Brujan).

Reșița : se elaborează o nouă șarjă de metal

Oamenii, mindria combinatului erou

Catalina. 
sută pă- 
necores-

Astăzi este „Ziua metalurgistului". în care întregul nos
tru popor sărbătorește pe cei care plămădesc ceea ce me
taforic numim „plinea industriei". De ziua lor, metalur- 
giștii tării raportează o serie de realizări de seamă în 
înfăptuirea planului pe acest prim an din cincinal. Ei au pro
dus suplimentar 175 000 tone de fontă, 13 000 tone de țevi 
laminate. 11 000 tone de sîrmă, 16 700 tone de alumină, 
1 000 tone de aluminiu, 2 800 tone de cărămizi refractare 
ș.a. Remarcabil este faptul că atît îndeplinirea planului 
de către marea majoritate a unităților metalurgice, cit și 
producțiile suplimentare s-au obținut în condițiile mai 
bunei gospodăriri a materiilor prime, materialelor, ener
giei si combustibilului. Fruntașii sint greu de numit. Prin 
realizările deosebite înregistrate în acest an se remarcă, 
la loc de frunte : siderurgiștii de Ia Hunedoara și Reșița, 
furnaliștii de la Galați, laminoriștii de la Roman și Bucu
rești, făuritorii metalului alb de la Slatina, Oradea și 
Tulcea, producătorii de materiale refractare de la Bra
șov și Cluj. Urîndu-le astăzi să obțină noi și mari success 
în înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea 
al partidului, consemnăm în 
de muncă ale siderurgiștilor

cele ce urmează cileva fapte 
hunedoreni.

oțel", sau cele ce privesc 
întărirea spiritului gospodă
resc : „întreaga cantitate de 
oțel elaborată peste plan să 
fie produsă cu combustibil 
și materiale refractare e- 
conomisite". Și ele au de
venit cuvînt de ordine. 
Transpunerea în fapt a a- 
cestor chemări se datorește 
în mare parte muncii con
știincioase și responsabile 
a fiecărui oțelar, dar in 
egală măsură coeziunii și 
întrajutorării oamenilor din 
echipă, brigadă și schimb.

— A munci într-o vatră 
de foc înseamnă să-ți în
drăgești meseria, să o tră
iești — spunea laconic unul 
dintre fruntașii secției, tur
nătorul Ilie Motorga. Ca el

Zi de septembrie în ceta
tea siderurgică a Hunedoa
rei, „Erou al Muncii So
cialiste". împreună cu nrim- 
topitorul Teodor Sabău ur
măream încărcarea cu fon
tă lichidă a unuia din cup
toarele Martin ale pielăriei 
nr. 2 din combinat. Nu în- 
tîmplător eram cu prim-to- 
pitorul. Echipa lui se află 
în fruntea întrecerii. A re
ușit să producă suplimentar, 
în 8 luni din acest an. 1 604 
tone de oțel. Acest re
cord încearcă să-l depă
șească echipa prim-tonito- 
rului Cornel Bucur, de Ia 
cuptorul nr. 1, cunoscut aici 
ca fiind „cuptorul tineretu
lui". Rezultatele lor de pînă 
acum sînt apropiate de cele 
ale echipei conduse de Sa
bău. întrecerea continuă, 
este pasionantă, se desfă
șoară la temperatura înal
tă a oțelului pe care ei îl 
plămădesc.

„Metal, cit mal mult me

DE „ZIUA METALURGISTULUI44

tal economiei șl de cea mai 
bună calitate !“ Aceasta este 
deviza sub care acționează 
oțelarii Hunedoarei. Și iată 
că, de la începutul anului și 
pînă in preajmă zilei lor, 
a metalurgistului, hunedore- 
nii au reușit să producă su
plimentar peste 46 000 tone 
de oțel. Harnicul colectiv al 
oțelăriei 2 aflat în fruntea 
întrecerii este hotărît să nu 
cedeze acest loc. 
dă sînt rezultatele 
cu zi tot mai bune 
nute pe ansamblul
ției de către fiecare echipă, 
de fiecare muncitor la locul 
său de muncă. Aici, la oțe- 
lăria 2, s-au născut iniția
tive valoroase care vizează 
sporirea producției. ca : 
„Fiecare echipă să producă 
zilnic peste plan 2 tone de

Dova- 
de zi 
obți- 
sec-

gîndesc mulți alții din com
binat. Turnătorii Vasile 
Popeț și Grigore Bogdan, 
electricianul Mircea Țigla- 
ru, lăcătușii Mitiță Ulmea- 
nu, Virgi] Borza și Ștefan 
Cioranu sînt numai cîțiva 
dintre fruntașii secției frun
tașe. Prin muncă, prin fap
tele în întrecere, ei știu să 
cinstească numele de side- 
rurgist. Acum. în preajma 
„Zilei metalurgistului", ei e- 
iaborau a 10 770 șarjă. Cu 
toate că fiecare dintre ele 
conținea oțeluri diferite sau 
asemănătoare, un singur e- 
lement Ie este totuși co
mun : dăruirea. Sub acest 
cuvînt se adună tot ceea ce 
dă noblețe metalului pe 
care el îl făuresc.

Este greu a fi fruntaș în
tre fruntași. 175 de echipe,

brigăzi șl schimburi de si- 
derurgiști de la combinatul 
hunedorean se evidențiază 
în mod deosebit in întrece
re. Spațiul nu ne permite 
să le menționăm pe toate. 
Le remarcăm pe cele con
duse de Ștefan Mitran și 
Vasile Borca — de la coc
sificare, Petru Popa — de 
la bluming. Ștefan Popa și 
Laurian Florea — de la 
oțelăria electrică. Petre Iu- 
șan și Petre Suciu — de la 
laminorul de 650 mm. Du
mitru Orășanu și Anghel 
Popescu — de la laminorul 
de 800 mm și alții.

Zi de zi, la foc continuu, 
oamenii din aceste forma
ții de lucru, ca de alt
fel întregul colectiv, do
vedesc profundă angajare 
și responsabilitate, entu
ziasm și abnegație în mun
că pentru a onora înal
tul titlu de „Erou al Muncii 
Socialiste" ciștigat de side
rurgiștii hunedoreni. Adre- 
sînd chemarea la întrecere 
pe acest an tuturor colecti
velor de oameni ai muncii 
din industria metalurgică, 
siderurgiștii de la Hune
doara raportează de „Ziua 
metalurgistului" că au rea
lizat suplimentar 8 000 tone 
cocs metalurgic, 80 000 tone 
fontă, 76 000 tone laminate 
finite și semifabricate, pro
duse pentru export in va
loare de 26 milioane lei. în 
același timp, ei au reușit să 
obțină economii de 10 000 
tone metal, 2 000 tone cocs 
metalurgic, 27 300 tone com
bustibil convențional și 10 
milioane kWh.

Sînt realizări demne de 
laudă ale siderurglștilor 
combinatului-erou.
Ion MOLDOVEANU

Cum se prezintă piața Utilizarea intensivă
pe temă de sezon , p@glțru aprovizionările de toamnă?

Odată cu începutul toamnei, cu revărsarea roadelor ei, piața de 
legume și fructe cunoaște o animație deosebită. Dar intră și într-o 
etapă de dublă solicitare : atît pentru satisfacerea consumurilor cu
rente, cit și pentru asigurarea proviziilor necesare pe timpul iernii. 
Pentru a constata cum face față acestor cerințe, cum se acționează 
în județe — pe baza indicațiilor date de conducerea partidului — ca 
aprovizionarea cu legume și fructe să se desfășoare în cele mai bune 
condiții, reporteri și corespondenți ai ziarului nostru sînt prezenți în 
aceste zile in mai multe piețe. Publicăm astăzi relatări din două 
orașe :

PITEȘTI : Cu 90 la sută 
mai multe legume I

între 1 și 15 septembrie — ca să 
începem cu o comparație — unitățile 
I.L.F. din municipiul Pitești au des
făcut cu 60 la sută mai multe fructe 
și cu 90 la sută mai multe legume 
decit în aceeași perioadă a anului 
trecut. Adăugind că in aceste pro
cente n-au fost incluse desfacerile 
realizate prin upitățile I.A.S., Agro- 
coop și producători, conturăm o ima
gine și mai completă a bunei aprovi
zionări care există în piețele din 
centrul de reședință al județului Ar
geș. O imagine confirmată Si de opi
nia gospodinei Elena Marin din car
tierul Craiova : „Piața ne oferă nouă, 
gospodinelor, tot ce ne dorește ini
ma. Ți-e mai mare dragul să faci 
cumpărături in aceste zile".

Că așa este, ne-o dovedesc faptele. 
In multe unități ale C.L.F. — „For
tuna", „Unic", „Trivale" ș.a. — pre
ocuparea pentru buna servire a popu
lației este prezentă atît sub aspect 
organizatoric (unitățile menționate și 
altele funcționează în această peri
oadă cu program în două schimburi), 
cit și sub aspectul prezentării produ
selor. în acest sens relevăm faptul 
că aici se amenajează zilnic expoziții 
și standuri cu produse multe, bune, 
proaspete. La fel ca și cele puse în 
vînzare. „Secretul" acestei serviri 
de bună calitate nu este, de fapt, 
un... secret. Este vorba. în primul 
rind, de asigurarea unei aprovi
zionări ritmice a unităților (aprovi
zionarea se face de regulă seara, dar 
și ziua ori de cîte ori este nevoie —

mai ales în unitățile care nu au spatii 
de depozitare corespunzătoare). In al 
doilea rind, este vorba de retragerea 
promptă din vînzare. spre a fi valo
rificate pe cale industrială, a acelor 
produse care încep să-și piardă as
pectul comercial. (în unitățile de 
producție ale C.L.F. Pitești se află 
la prelucrare — ca să dăm un singur 
exemplu — peste 350 tone tomate re
trase din rețeaua de desfacere).

Dacă acestea sînt cuvinte de laudă 
pe care le aducem comerțului piteș- 
tean și organizatorilor lui — și pe 
care le merită — nu putem trece cu 
vederea nici pe cele aflate la polul 
opus. Nu o dată multe din deficien
țele comerțului cu legume si fructe 
au fost puse pe seama lipsei de fond 
de marfă. Iată că. în raidul nostru, 
ne-am intilnit — paradoxal — cu 
reversul situației. Existenta unei 
abundente de produse i-a făcut pe 
unii din factorii răspunzători pen
tru asigurarea unui comerț legal să 
uite de respectarea... mercurialului. 
Atît în piața „Centrală", cit și în piața 
„Trivale", cei doi administratori (Ni
colae Călinescu și C. Șerbănescu) 
s-au arătat de-a dreptul surprinși 
cînd i-am întrebat de respectarea 
preturilor. „E atîta marfă, ne-au asi
gurat ei repede. îneît producătorii 
vind sub prețul de mercurial". Oare 
chiar așa să fie ? Facem două son
daje, la aceleași produse. în ambele 
piețe (vinete și usturoi) și constatăm 
că — încurajați de lipsa controlului — 
unii producători „saltă" preturile cu 
mult peste haremuri. în fata probe
lor, tovarășul Călinescu îsi schimbă 
părerea de la început : „Nu pot nu
mai eu să fac controlul prețurilor.

Să-l facă și taxatorii, și milițienii 
repartizați în piețe". Să-l facă — spu
nem și noi — toți cei învestiți de 
lege cu această. îndatorire. Pentru că, 
oricit de bine aprovizionată ar fi pia
ța, controlul asupra preturilor, asu
pra calității e cu atît mai necesar.

Revenind la constatarea că piața e 
bine aprovizionată în aceste zile, pi- 
teștenii s-ar fi așteptat ca tonetele 
comerțuluK mobil, cel chemat să vină 
în întîmpinarea cumpărătorului, să 
fie prezente în toate locurile aglo
merate de pe străzile orașului. Mai 
ales că mirosul aromelor de toamnă 
se simte la tot pasul. Cei de la 
C.L.F. ne-au vorbit de existența a 
vreo 8—10 tonete. Cu chiu cu vai am 
intilnit două. în cele din urmă, 
contabilul-șef al C.L.F. Pitești ne 
spune că alte 6 sînt „în lucru". E 
limpede. Atît organizarea acestor 
puncte mobile de desfacere, cît și 
contabilitatea lor (ca număr) se afla 
în suferință. Să fie aceasta numai 
rezultatul începutului de sezon ? E 
posibil !

VASLUI: Pregătiri 
gospodărești pentru 

cămara iernii
Aceeași constatare, referitoare la 

buna aprovizionare, e valabilă și 
pentru piețele agroalimentare ale 
Vasluiului. Abundența la centrele 
I.L.F., Agrocoop, I.A.S., cit și la pro
ducători. Unitățile mari amenajează 
permanent expoziții deschise, s-au 
organizat peste 10 puncte suplimen
tare de desfacere etc. Cele mai multe 
din piețe și magazine sînt bine apro
vizionate pe tot parcursul zilei. Al
tele, în schimb, îndeplinesc aceas
tă condiție numai în orele di
mineții și serii. Cauza ? Circuitul le
gumelor și fructelor, de la cîmp la 
depozite, și de la depozite la unități, 
continuă să fie greoi. La Vaslui, de 
exemplu. în piața nr. 1. la unul din 
magazinele I.L.F.. gestionarul Gh. 
Moroșanu ne spune : „Priviți această

notă de comandă (n.n. : poartă data 
uneia din zilele săptămînii trecu
te) în care am solicitat vinete, 
ardei, țelină, gogoșari, pere etc. 
în cursul zilei respective n-am 
primit nimic". La magazinul nr. 1, 
de asemenea, nota de comandă din 
ziua respectivă nu a fost onorată cu 
nimic din sutele de kg trecute în 
dreptul celor 10 produse solicitate. 
Cind există insă inițiativă, cind nu 
se așteaptă ca numai depozitul să 
fie „pe fază", produsele ajung mai 
repede în magazin. Un asemenea 
exemplu ne oferă gestionarele Maria 
Tabără și Emilia Voicu, care se de
plasează personal la depozit pentru 
aprovizionare ori de cîte ori constată 
subțierea... stocului. Și. astfel, maga
zinele respective nu rămin niciodată 
in gol de aprovizionare.

Ne adresăm tovarășului ing. Mihai 
Popescu, directorul întreprinderii de 
legume și fructe Vaslui — pentru a 
afla cauza diferentelor de aprovizio
nare de la un magazin la altul. 
..Avem suficientă marfă in depozit. 
Acolo unde apar deficiențe, ele au o 
singură cauză : nu se respectă gra
ficele de aprovizionare întocmite de 
noi pe ore. magazine, oameni. Aceste 
greutăți sînt momentane și ele sînt 
legate de concentrarea mijloacelor de 
transport atît pentru preluarea pro
duselor, cit și la aprovizionarea uni
tăților. întrucit întregul necesar pen
tru aprovizionarea ponulatiei îl asi
gurăm din unitățile agricole coope
ratiste și de stat din județ, situația 
se va îmbunătăți mult în zilele ur
mătoare. Precizez, de asemenea, că 
pentru sezonul toamnă-iarnă în uni
tățile proprii de desfacere si indus
trializare asigurăm, intre altele. 7 300 
tone cartofi. 1 200 tone ceapă. 740 tone 
rădăcinoaso fmorco” oătrunl'1!, 
păstirnac, țelină), 2 300 tone varză, 
1 150 tone fructe etc. — cantități su
perioare celor planificate inițial și 
celor din anii trecuti".

C. PRKESCU 
Crăciun LALUCI

a mașinilor și utilajelor

• OLT. La Casa de cultură a 
sindicatelor din Slatina a avut 
loc vernisajul unei expoziții de 
pictură și grafică contemporană 
cu lucrări din colecția de artă 
a Consiliului Central al U.G.S.R. 
Sînt expuse lucrări de Corneliu 
Baba, Marius Bunescu, Eugen 
Palade. Henri Catargi. Nicolae 
Drăgușin, Gheorghe Labin. Li- 
gia Macovei și alții. • V1LCEA. 
La Rîmnicu-Vilcea a avut loc 
simpozionul „Lupta poporului 
român pentru independentă na
țională, oglindită în literatura 
noastră". Schimbul de experien
ță al activiștilor sindicali pe 
tema „Inițiative lansate în pro
ducție și eficiența lor" s-a bucu
rat de un frumos succes. Dez
baterea „Comerțul modern în 
fața exigențelor actuale", urma
tă de proiecția filmului „Con
traste — alb negru", realizat de 
cineamatorii locali, a fost ur
mărită cu interes. • IAȘI. Bi
blioteca județeană „Gheorghe 
Asachi" a editat, recent, o nouă 
fasciculă din seria „Caietului 
metodic". Materialele de infor

mare bibliografică și metodolo
gică cuprinse în acest caiet a- 
jută bibliotecarii din cuprinsul 
județului să-și orienteze mai 
bine munca cu cartea, în con
cordanță cu sarcinile ce se des
prind din documentele Congre
sului educației politice și al cul
turii socialiste. • TIMIȘ. Sub 
titlul ..Programul P.C.R —

Șonțu, erou al războiului de in
dependență, de la a cărui naș
tere s-au împlinit 125 de ani. E- 
vocarea a fost urmată de spec
tacolul „Eroi au fost, eroi sînt 
încă". Colectivele teatrului de 
păpuși și ansamblului folcloric 
„Timișul" s-au întors din tur
neul întreprins în Anglia, unde 
au prezentat o serie de specta-

carta politico-ideologică a parti
dului pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvolta
te", Comitetul municipal de 
partid Timișoara a organizat, la 
clubul C.F.R, un simpozion pen
tru lucrătorii din domeniul 
transporturilor și telecomunica
țiilor. La Timișoara, lt. col. <r.) 
Simion Păcuraru, veteran al 
războiului antifascist, s-a intilnit 
cu membri ai detașamentelor de 
pregătire militară a tineretului 
pentru apărarea patriei, cărora 
le-a vorbit despre Gheorghe

cole, la Manchester, in cadru! 
unei „Săptămîni a culturii ro
mânești. o HARGHITA. Noul an 
de învățămînt a adus oamenilor 
muncii, români și maghiari, 
de pe meleagurile harghitene 
o noutate deosebită: deschiderea, 
la 15 septembrie, la Miercurea- 
Ciuc, a unei secții serale dc 
subingineri. aparținînd facultății 
de mecanică din cadrul Univer
sității Brașov. Noua unitate de 
învățămînt superior, rod al pro
gresului rapid al tinerei indus
trii constructoare de mașini din

aceste locuri, va pregăti, pentru 
început, 50 de cadre. Este un 
prim pas făcut de reședința ju
dețului Harghita către condiția 
de centru universitar. 0 MARA
MUREȘ Centrul de îndrumare 
a creației popular^ și a mișcă
rii artistice de masă a editat o 
foaie omagială intitulată „Mă
iastră". dedicată centenarului 
Brâncuși. In cadrul tradiționale
lor legături culturale pe care 
județul le are cu regiunea I- 
vano-Frankovsk (R.S.S. Ucrai
neană), ansamblul artistic „Ma
ramureșul" al casei de cultură 
a sindicatelor din Baia Mare a 
întreprins un turneu în regiunea 
vecină și prietenă. La Asuaju 
de Sus s-a desfășurat Festivalul 
cîntecului și dansului codrenesc, 
prilejuit de „Tîrgul cepelor", 
manifestare susținută de forma
ții artistice ale căminelor cultu
rale din Tămaia. Ulmeni, Băița 
de sub Codru și Remeți pe So
meș.

Corespondenții „Scînteii"

(Urmare din pag. I)
că folosirea din plin, intensivă. a 
mijloacelor tehnice constituie o mă
sură a creșterii conștiinței muncito
rești, a educației socialiste. In a- 
ceasta iși găsesc expresia înțelegerea 
necesității de a fructifica deplin efor
turile statului, ale întregii societăți 
pentru dotarea tehnică superioară a 
economiei, grija de bun gospodar 
față de mașinile sau utilajele încre
dințate de popor fiecărui colectiv 
de întreprindere. Faptul că într-un 
șir de întreprinderi se obțin rezul
tate bune în întrecere, se înregis
trează indici superiori, aproape de 
limita maximă. în folosirea mașini
lor și utilajelor, se datorește hotă- 
ririi, priceperii, voinței cu care ac
ționează în acest scop comuniștii, co
lectivele de oameni ai muncii.

Sint numeroase direcțiile de ac
țiune în domeniul tehnic, tehnologic 
și organizatoric, căile de urmat prin 
care se asigură utilizarea cu randa
mente maxime a capacităților de pro
ducție. Din multitudinea acestor căi, 
hotărîtoare sînt două verigi.

în primul rind este vorba de mo
dul de organizare a muncii, pentru ca 
mașinile și utilajele să fie încărcate 
deplin, fie în scopul realizării ritmi
ce a producției planificate, fie in ve
derea extinderii colaborărilor cu alte 
unități, într-ajutorării în înfăptuirea 
planului. O asemenea cerință majoră 
este valabilă și in întreprinderile cu 
bune rezultate economice, dar. în
deosebi. în unitățile care au con
semnat restante în acest an. Practica 
arată că chiar în unitățile unde se 
îndeplinesc prevederile de plan 
există încă serioase rezerve in
terne de folosire cu randamente su
perioare a mijloacelor tehnice. Con
siliile oamenilor muncii, organizațiile 
de partid de la întreprinderea de 
ventilatoare din București. întreprin
derea de utilaje pentru industria 
materialelor de construcții si refrac
tare din Bistrița pot fi mulțumite de 
faotul că sarcinile de producție pla
nificate au fost îndeplinite. Aceasta 
însă numai aparent. De ce ? 
întrucit n.u au realizat o în
cărcare corespunzătoare a capacită
ților existente, rezervele în acest do
meniu fiind mari. Rezultă că prin 
plan nu s-au asigurat sarcini care să 
determine folosirea extensivă — nu 
mai spunem intensivă — a mașinilor 
și utilajelor. Nu rareori este invocat, 
ca motivare pent.ru folosirea incom
pletă a capacităților de producție, 
argumentul că nu ar fi comenzi din 
partea beneficiarilor. Dar dacă nu 
sînt comenzi la anumite produse, 
atunci cadrele de concepție din în
treprinderi — intens mobilizate de 
organizațiile de partid — au datoria 
să urgenteze diversificarea sortimen
telor. asimilarea de produse noi. so
licitate de economia națională sau Ia 
export.

Un al doilea factor hotărîtor pen
tru asigurarea folosirii cu randament 
maxim a capacităților de producție 
îl reprezintă ridicarea calificării lu
crătorilor, acoperirea cerințelor de 
forță de muncă. Deși acest adevăr 
este binecunoscut, totuși, unele con
silii de oameni ai muncii încearcă 
să justifice gradul mai scăzut de uti
lizare a capacităților de producție 
prin lipsa forței de muncă bine preț- 
gătite. Ce înseamnă însă lipsa for
ței de muncă la nivelul necesităților

și ce anume o determină ? Aceasta 
se datorează. în mare măsură. în u- 
nități ca întreprinderea mecanică na
vală din Constanta. întreprinderea 
de elemente de automatizare din 
București, absentelor de la lucru, 
plecărilor unor angajați, deci indis
ciplinei, insuficientei ordini în pro
ducție si. nu de puține ori. con
dițiilor practice de lucru. Pregăti
rea unei forțe de muncă cît mai ca
lificate, stabilitatea ei sînt probleme 
care pot și trebuie să fie soluționate 
de consiliile oamenilor muncii. Cu 
atît mai stăruitor trebuie intensifica
te preocupările în acest domeniu cu 
cît. permanent. în întreprinderile 
noastre se introduce tehnică moder-, 
nă. se promovează și se extind in
tens tehnologiile superioare, potri
vit exigențelor cincinalului revoluției 
tehnico-științifice.

Utilizarea cu randament maxim a 
capacităților de producție nu în
seamnă nicidecum suprasolicitarea 
lor. practicarea „asalturilor" în pro
ducție. încălcarea prescripțiilor teh
nice de folosire a mașinilor și insta
lațiilor. Nu de aceasta este vorba, 
de a prelungi abuziv durata de ex
ploatare a mijloacelor tehnice, prin 
nesocotirea regulilor obligatorii de 
funcționare, a normelor tehnice, 
întrucit acestea se „răzbună", duc 
la întreruperi accidentale, la scoa
terea din producție a unor ma
șini și utilaje, ceea ce dăunează eco
nomiei naționale. Important și nece
sar este de a se folosi, potrivit pre
scripțiilor tehnice riguroase, capaci
tățile noastre de producție, pe baza 
întăririi disciplinei tehnologice, care 
solicită respectarea unor cerințe pre
cise : exploatarea la parametrii sta
biliți. buna întreținere, revizia si re
parația periodică, la termenele sta
bilite. a mijloacelor tehnice cu care 
sint dotate întreprinderile.

Fiecare lucrător — de la muncitor 
la director — trebuie să fie conștient 
de însemnătatea vitală pentru econo
mie, pentru dezvoltarea și progresul 
nostru, pe care o are folosirea de
plină, extensivă, dar în mod deose
bit intensivă a mijloacelor tehnice, 
a capacităților de producție, compo
nentă de bază a avuției societății so
cialiste. Pentru aceasta, alături de 
măsurile țehnice și organizatorice, un 
puternic accent se cere pus pe inten
sificarea acțiunilor politice si educa
tive de masă, diversificate, adaptate 
la specificul secțiilor, instalațiilor, 
mașinilor și utilajelor, prompte și 
ferme. De la explicarea în amănunt 
a rolului fiecărui mijloc tehnic în 
ansamblul producției întreprinderii, 
la cunoașterea efortului făcut de 
stat, de popor, pentru achiziționarea 
lui — din țară sau import — pînă 
la funcționarea ireproșabilă, cu grijă 
și răspundere, cît mai rodnică și în 
timpul maxim disponibil, pînă la li
mita superioară a randamentului, 
iată tot atîtea teme și subiecte pe 
care munca politico-educativă trebuie 
să. Ie descifreze, să le trateze cu stă
ruință. Organizațiile de partid, fo
losind eficient dreptul de control 
asupra conducerilor tehnicb-adminis- 
trative. au datoria de a determina 
pe organizatorii producției — mai
ștri. șefi de brigadă, de secții 
— cadrele tehnice și inginerești 
să ia cele mai eficiente și cu
prinzătoare măsuri pentru valori
ficarea superioară a potențialului 
tehnic al întreprinderilor.

pent.ru
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PROGRAM SNTEZÂ 
de măsuri pentru aplicarea hotărîrilor Cnngresului al Xl-lea al partidului 

si ale Cnngresului educației politice si al culturii socialiste, 
in domeniul muncii ideologice, pnlitice si cultural-educative

Pentru aplicarea in viață a sarcinilor trasate de Congresul al Xl-lea al partidului șl de Con
gresul educației politice și al culturii socialiste, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
aprobat prezentul program de măsuri elaborat de Comisia Ideologică a C.C. al P.C.R., sub condu
cerea directă a tovarășului Nicoiae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român.

Scopul principal al măsurilor cuprinse in acest program, care incorporează și propunerile 
făcute de oamenii muncii in cadrul dezbaterilor prilejuite de Congresul educației politice și al 
culturii socialiste, este intensificarea activității de dezvoltare a conștiinței socialiste și de formare a 
omului nou, stimularea participării creatoare a tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — la viața ideologică, politică și culturală, pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

întreaga muncă ideologică și cultural-educatlvă din patria noastră trebuie să se desfășoare 
sub îndrumarea și conducerea unitară, nemijlocită a Partidului Comunist Român, a organelor și 
organizațiilor de partid. Este necesar ca toate organele șl organizațiile partidului nostru să îmbună
tățească activitatea ideologică și politică, de educație comunistă a maselor, să se ocupe siste
matic de cunoașterea aprofundată de către oamenii muncii a politicii interne șl externe a partidului 
și statului, să acționeze pentru dezvoltarea elanului creator al celor ce muncesc, a spiritului lor 
de abnegație in înfăptuirea sarcinilor construcției socialiste.

La baza întregii activități ideologice, politico-educative șl cultural-artistice trebuie să stea 
concepția revoluționară despre lume și viață a partidului, materialismul dialectic și istoric, prin
cipiile marxism-leninismului și Programului partidului — carta sa teoretică fundamentală, călăuza 
sigură a comuniștilor, a întregului popor în munca șl lupta pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și edificarea comunismului în România.

/. îmbunătățirea organizării și conducerii unitare 
a activității politico - ideologice 

și cultural-educative
în vederea îmbunătățirii organizării și conducerii 

unitare a activității politico-ideologice si cultural- 
educative, atragerii in sfera educativă a tuturor oa
menilor muncii, a tineretului de toate vârstele, se 
prevede :

— Crearea consiliilor de educație politică și cul
tură socialistă, ca organisme de partid și de stat 
la nivelul județelor și al municipiului București, al 
orașelor, comunelor, întreprinderilor și instituțiilor, 
care, sub conducerea organelor și organizațiilor de 
partid, vor organiza unitar întreaga activitate de edu
cație ideologică, politică, cultural-artistică. de răs- 
pîndire a științei, desfășurată în întreprinderi, insti
tuții cultural-artistice și de învățămînt, case de cul
tură, cluburi, cămine culturale, biblioteci, muzee etc, 
antrenind în acest scop mase cit mai largi de oa
meni ai muncii.

Consiliile elaborează programe unitare anuale în 
domeniul propagandei, ai muncii politice și cultural- 
educative de masă și al activității educative în școli 
și facultăți, studiază și generalizează experiența 
înaintată în vederea perfecționării continue a for

v //. Organizarea învățămîntului politico-ideologic
învățămintul politico-ideologic de partid se orga

nizează sub conducerea comitetelor de partid pe o 
durată de 3 ani (1976—1979), în mod diferențiat, pe 
bază de programe cuprinzind problemele fundamen
tale, de actualitate ale politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, ale dezvoltării econo
mico-sociale a patriei, ale făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării României spre 
comunism.

învățămintul politico-ideologic de partid are urmă
toarea structură :

— Probleme fundamentale ale activității de partid 
și de stat.

— Socialismul științific și problemele dezvoltării 
economico-sociale a României.

— Probleme ale materialismului dialectic și istoric 
și ale rolului științei și tehnicii în progresul econo- 
mico-social al țârii.

— Universitatea politică și de conducere ca formă 
superioară de pregătire a activului de partid.

în toți cei trei ani, studiul se va desfășura pe baza 
aceleiași programe de învățămînt pentru care se op
tează la începutul anului 1976—1977.

La toate cursurile se va asigura o mare varie
tate de teme, urmiud ca organizațiile de partid, in 
funcție de condițiile concrete, să aleagă, în mod dife
rențiat, pentru fiecare categorie de oameni ai muncii 
temele cele mai corespunzătoare.

în județele în care alături de români locuiesc și 
oameni ai muncii aparținînd naționalităților conlocui
toare, învățămintul politico-ideologic, cit și informarea 
politică se vor putea organiza și in limba maternă a 
acestor naționalități.

In toate formele de învățămînt, se va pune un ac
cent deosebit pe participarea activă-Jâ discuții și dez
bateri a tuturor cursanților. De asemenea, se va folosi 
o gamă largă de materiale ilustrative, demonstrative : 
grafice, diagrame, fotografii, hărți, planșe," diafilme, 
diapozitive, filme etc.

învățămintul politico-ideologic al U.T.C. se organi
zează diferențiat, pe categorii de tineri, asigurînd pe 
parcursul anilor de studiu cunoașterea temeinică- a 
orientărilor și sarcinilor fundamentale stabilite prin 
Programul P.C.R. pentru tînăra generație, după cum 
urmează :

— în rindul elevilor, învățămintul politico-ideologic 
al U T.C. va asigura cunoașterea problemelor legate 
de „Rolul, locul și sarcinile tineretului, ale organizației 
sale revoluționare, în lumina Programului P.C.R.".

— Pentru tinerii din unitățile socialiste din indus
trie, construcții, transporturi, sfera serviciilor și din 
agricultură se va organiza ciclul „Probleme funda
mentale ale făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării României spre comunism. Po
litica externă a partidului și statului nostru".

— Pentru studenți se va urmări ca, prin învăță- 
mîntul politico-ideologic, să se asigure cunoașterea 
problemelor fundamentale ale activității economico- 
sociale din patria noastră, ale vieții politice interne și 
internaționale.

în scopul eliminării paralelismelor cu științele so
ciale, se vor elabora recomandări tematice de către 
Consiliul U.A.S.C.R. împreună cu Ministerul Educa
ției și învățămîntului. urmind ca studenții să-și alea
gă temele, de regulă pe grupe și ani de studiu.

în ansamblul învățămîntului politico-ideologic al 
U.T.C. se va urmări asigurarea unor forme active de 
desfășurare, care să implice participarea uteciștilor 
la dezbateri, discuții, întrebări și răspunsuri, elabo
rarea unor referate de către participanți ; se vor fo
losi larg mijloacele moderne audio-vizuale.

— Pentru oamenii muncii din întreprinderi și insti
tuții necuprinși în invățămîntul de partid și al U.T.C.,

III. Cabinetele județene pentru activitatea 
ideologică și politico-educativă

Cabinetele județene de partid se reorganizează sub 
denumirea de cabinete județene pentru activitatea 
ideologică și politico-educativă. Ele sînt instituții ale 
comitetelor județene de partid prin intermediul că
rora consiliile de educație politică și cultură socia
listă îndrumă activitatea de pregătire politico-ideo
logică a cadrelor de partid și de stat, activitatea de 
educație politică și materialist-științifică a maselor.

Cabinetele județene pentru activitatea ideologică și 
politico-educativă sînt organizate pe colective după 
cum urmează :

— Colectivul pentru problemele propagandei, ale 
învățămîntului politico-ideologic de partid ;

— Colectivul pentru problemele Universității poli
tice și de conducere (se organizează pe catedre) ;

— Colectivul pentru problemele învățămîntului po
litico-ideologic organizat de U.T.C, ;

— Colectivul pentru problemele predării științelor 
■ociale | 

melor și metodelor muncii politice șâ cultural-edu
cative. acționează pentru îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al Xl-lea, a sarcinilor stabilite de Con
gresul educației politice și al culturii socialiste, a 
indicațiilor secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu.

Consiliile de educație politică și cultură socia
listă vor fi conduse de secretarii cu propaganda sau 
adjuncți ai secretarilor care se ocupă de aceste pro
bleme și vor cuprinde reprezentanți ai organizațiilor 
de partid, de stat, de masă și obștești, ai consiliilor 
oamenilor muncii ale naționalităților conlocuitoare.

— în vederea cuprinderii din fragedă vîrstă a co
piilor in procesul de educație comunistă se va con
stitui organizația „Șoimii patriei" pentru copiii în 
vîrstă de 4—7 ani din grădinițe și clasele I ale ciclu
lui primar. ,

La nivelul Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor și, respectiv, consiliilor județene, munici
pale, orășenești și comunale ale pionierilor, se vor 
constitui comisii pentru îndrumarea și coordonarea 
activității organizației „Șoimii patriei".

pregătirea politico-ideologică se organizează de către 
comitetele de partid, antrenind in acest scop, în mod 
efectiv, comitetele de sindicat.

— Pentru oamenii muncii din cartiere și de la sate 
necupiinși în învățămintul de partid și al U.T.C., co
mitetele de partid șl organizațiile de bază vor orga
niza, cu antrenarea efectivă a consiliilor locale ale 
Frontului Unității Socialiste, pregătirea politico-ideo
logică a acestora.

In invățămîntul politico-ideologic de masă, pentru 
desfășurarea căruia se vor folosi cluburile, căminele 
culturale, casele de cultură etc., se va acorda atenție 
folosirii unor forme vii de pregătire : întrebări, răs
punsuri, expuneri ilustrate cu mijloace audio-vizuale 
etc.

— Propaganda prin conferințe politico-ideologice se 
desfășoară prin activitatea lectorilor Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, precum și a lec
torilor comitetelor județene, municipale, orășenești și 
ai comitetelor de partid din marile unități economice 
asimilate cu cele orășenești.

— Informarea politică a comuniștilor, a uteciștilor 
se organizează de către comitetele sau birourile orga
nizațiilor de partid și U.T.C., o dată pe lună, ca punct 
distinct la ordinea de zi a adunărilor generale de 
partid și U.T.C.

— Pentru ceilalți oameni ai muncii informarea po
litică se va realiza lunar cu prilejul adunărilor des
tinate învățămîntului politico-ideologic de masă.

Pentru a veni în sprijinul celor care fac informa
rea politică se vor publica în presa centrală sinteze 
săptăminale și lunare ale evenimentelor politice in
terne și internaționale.

Organele și organizațiile de partid vor desfășura, de 
asemenea, o susținută muncă politică în rindul oame
nilor muncii de la orașe și sate — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — pentru populariza
rea și explicarea hotărîrilor partidului, a indicațiilor 
cuprinse în cuvîntările secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, cunoașterea legi
lor țării, a hotărîrilor adoptate de organele și orga
nizațiile de partid și de stat locale, popularizarea sar
cinilor de plan, a angajamentelor în întrecerea socia
listă și a stadiului îndeplinirii lor, mobilizarea ma
selor la Înfăptuirea exemplară a acestora, urmărin- 
du-se. totodată, crearea unei opinii colective împo
triva fenomenelor și manifestărilor negative, a nea
junsurilor care apar în comportarea oamenilor, la 
locul de muncă, în familie și societate.

Pentru creșterea eficienței propagandei vizuale, or
ganizațiile de partid vor asigura folosirea mijloace
lor simple cu posibilități de reactualizare permanen
tă ; materialele de propagandă vizuală — lozinci, gra
fice, chemări, fotogazete, afișe etc — vor fi ampla
sate cu precădere în apropierea locurilor de produc
ție, în interiorul secțiilor, atelierelor, fermelor, bri
găzilor etc.

în secții și ateliere se vor organiza vitrine speciale 
ale calității, în care vor fi prezentate atît produse 
de calitate corespunzătoare, cit și produse cu defecte, 
specificîndu-se numele muncitorilor care le-au exe
cutat, ale maiștrilor și ale altor responsabili.

în întreprinderi, secții și sectoare, acolo unde sînt 
posibilități, se pot organiza expoziții permanente cu 
piese, ansamble, subansamble și produse realizate în 
unitățile respective, care să oglindească preocupările 
pentru modernizarea și asimilarea de noi > produse, 
continua perfecționare a calității acestora, reducerea 
importurilor.

Vor fi luate măsuri de extindere a cinecluburilor în 
scopul realizării unui număr sporit de filme cu te
matică inspirată din viața și preocupările colectivelor 
de muncă.

— Colectivul pentru problemele educației materia- 
list-științifice ;

— Colectivul pentru problemele politicii externe a 
partidului și statului ;

— Colectivul pentru problemele de metodică și in
formare documentară și material didactic.

Actualele cabinete municipale și orășenești de par
tid (și ale comitetelor de partid ale sectoarelor din 
Capitală) se reorganizează sub denumirea de cabi
nete municipale (de sector) pentru activitatea ideolo
gică și politico-educativă. Ele își vor desfășura acti
vitatea în profil teritorial, organizîndu-se în funcție 
de condițiile concrete locale, după aceleași principii 
după care se organizează și activează cabinetele ju
dețene.

Actualele cabinete de științe sociale și punctele de 
informare și documentare politico-ideologică și de răs- 

pîndire a cunoștințelor științifice de pe lîngă comi
tetele de partid orășenești, comunale, din unități eco- 
nomico-sociale și de învățămint se reorganizează sub 
denumirea de Puncte de documentare politico-ideo-

IV. Pregătirea practică și educarea patriotică, 
f revoluționară, socialistă a preșcolarilor, 

elevilor și studenților
1. în invățămîntul preșcolar se va întări caracte

rul aplicativ al tuturor activităților. Se vor orga
niza activități practice cu copiii, pe măsura puterii 
lor. fiind antrenați la acțiuni de înfrumusețare a 
grădinițelor, la păstrarea și îngrijirea obiectelor co
mune. a locurilor de joacă.

2. în învățămintul obligatoriu de 10 ani se va 
asigura o pregătire unitară astfel incit, la absolvire, 
tinerii să se poată încadra într-o muncă social-utilă. 
în clasele I—IV, conținutul activităților tehnico-apli- 
cative va asigura cunoștințe și deprinderi practice 
necesare realizării unor obiecte utile. în clasele 
V—VIII se va asigura o corelare mai strinsă a con
ținutului activităților tehnico-aplicative cu cerințele 
dezvoltării economico-sociale a localităților și jude
țelor în care funcționează școlile. Pregătirea prac
tică industrială și agricolă din clasele VII și VIII va 
putea fi comasată în perioade compacte și continue 
în funcție de condițiile concrete. în treapta I de 
liceu, practica productivă va asigura elevilor cunoș
tințele și deprinderile minime necesare exercitării 
unei meserii. Instruirea practică va fi organizată în 
perioade compacte si continue. în funcție de profilul 
liceului.

3. în învățămintul profesional se vor pregăti 
muncitori calificați in profiluri largi ; 80 la sută din 
planul de învățămînt îl vor constitui activitățile pro
ductive.

4. în treapta a Il-a de liceu se va îmbunătăți 
substanțial pregătirea tineretului pentru muncă și 
viață ; se va asigura însușirea de către elevi a celor 
mai noi cunoștințe științifice ; se va fixa, pe ani 
școlari, nivelul deprinderilor practice la care tre
buie să ajungă elevii ; se vor stabili perioade com
pacte și coniinue de activitate productivă de 2—4 
luni anual. în funcție de profilul liceului și anul de 
studii, care să asigure pregătirea tinerilor la nive
lul muncitorilor calificați. Orice absolvent de liceu, 
paralel cu pregătirea sa științifică și culturală, va 
cunoaște și o meserie.

5. Tncepind din acest an. liceele rurale devin licee 
agro-industriale.

Liceele agro-industriale vor pregăti muncitori cali
ficați necesari agriculturii de stat și cooperatiste, 
constituind în același timp o sursă principală de 
candidați pentru învățămintul superior agronomic,

6. Școala profesională agro-industrială va pregăti 
tractoriști, precum și muncitori in meserii neagricole 
(fierari, tîmplari. lăcătuși, sudori, zidari, rotari etc.) 
din rindul absolvenților treptei I de liceu.

7. Țăranii cooperatori și muncitorii din I.A.S. și 
din alte sectoare ale agriculturii vor fi cuprinși în 
invățămîntul profesional agro-industrial, asigurîn- 
du-se pregătirea lor în tehnologiile de cultură a 
plantelor și de creștere a animalelor, generalizarea 
experienței pozitive din unitățile agricole fruntașe. 
Totodată, se va organiza însușirea conducerii tracto
rului și a mașinilor agricole folosite în sectorul de 
muncă al țăranilor cooperatori ; se vor studia organi
zarea producției și a muncii, retribuirea muncii în 
acord global, mijloacele tehnice și tehnologiile înain
tate. studiul fiind adaptat la condițiile specifice sec
torului de activitate.

8. în invățămîntul superior, întregul proces de pre
gătire a viitorilor specialiști se va desfășura pe baza 
programelor de integrare cu cercetarea si produc
ția, cu practica social-politică;

Se va continua acțiunea de înființare și organi
zare a unităților de producție, cercetare, proiectare 
și servicii și se vor consolida cele existente : se va 
integra învățămintul pe noi platforme industriale.

Studenții din anij I. II. III vor desfășura acti
vități productive în perioade compacte, de 2—6 săp- 
tămîni. în atelierele proprii ale instituțiilor de în- 
vățămînt superior sau ale întreprinderilor de profil, 
asigurînd continuitatea producției în timpul anului.

Studenții din ultimii doi ani vor participa, pe pe
rioade continue și compacte de 3—4 luni, la acti
vități de cercetare și proiectare, paralel cu partici
parea lor la cursuri și seminarii. în acest scop, se 
vor aplica structuri mobile ale anului universitar, 
diferențiate în funcție de profilul facultăților și de 
sarcinile de proiectare și de cercetare.

Vor fi întocmite programe de integrare pentru fa
cultățile de științe ale naturii, cu profil umanist și 
pentru invățămîntul pedagogic și medical și se va 
reorganiza practica în învățămintul de artă. Totodată, 
se va modifica sistemul actual de normare a per
sonalului didactic, în concordantă cu noile condiții 
de lucru în cadrul programelor de integrare.

9. In . întregul învățămînt. in perioada 1976—1978, 
se vor revizui și îmbunătăți. în mod substantial, 
programele, manualele și cursurile tuturor discipli
nelor de învățămint ; se va încheia acțiunea de asi
gurare a tuturor disciplinelor cu manuale și cursuri, 
inclusiv cu caiete de lucrări practice.

10. Se va asigura creșterea ponderii activităților 
practice de laborator în aprecierea rezultatelor ob
ținute la învățătură, simplificarea sistemului de no
tare în învățămintul primar.

11. Se vor extinde cercurile tehnico-aplicative si 
științifice și micro-cooperativele de producție și se 
vor include în norma didactică cite două ore pen
tru aceste activități ; se va lărgi cuprinderea elevi
lor și studenților la concursurile pe discipline, spe
cialități și meserii, la concursurile de creație tehni
că ; se va asigura antrenarea tuturor elevilor si stu
denților la organizarea activităților de muncă pa
triotică. potrivit vîrstei acestora

12. Se vor desfășura ample acțiuni de orientare 
școlară și profesională și de încadrare în muncă a 
absolvenților treptelor terminale de învățămint ; se 
va asigura atragerea tinerilor spre domeniile de ac
tivitate și zonele cu greutăți in recrutarea forței de 
muncă ; organizațiile de partid vor iniția dezbateri 
asupra modului în care părinții se preocupă de edu
cația pentru muncă a propriilor copii, de orienta
rea și încadrarea profesională a acestora.

13. în licee și grupuri școlare vor funcționa direc
tori adjuncți cu problemele muncii educative ; a- 
ceștia vor fi degrevați de o parte a obligațiilor di
dactice. în funcție de numărul de elevi din școală, 
cămin și cantină.

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 
ÎN ȘCOLI

1. în învățămintul preșcolar se va cultiva dragos
tea copiilor fată de patrie, partid și popor si se va 
urmări formarea și educarea lor în spiritul ordinii 
și al disciplinei, al cinstei și corectitudinii.

Se vor lua măsuri de pregătire și perfecționare 
a asistentelor medicale care lucrează în creșe pentru 
a îndeplini și sarcini educative.

Copiii în vîrstă de 4—7 ani, „Șoimii patriei", vor 
fi antrenați în mod organizat la activități ale școlii 
și organizației pionierilor menite să contribuie la 
apropierea și adaptarea pentru viitoarea muncă șco
lară și pionierească.

2. în învățămintul obligatoriu de 10 ani se va rea
liza creșterea nivelului educativ al tuturor discipli
nelor.

La limba și literatura română. în clasele I—IV, 
programele școlare vor cuprinde mai multe teme ac
cesibile vîrstei copiilor, menite să îmbogățească vo
cabularul și exprimarea corectă ; în clasele V—VIII, 

logică. Ele vor fi conduse de organele de partid res
pective și vor fi îndrumate metodologic de cabinetele 
județene și municipale pentru activitatea ideologică 
și politico-educativă.

se vor include in programe teme care să realizeze 
educația in spiritul respectului fată de trecutul de 
luptă al poporului, al clasei muncitoare, al elanului 
revoluționar in construirea socialismului ; in ultima 
clasă a gimnaziului, o parte din numărul de ore 
afectat în prezent limbii române se va folosi pen
tru studiul limbii latine ; in treapta I de liceu, pro
gramele școlare vor pune accent pe cunoașterea o- 
perelor literar-artistice de înaltă valoare educativă, 
revoluționară, asigurînd parcurgerea întregii istorii a 
literaturii pînă la terminarea învățămîntului obliga
toriu de 10 ani.

Se va acorda o atenție sporită însușirii corecte a 
limbii române si a limbii materne de către elevii 
din rindul naționalităților conlocuitoare, educării lor. 
și pe această cale, în spiritul unității și frăției, al 
dragostei față de patria comună — România socia
listă.

Se vor revizui manualele școlare, introdueîndu-se 
mai multe texte din operele celor mai reprezentativi 
scriitori contemporani și se vor edita antologii cu- 
prinzind opere cu un profund caracter politic și re
voluționar.

Istoria se va preda intr-o nouă structură si eșalo
nare care se va aplica incepînd cu clasa a VIII-a 
în anul școlar 1976—1977 : în clasa a VIII-a Se va 
preda Istoria antică și medic a României, în anul I 
de liceu, la toate tipurile de licee, se va preda Isto
ria modernă a României, iar în anul al Il-lea. Isto
ria contemporană a României, a mișcării muncito
rești. democratice si revoluționare, a Partidului Co
munist Român.

începind cu anul școlar 1976—1977. în clasa a Vil-a 
în locul Educației cetățenești se va preda disciplina 
Constituția și noțiuni despre stat si drent.

în anul I de liceu se va preda obiectul Cunoștințe 
economice, care va fi introdus și la liceele economice, 
iar în anul al II-lea se va preda, în continuare, 
obiectul Cunoștințe social-politice.

începind cu anul școlar 1976—1977, se introduce în 
învățămintul gimnazial și liceal, profesional și post- 
liceaîi în fiecare clasă, o dată la două săptămîni. o 
oră di informare politică. «

Se Vor lua măsuri pentru îmbunătățirea conținu
tului Urelor de dirigenție și activității educative a 
dirigirfților. .

3. în treapta a Il-a de liceu se va aprofunda în
sușirea disciplinelor care contribuie la dezvoltarea 
spiritului științific, revoluționar, militant, la educarea 
patriotică, socialistă a elevilor. O atenție deosebită se 
va acorda științelor sociale.

V. Ridicarea la un nivel superior a activității 
in domeniul culturii și artei

Pentru imprimarea unui nou avînt creației li
terar-artistice, activității instituțiilor artistice de 
stat, artei populare, creației artistice de masă, pre
cum și îmbinarea tot mai armonioasă a muncii cu 
organizarea plăcută și educativă a timpului liber al; 
oamenilor, stimulîndu-se participarea maselor la 
dezvoltarea culturii socialiste, se vor întreprinde 
următoarele măsuri : .

1. PENTRU RIDICAREA 
NIVELULUI POLITIC, 

IDEOLOGIC, ETIC Șl ESTETIC 
AL CREATORILOR

Uniunile și asociațiile de creatori vor milita pen
tru promovarea unei arte și literaturi inspirate din 
idealurile socialiste ale poporului, din viața și mun
ca sa eroică, situate ferm pe pozițiile ideologiei 
marxist-leniniste. ale principiilor umanismului re
voluționar. ale eticii și echității socialiste, aducînd 
o coritribuție sporită la formarea conștiinței omului 
nou ;

— vor stimula participarea activă a tuturor 
membrilor uniunilor și asociațiilor de creatori, 
români, maghiari, germani și de alte naționalități, 
la viața social-politică a țării, la activitatea gene
rală de educație socialistă a maselor, la edificarea 
societății socialiste multilateral dezvoltate ;

— vor asigura educarea politică, ideologică, etică 
și estetică a membrilor lor ;

— vor manifesta o mai mare exigentă la primirea 
de noi membri, față de ținuta moral-cetățenească a 
acestora, atitudinea lor față de muncă și societate.

a) Uniunea scriitorilor va înființa cercuri de 
creație în care vor fi dezbătute lucrări literare 
aparținând membrilor ei ;

— va organiza dezbaterea principalelor probleme 
ale ideologiei și politicii culturale a partidului, ale 
eticii și esteticii marxiste ;

— va asigura îmbunătățirea orientării ideologice 
și a activității revistelor literare și a editurii 
„Cartea românească" ;

— va patrona și îndruma activitatea cercurilor șl 
cenaclurilor literare din întreprinderi, școli și sate ;

— va acționa pentru intensificarea contactelor și 
legăturilor scriitorilor cu oamenii muncii.

b) Uniunea compozitorilor va stimula realizarea și 
difuzarea unor opere valoroase reflectînd spiritua
litatea poporului nostru, frumusețea sa morală, 
avintul său în edificarea noii orinduiri sociale ;

— va organiza dezbateri de specialitate in cadrul 
secțiilor și filialelor ei, precum și audiții publice ale 
lucrărilor muzicale noi. atit în sălile de concert, cit 
și in cadrul întreprinderilor, la sate și în școli ;

— va acorda o atenție deosebită îmbogățirii conți
nutului și creșterii nivelului artistic al creațiilor 
muzicale de masă și al muzicii ușoare ;

— va sprijini nemijlocit, prin membrii săi. activi
tatea desfășurată în cercurile și cenaclurile muzi
cale din întreprinderi și instituții, de la așezămin- 
tele culturale.

c) Uniunea artiștilor plastici va asigura mobili
zarea celor mai valoroși creatori la realizarea unor 
lucrări consacrate marilor momente și figuri ale 
istoriei poporului nostru, constructorilor societății 
socialiste multilateral dezvoltate ;

— va organiza dezbaterea creației membrilor săi 
în cadrul secțiunilor, precum și cu publicul, cu 
ocazia manifestărilor expoziționale cu caracter re
publican și local :

— va sprijini în mod nemijlocit activitatea cercu
rilor și cenaclurilor de artiști plastici amatori ;

— va colabora cu ministerele care au în subordine 
întreprinderi producătoare, cu instituții și unități de 
producție, asigurînd participarea membrilor uniunii 
la realizarea unor prototipuri de bunuri de consum 
care să satisfacă in tot mai mare măsură exigențele 
estetice ale publicului larg.

d) Asociația cineaștilor va acționa în direcția pro
movării creației cinematografice naționale și a for
mării unei școli românești de cinematografie, pentru 
realizarea la un înalt nivel ideologic și artistic a fil
melor inspirate din viața contemporană a României 
socialiste și a celor din cadrul epopeii naționale ;

în cadrul Limbii și literaturii române se vor anro> 
funda problemele fundamentale ale evoluției lite
raturii . române, aceasta ilustrindu-se cu texte lite* 
rare reprezentative.

Se va introduce, in anii III și IV. studiul Proble
mele fundamentale ale istoriei universale.

Economia politică și Filozofia se vor studia. In 
continuare. în anii III și IV. Totodată, se vor în
lătura suprapunerile și repetările, se va Îmbunătăți 
substanțial conținutul acestor discipline.

4. în invățămîntul superior vor fi revizuite și îm
bunătățite. pină la sfîrșitul anului 1977. programele 
analitice, manualele tuturor disciplinelor în vedere* 
sporirii valorii lor științifice și educative. Conținu
tul și predarea științelor sociale vor fi îmbunătățite 
substanțial.

începind cu anul universitar 1976—1977. se va in
troduce in planurile de învățămint ale tuturor facul
tăților și specializărilor cursul Probleme fundamen
tale ale Istoriei patriei si Partidului Comunist Ro
mân.

5. Pentru Însușirea unor limbi de circulație in
ternațională și a limbii latine de către profesorii de 
română și istorie, se vor organiza cursuri la institute 
de învățămînt superior, la Institutul de perfecționare 
a personalului- didactic și filialele acestuia, in cadrul 
lectoratelor de vară. în același swp. se vor transmite 
lecții prin radio și televiziune.

6. Studenții de la specializările de filologie ro
mână și istorie din cadrul institutelor de învățămint 
superior (fostele institute pedagogice) vor fi diri
jați în stabilirea celei de-a doua specializări, către 
una din cele cinci limbi de circulație internațională, 
iar un număr restrîn-s (care se va stabili de Minis
terul Educației și învățămîntului în funcție de ne
cesități) către limba latină.

7. Academia de științe sociale și politice. Aca
demia „Ștefan Gheorghiu", împreună cu Ministerul 
Educației și învățămintuilui vor asigura coordonarea 
activității centrelor de documentare, astfel incit ca
drele didactice, toate catedrele de științe sociale să 
primească periodic material documentar privind 
principalele curente de idei din lumea contempo
rană, marile procese ce au loc pe plan, mondial, 
acțiunile întreprinse pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice internaționale.

8. Cadrele didactice din întregul învățămînt, ca șl 
toți cercetătorii care lucrează in domeniul științelor 
sociale, paralel cu munca profesională, vor participa 
la viața politică și socială ce se desfășoară in pa
tria noastră, găsindu-se mijloace corespunzătoare de 
către Ministerul Educației și învățămintului, Aca
demia de științe sociale și politice și organele și 
organizațiile de partid pentru integrarea lor orga
nizată în forme și modalități concrete de activitate 
politică.

9. Se vor asigura atragerea și cuprinderea In forme 
noi de Învățămint a unor categorii largi de oameni 
ai muncii — îndeosebi din producție — în vederea 
perfecționării pregătirii și policalificării acestora, pe 
baza unui sistem de instruire de tip universitar și 
postuniversitar. Ministerul Educației și învățămîn
tului va analiza și prezenta, pînă la sfîrșitul anului 
1976. propuneri cu privire.la organizarea de univer
sități deschise, care să asigure pregătirea adulților 
care doresc să-și completeze studiile superioare prin 
forme serale și fără frecvență.

— va organiza dezbaterea. în cadrul unor cercuri, 
a creațiilor cinematografice ale membrilor săi ;

— va îndruma activitatea cinecluburilor, sprijinind 
creșterea continuă a calității filmelor realizate de 
amatori.

e) Asociația oamenilor de artă din instituțiile tea
trale și muzicale — A.T.M. — va desfășura o activi
tate susținută pentru ridicarea nivelului ideologic șl 
artistic, al artei spectacolului teatral și muzical, Ini
țiind diverse manifestări, în special spectacole cu 
creații originale, în cadrul cărora vor fi organizate 
dezbateri cu participarea criticilor de specialitate și 
a publicului ;

— va orienta membrii săi către o participare cit 
mai largă și mai directă la activitatea formațiilor 
artistice amatoare în vederea ridicării nivelului inter
pretativ al acestora.

Critica literar-artistică va ridica nivelul tratării 
ideologice, de pe pozițiile filozofiei marxist-leniniste, 
a problemelor literaturii și artei, va promova creația 
cu un înalt conținut educativ, militant, operele cu 
caracter patriotic, revoluționar ;

— iși va spori contribuția la orientarea creației în 
direcția realizării epopeii naționale, va aborda cu 
rigoare științifică sporită problemele valorificării 
moștenirii trecutului ;

— va contribui, prin mijloace multiple și variate, 
la educarea etică și estetică a maselor largi popu
lare ;

— va stimula participarea permanentă a repre
zentanților opiniei publice la discutarea și orientare* 
literaturii și artei noastre contemporane ;

— va analiza cu discernământ și exigență feno
menele mișcării literar-artistice de peste hotare, sus- 
ținînd orientările progresiste și combătînd manifes
tările retrograde, obscurantiste,'din cultura burgheză ;

— lupta de opinii promovată în sfera criticii va 
trebui să se realizeze consecvent pe baze profund 
principiale, combătîndu-se cu fermitate pozițiile și 
interesele de grup, precum și atitudinea de mușama
lizare a neajunsurilor din sfera creației literar-ar
tistice.

Pentru a se asigura o orientare și o pregătire adec
vate viitorilor creatori și interpreți de artă. Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste și Ministerul Educa
ției și învățămîntului, in colaborare cu alți factori 
interesați, vor organiza integrarea activității practice 
a elevilor și studenților din învățămintul artistic în 
programele instituțiilor culturale profesioniste și de 
amatori.

în acest scop :
— studenții din conservatoarele și institutele de 

teatru, ca și elevii liceelor de muzică și coregrafie 
vor prezenta în zilele libere spectacole și programe 
artistice în tot cursul anului, în așezămintele de cul
tură din țară, profesioniste sau de amatori ;

— în timpul vacanțelor vor fi organizate cu pre
dilecție spectacole ale studenților și elevilor în așe
zămintele cultural-artistice de pe litoral, în stațiunile 
balneoclimaterice. în tabere ale tineretului etc. ;

— la notarea și promovarea studenților și elevilor 
se va ține seama de aprecierea publicului ;

— studenții din institutele de arte plastice, ca și 
elevii liceelor de același profil vor lucra în atelierele 
de creație ale școlilor respective, ca și în secțiile de 
creație ale unor fabrici, și vor participa la activitatea 
taberelor de creație.

— în întregul învățămint liceal, precum și In ln- 
vățămîntul superior, în special în facultățile de litere, 
istorie, filozofie etc., se vor organiza și vor activa, 
sub îndrumarea U.T.C. si a uniunilor de creație, ce
nacluri și cercuri de creație, menite să depisteze șl 
să creeze condiții pentru formarea și afirmare* tine
relor talente ;

— pentru a se asigur* legătura cu viața a tinerilor 
care aspiră spre creație artistică și pentru a se evita 
profesionalizarea timpurie, care duce la sterilizarea 
talentelor, se vor lua măsuri de încadrare obligato
rie a tuturor absolvenților facultăților de mai su« 
într-o activitate social-utilă, corespunzător pregăti
rii lor ;

— se vor revedea programele analitice din lnvă- 
țămînțul pedagogic, astfel incit absolvenții — viitori 
organizatori culturali în rețeaua așezămintelor cul
turale — să poată sprijini eficient mișcarea artistici 
de amatori.
(Continuare în pag. a IV-a)
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2. DEZVOLTAREA 
CREAȚIEI CINEMATOGRAFICE 

Șl CREȘTEREA ROLULUI 
EDUCATIV AL FILMELOR

— In vederea creșterii rolului educativ al filmelor 
se va asigura ridicarea nivelului îndrumării ideolo
gice a creației cinematografice. In acest scop se vor 
organiza dezbateri cu cineaștii privind modul în care 
trebuie tratate problemele noi ale societății noastre. 
Tematica și chiar scenariile unor filme mai impor
tante vor fi dezbătute, înainte de intrarea lor în pro
ducție, în presă și in întilniri cu publicul.

— Filmele artistice de lung metraj și serialele de 
televiziune vor aborda cu precădere teme de actuali
tate, evidențiind rolul conducător al partidului în 
construirea socialismului, figura omului nou, a comu
nistului, participarea maselor la înfăptuirea politicii 
partidului, la conducerea societății, procesul de edu
care a oamenilor muncii în spiritul eticii și echității 
socialiste.

— Trecutul de luptă al poporului nostru, al clasei 
muncitoare și al partidului va fi reflectat în creația 
cinematografică în lumina materialismului dialectic 
și istoric, conturîndu-se într-o viziune contemporană 
epopeea națională, în scopul educării patriotice a 
maselor.

— Vor fi ecranizate opere literare cu un bogat con
ținut de idei și cu înalte semnificații moral-politice. 
Vor fi realizate filme dedicate unor personalități de 
seamă ale științei și culturii românești.

— Filmul documentar va investiga și reflecta viața 
șl activitatea oamenilor muncii de la orașe și sate.

— Se va dezvolta producția de filme științifice me
nite să contribuie la formarea concepției materialist
dialectice și la ridicarea nivelului general de cunoș
tințe al maselor.

3. DEZVOLTAREA CREAȚIEI 
TEATRALE Șl MUZICALE

— Anual, în perioada pregătirii stagiunii teatrale 
și muzicale, repertoriile instituțiilor de spectacole și 
concerte vor fi supuse dezbaterii publice cu specta
torii și auditorii, precum și în presă.

— In scopul folosirii integrale a potențialului artis
tic și pentru satisfacerea cerințelor maselor din loca
litățile care nu dispun de instituții profesioniste, co
lectivele artistice ale teatrelor vor fi distribuite în 
spectacole paralele, jucînd concomitent la sediu și în 
deplasare (în case de cultură și cluburi, precum și în 
anumite spectacole, împreună cu interpreții amatori).

— Se va înmulți numărul spectacolelor de teatru 
prezentate la televiziune.

— Se va acționa pentru diversificarea spectacolelor 
artistice, promovîndu-se pe o scară mai largă specta
colele la locuri istorice și în stațiuni turistice, spec
tacolele de poezie și cîntec revoluționar, în săli mari, 
de sport, în aer liber, precum și alte genuri de ma
nifestări artistice educative cu largă audiență la pu
blic.

— Se va lărgi repertoriul de cîntece de masă pa
triotice, revoluționare cu lucrări de înaltă valoare ar
tistică ; se va îmbogăți patrimoniul operei și operetei 
cu lucrări noi ; se va acționa pentru dezvoltarea dan
sului nou, cu temă, a baletului modern cu mesaj edu
cativ.

— Se va asigura îmbunătățirea calității muzicii 
ușoare. Va fi atrasă în activitatea de creare a textelor 
Uniunea scriitorilor și se vor utiliza în mai mare 
măsură cele mai reprezentative volume de poezie, eli- 
minîndu-se improvizațiile.

— Concursurile de muzică ușoară vor avea un ca
racter de masă, asigurîndu-se, totodată, pe baza opi
niei publicului larg, aprecierea lucrărilor, selecționa
rea și premierea lor.

— Revista lunară „Teatrul" se va transforma lntr-o
fiublicație săptămînală consacrată informării publicu- 
ui și dezbaterilor din domeniul artei spectacolului 
(teatru, muzică, televiziune).

— Publicațiile literare, celelalte reviste cultural-ar
tistice vor publica în mai mare măsură lucrări dra
matice — în special piese într-un act — montaje li- 
terar-muzicale, librete, scenarii care să îmbogățească 
și să ridice nivelul calitativ al repertoriului forma
țiilor profesioniste și de amatori.

4. ÎMBUNĂTĂȚIREA 
ACTIVITĂȚII AȘEZĂMINTELOR 

CULTURALE
— Activitatea desfășurată de așczămintele culturala 

va urmări ridicarea nivelului politic-ideologic al oa
menilor muncii, cultivarea patriotismului revoluționar 
și a solidarității internaționale, promovarea princi
piilor eticii și echității Socialiste, lărgirea orizontului 
de cunoștințe profesionale, științifice și de cultură ge
nerală, stimularea și intensificarea creației și mișcă
rii artistice de masă, dezvoltarea și valorificarea tot 
mai largă a artei populare.

— Conducerea și organizarea așezămintelor cultu
rale. Casele de cultură, cluburile, căminele culturale, 
bibliotecile își vor întocmi programe de activitate co
respunzător condițiilor și cerințelor specifice locale, 
asigurînd îmbinarea cit mai armonioasă a activității 
productive a oamenilor cu viața cultural-artistică, 
petrecerea plăcută și educativă a timpului liber. Un 
accent deosebit se va pune pe acțiunile care se adre
sează direct tineretului.

— Pentru intensificarea activității așezămintelor 
culturale vor fi mobilizate toate forțele existente în 
localități, realizîndu-se o conlucrare strînsă a activiș
tilor, intelectualilor, maselor largi ale celor ce mun
cesc și, pe această bază, crearea unei ample mișcări 
populare în domeniul educației și culturii.

— In cadrul comitetelor județene de cultură și edu
cație socialistă se vor crea colective însărcinate cu 
asigurarea unei mai bune coordonări a activității 
educative desfășurate în așezămintele culturale.

— Se vor reorganiza revistele „îndrumătorul cul
tural". „Miivelbdes" și „Volk und Kultur", astfel in
cit ele să joace un rol important în activitatea așe
zămintelor culturale și in îndrumarea maselor care 
participă la viata cultural-artistică. Se va profila o 
revistă pentru problemele activității cluburilor și ca
selor de cultură orășenești, ale activității cultural- 
artistice desfășurate de oamenii muncii din industrie.

Căminele culturale sint organizate in fiecare co
mună în subordinea consiliilor populare comunale. 
Ele desfășoară o activitate cultural-educativă perma
nentă și organizează filiale în satele componente ale 
comunei. In căminele culturale funcționează formații 
artistice și cercuri de creație, se fac de două-trei ori 
pe săptămînă proiecții cinematografice și se organi
zează principalele acțiuni cultural-educative din co
mune și sate.

Casele de cultură sînt organizate în localitățile ur
bane (municipii, orașe, centre muncitorești, stațiuni 
balneoclimaterice), in subordinea consiliilor populare, 
a sindicatelor, a organizațiilor U.T C. și studențești 
și a Ministerului Apărării Naționale. Ele desfășoară 
o activitate cultural-educativă permanentă și com
plexă, trebuind să aibă cel puțin o universitate cul- 
tural-științifică, cite o formație corală, de teatru, de 
dansuri, o brigadă artistică, trei-pairu cercuri artis
tice si tehnico-aplicative. La casa de cultură se or
ganizează stagiuni și turnee ale altor formații artis
tice (profesioniste și de amatori), precum și proiec
ții cinematografice.

Casa de cultură poate avea una sau mai multe 
filiale în cartierele în care există condiții corespun
zătoare.

Cluburile au sarcina de a desfășura o activitate 
cultural-educativă permanentă în întreprinderi șt in
stituții, în municipii și orașe. Ele sînt conduse de 
sindicate, U.T.C. și organizațiile cooperatiste. în ca
drul lor funcționează formații artistice șl cercuri de 
creație, se prezintă proiecții cinematografice și se 
organizează acțiuni de educație politică, Ideologică, 
profesională, științifică, de dezvoltare a conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii.

Bibliotecile aparțin consiliilor populare șl sînt pu
blice (naționale, județene, municipale, orășenești și 
comunale), școlare și cu caracter special. Activitatea 
bibliotecilor comunale va fi îndrumată de conducerile 
școlilor coordonatoare. In satele aparținătoare comu
nei, servirea populației cu carte urmează să fie pre
luată de bibliotecile școlilor de cultură generală.

— Lunar, cluburile, căminele culturale și casele de 
cultură vor organiza, sub directa îndrumare a orga
nelor și organizațiilor de partid, informarea politică 
a cetățenilor.

îmbunătățirea dotării materiale a așezămintelor 
culturale. Consiliile populare vor lua măsuri pentru 
asigurarea încălzitului. In timpul sezonului rece, a 
tuturor căminelor culturale, bibliotecilor și caselor de 
cultură care funcționează în raza lor de activitate, 
folosind combustibilii de care dispun și sistemele de 
încălzire aflate in fabricație în țară.

— Se vor asigura un minimum de aparatură de 
practică culturală, instrumente muzicale, utilaje și 
materiale necesare activității cercurilor de creație.

— Pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare 
a activității cultural-educative în cluburi, case de 
cultură și cămine culturale, consiliile populare. Con

siliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, Comitetul Central al Uniunii Tineretului 
Comunist vor asigura construirea de noi sedii, po
trivit prevederilor planului cincinal, îndeosebi în lo
calitățile unde așezămiptele culturale funcționează 
în sedii improprii. Se vor putea construi, de aseme
nea, noi cămine culturale prin contribuția în bani 
și în muncă a cetățenilor, precum și cu credite ram
bursabile de la stat.

5. ÎMBUNĂTĂȚIREA 
ACTIVITĂȚII MUZEELOR

Muzeele vor intensifica activitatea educativă în 
rîndurile oamenilor muncii, acționînd pentru cunoaș
terea de către mase a existenței multimilenare a po
porului nostru, a luptei sale eroice pentru indepen
dență, unitate și progres, a contribuțiilor sale la dez
voltarea civilizației umane, a muncii și a realizărilor 
sale în opera de edificare a socialismului.

— Muzeele de istorie vor pune în evidență, rapor- , 
tînd permanent realitatea lodală la orizontul dez
voltării naționale : caracterul unitar al formării po
porului român, legăturile sale cu marile civilizații 
ale lumii ; rezistența eroică în fața cotropitorilor, 
lupta dusă pentru păstrarea ființei naționale. înfăp
tuirea unirii, cucerirea independenței, lichidarea do
minației străine, lupta și munca comună a poporu
lui român și naționalităților conlocuitoare pentru 
dreptate socială și națională, pentru progres material 
și spiritual, cucerirea puterii de către Cei ce mun
cesc, lichidarea exploatării și asupririi ; prețioasele 
contribuții românești la viața internațională ; lumi
noasele perspective ale viitorului României socialiste.

— Vor fi asigurate ghidaje de înaltă ținută știin
țifică, lecții, dezbateri și simpozioane, spectacole ar
tistice de evocare istorică.

— Muzeele de artă, artă populară șl etnografie vor 
pune în evidentă bogatul nostru patrimoniu artistic, 
subliniind caracterul original si valoarea creației ro
mânești. permanentul aport al artei populare la îm
bogățirea celei culte, specificul artei naționalităților 
conlocuitoare din țara noastră, vor combate orice 
denaturări ale folclorului.

— Muzeele de științele naturii, de istoria tehnicii 
și științei vor prezenta materialul de care dispun în 
lumina tezelor de bază ale filozofiei materialist-dia- 
lectice cu privire la materialitatea și cognoscibilitatea 
universului.

Punînd în evidență realizările științei în domeniile 
biologiei, fizicii, chimiei etc., muzeele vor sublinia 
rolul hotărîtor al omului în transformarea creatoare 
a naturii, a propriei sale existențe. în menținerea 
echilibrului natural și ocrotirea mediului înconjurător.

— Muzeele de istoria literaturii își vor concentra 
eforturile pentru descoperirea de noi manuscrise și 
documente importante, pentru valorificarea lor mu
zeală. vor pune în circuit public, prin forme cît mai 
diverse, mesajul umanist bogat, cu profunde rezo
nante istorice, al creației literare românești.

6. SELECTIONAREA, 
CERCETAREA, CONSERVAREA

Șl VALORIFICAREA 
COMPLEXĂ, ȘTIINȚIFICĂ 

Șl EDUCATIVĂ
A PATRIMONIULUI 

CULTURAL NAȚIONAL
în scopul continuării acestei acțiuni :
— Vor fi luate măsuri corespunzătoare pentru ți

nerea la zi a evidentei tuturor bunurilor care fac 
parte din patrimoniul cultural național, indiferent de 
deținători.

— Se va asigura concentrarea celor mai valoroase 
și reprezentative elemente de patrimoniu în muzee 
naționale de profil care să le asigure condiții optime 
de ocrotire si păstrare și. totodată, introducerea în 
circuitul național si mondial de valori.

— Se va acorda asistentă de specialitate si sprijin 
tuturor deținătorilor de valori cultural-artistice pa
trimoniale.

7. STIMULAREA 
ACTIVITĂȚII DE CREAȚIE 

A MASELOR
Pentru ca arta și cultura socialistă să devină tot 

mal mult o emanație si un bun al maselor largi de 
oameni ai muncii, se va acționa pentru crearea con
dițiilor care să asigure afirmarea talentelor auten
tice din popor, astfel ca. în spiritul democrației 
noastre socialiste, artele să se dezvolte nu numai ca 
o profesie, ci si ca un mod de exprimare plenară 
a personalității umane eliberate de orice fel de ex
ploatare. stăpînă pe destinul său.

— în acest sens. în întreprinderi și instituții, la 
sate. în scoli, unități militare si in toate asezămin- 
tele culturale se vor înființa cenacluri și cercuri li
terar-artistice, cu activitate permanentă.

— Vor fi organizate cenacluri și cercuri literare, 
cercuri muzicale, cercuri de artă plastică, cercuri de 
artă fotografică și cinematografică, cercuri de artă 
populară și artizanat.

— Uniunile de creație si instituțiile profesioniste 
de artă vor sprijini din punct de vedere artistic 
cercurile și cenaclurile, iar organizațiile de masă și 
obștești le vor susține din punct de vedere material, 
punindu-le la dispoziție mijloacele de care dispun.

— în institutele de învătămint artistic superior se 
vor organiza secții speciale destinate pregătirii de 
specialitate a oamenilor muncii care vor să se per
fecționeze în practicarea diferitelor arte.

— In domeniul artei interpretative de amatori se 
vor dezvolta : formații teatrale, brigăzi artistice, 
montaje literar-muzicale, formații corale, colective 
de balet și de dans cu temă, formații de dansuri și 
orchestre populare, ansambluri folclorice.

S. ORGANIZAREA 
FESTIVALULUI NAȚIONAL 

AL EDUCAȚIEI
Șl CULTURII SOCIALISTE 

„CÎNTARE ROMÂNIEI»
— în scopul stimulării creației șl interpretării ar

tistice în rîndul maselor, al intensificării și diver
sificării vieții spirituale a tării și participării tot 
mal largi a oamenilor muncii la activitatea cultu
rală se va organiza. într-un sistem unitar. Festivalul 
national al educației și culturii socialiste „Cîntare 
României".

— Primul festival cultural-artistic național va în
cepe în luna octombrie 1976 și se va finaliza în luna 
iunie 1977. fiind dedicat sărbătoririi centenarului in
dependentei de stat a României. (în continuare, fes
tivalul va avea loc din doi în doi ani).

—• Festivalul se va desfășura pe genuri de activi
tate cultural-artistică. El va avea etapă de masă, 
județeană, interjudețeană, republicană și se va în
cheia cu o gală a laureatilor. care va avea loc timp 
de cîteva zile la București. Un accent deosebit se 
va pune pe etapa de masă. în care formațiile, crea
torii și interpreții vor realiza o amplă activitate de 
creație, de spectacole și concerte, expoziții și alte 
manifestări cultural-artistice susținute în fata oame
nilor muncii din întreprinderi și instituții, unități 
agricole, de învătămint. la case de cultură, cluburi și 
cămine culturale. Se vor organiza întreceri între- for
mațiile artistice în cadrul întreprinderilor, orașelor 
și comunelor, cu care prilej va fi promovat un re
pertoriu nou. cu un bogat conținut de idei si înaltă 
calitate artistică, inspirat din realitățile construcției 
socialiste, ca și din trecutul glorios de luptă al po
porului și partidului.

La festival vor participa creatori. înterpreti și for
mații artistice din rîndul oamenilor muncii români, 
maghiari, germani și de alte naționalități.

— Pentru asigurarea unei aprecieri obiective a va
lorii participanților la festival se vor constitui jurii, 
pe genuri de artă, la fiecare din fazele acestei ma
nifestări Juriile vor fi alcătuite din oameni de artă 
și cultură, activiști de partid și de stat, specialiști, 
oameni ai muncii de diferite profesii.

— în cadrul Festivalului național al educației și 
culturii socialiste, paralel cu întrecerile și manifes
tările creatorilor, interpretilor și ansamblurilor de 
amatori, vor avea loc și întreceri și acțiuni cultu
rale ale creatorilor, interpretilor și formațiilor pro
fesioniste.

— în vederea bunel desfășurări a festivalului se 
vor constitui o comisie centrală în cadrul Frontului 
Unității Socialiste, precum și comisii județene, mu
nicipale, orășenești și comunale. Comisiile locale vor 
acorda distincții, iar comisia centrală va acorda pre
miile festivalului, precum și premii naționale. La 
manifestările finale, pentru oamenii de artă și cul
tură se vor acorda și titluri.

— Pentru dezvoltarea activității sportive de masă 
și de performantă. Consiliul Național pentru Educa
ție Fizică și Sport. Împreună cu organizațiile de stat 
și obștești va organiza. începînd cu anul 1978, o com
petiție sportivă cu caracter național.

— Paralel cu festivalurile cultural-artistice și 
competițiile sportive, se vor organiza treceri în re
vistă ale rezultatelor activității de creație științifică 
și mișcării tehnice de masă.

9. POPULARIZAREA 
VALORILOR CULTURALE 

ROMÂNEȘTI ÎN STRĂINĂTATE 
Șl A CELOR STRĂINE 

ÎN ȚARA NOASTRĂ
— în schimburile culturale cu străinătatea, un 

accent deosebit se va pune pe intensificarea si di
versificarea popularizării culturii românești, clasice 
și contemporane, a realizărilor regimului nostru 
socialist în direcția dezvoltării vieții spirituale a po
porului, a ridicării nivelului său de cunoaștere, a 
edificării unei culturi noi, superioare.

— In promovarea valorilor culturale ale altor po
poare în țara noastră se vor aplica principiile po
liticii culturale a partidului nostru, pentru ca ni
mic să nu dăuneze educației socialiste a maselor, ci 
să contribuie la lărgirea orizontului de cunoaștere al 
oamenilor muncii.

In domeniul cinematografiei se va acționa pentru 
lărgirea exportului filmelor românești, intensificarea 
prezenței noastre la festivaluri și tîrguri interna
ționale, prin organizarea de gale, zile sau săptămîni 
ale filmului românesc în 
aplicîndu-se pe scară tot 
ciprocității în relațiile cu

— Se va acționa pentru 
cinematografice produse în diverse 
repertoriul cinematografic să ofere

diverse țări ale lumii, 
mai largă principiul re- 
partenerii.
importarea celor mai va-

loroase pelicule 
țări, astfel îneît

U7. îmbunătățirea activității mijloacelor
de informare de masă

tendințelor negative din sfera

asigura publicarea sistematică 
și reproducerilor din operele 
creatori din toate generațiile,

Presa, radioteievizîunea își vor intensifica activi
tatea pe linia sporirii contribuției lor la educarea 
politico-ideologică și culturală, creșterea conștiinței 
socialiste a maselor, la transpunerea in practică a 
principiilor și normelor eticii și echității socialiste, 
formarea omului nou, la dezvoltarea dragostei față 
de patrie și partid, a frăției dintre oamenii muncii 
români, maghiari, germani și de alte naționalități. 
Mijloacele de informare de masă vor asigura o mal 
bună reflectare a actualității politice, economice, so
ciale și culturale a tării, precum și a evenimentelor 
de peste hotare.

Vor fi editate pagini speciale. înființate rubrici 
permanente și emisiuni de radio și televiziune pen
tru generalizarea experienței înaintate in toate do
meniile de activitate și, îndeosebi, în economie, pen
tru stimularea aplicării cuceririlor științei și tehnicii 
în producție. Redacțiile ziarelor și revistelor, radio- 
televiziunea vor lua măsuri pentru a asigura întregii 
lor activități un grad mai înalt de combativitate, o 
mai strînsă legătură cu viața, activitatea și preocu
pările oamenilor muncii.

Venind în sprijinul învățămîntului de partid, al 
activității de informare politică a oamenilor muncii 
desfășurată de organizațiile de partid, ziarele centrale 
vor publica consultații, răspunsuri la întrebările citi
torilor și alte materiale Pe teme ale învățămîntului 
de partid, sinteze săptămînale și lunare ale princi
palelor evenimente politice interne și internaționale. 
Asemenea materiale lunare de sinteză, menite să 
ajute la alcătuirea cu exemple locale a informărilor 
politice, vor publica și gazetele județene de partid.

Se va asigura o prezentare largă a momentelor de 
seamă din istoria patriei, a tradițiilor revoluționare 
ale partidului nostru. Se vor publica lecții model de 
istorie a patriei.

Presa și îndeosebi ziarele „Scînteia", „România li
beră", „Scînteia tineretului", „Elore", „Neuer Weg“ 
vor publica materiale cu un bogat conținut in spriji
nul așezămintelor culturale, contribuind la genera
lizarea experienței pozitive din activitatea acestora, 
făcind recomandări de repertoriu, stimulind inițiativa, 
spiritul creator, militînd pentru legarea mai strînsă 
a Întregii activități cultural-educative de obiectivele 
formării omului nou, dezvoltării conștiinței socialiste 
a maselor și mobilizării acestora la îndeplinirea sar
cinilor de producție.

Se vor lua măsuri de îmbunătățire substanțială a 
activității publicațiilor culturale și literar-artistice, 
pentru angajarea lor mai fermă în promovarea poli
ticii culturale a partidului, pentru conturarea mai 
puternică a profilului lor în ansamblul presei de 
partid din țara noastră, pentru creșterea rolului aces
tor publicații în orientarea procesului de creație în 
spiritul exigențelor societății noastre, în stimularea 
artei inspirate din realitățile socialismului șl comba
terea fenomenelor și 
literaturii și artelor.

Presa culturală va 
a lucrărilor literare 
plastice, realizate de __ _ .
profesioniști sau amatori, români, maghiari, germani 
sau de alte naționalități, inspirate din istoria patriei, 
din viața și munca poporului nostru pentru făurirea 
socialismului și comunismului în România.

Vor fi luate măsuri pentru ca revistele de cultură 
să îndrume direct activitatea unor cercuri și cena
cluri literare și artistice, să organizeze sistematic 
manifestări publice cu un profund caracter educativ, 
să descopere noi talente, să sprijine activ mișcarea 
artistică amatoare, jactivitatea desfășurată în cămine 
culturale, case de cultură, cluburi.

Presa locală va depune eforturi pentru o îmbunătă
țire substanțială a întregii sale activități, pentru o 
mai activă și eficientă reflectare a problematicii eco
nomice, sociale, educative specifice fiecărui județ, 
pentru promovarea cu mai mult curaj a criticii con
structive.

Comitetele județene de partid, birourile acestora 
— direct răspunzătoare de conținutul și orientările 
tuturor publicațiilor care apar pe teritoriul județului 
respectiv — vor asigura conducerea nemijlocită, în
drumarea de zi cu zi a activității gazetelor județene, 
a revistelor culturale.

Se vor lua măsuri pentru îmbunătățirea activității 
Agenției române de presă — Agerpres, pentru creș
terea rolului său în activitatea de informare internă 
și externă. In acest scop se vor urmări diversificarea, 
creșterea operativității și calității informațiilor și fo
tografiilor transmise presei centrale și locale, radio- 
televiziunii, extinderea punctelor proprii de infor
mație operativă din țară și străinătate.

Se prevede apariția unei reviste săptămînale ilus
trate, editată de Consiliul Național al Frontului Uni
tății Socialiste.

In scopul educării prin muncă și pentru muncă a 
pionierilor și școlarilor, pentru formarea deprinde
rilor tehnice-aplicative, se prevede apariția revistei 
„Minitehnicus", publicație lunară, editată de Consiliul 
național al Organizației pionierilor. Se va asigura, 
totodată. îmbunătățirea conținutului revistelor „Lu
minița" și „Napsugăr", pentru ca acestea să aducă 
o contribuție sporită la educarea comunistă a copiilor, 
și se vor lua măsuri pentru a se îmbunătăți profilul 
și conținutul revistei „Arici-Pogonici" — care va 
purta titulatura pe care o va avea noua organizație 
a copiilor.

Se va îmbunătăți activitatea de pregătire politico- 
ideologică. de cultură generală și profesională a zia
riștilor, de antrenare a tuturor cadrelor redacționale 
In activitatea social-politică a patriei noastre.

Vor fi luate măsuri pentru creșterea operativității 
și îmbunătățirea difuzării presei, modernizarea și 
dezvoltarea bazei materiale a industriei poligrafice, 
urmărindu-se dezvoltarea capacităților de imprimare 
astfel incit să se asigure tipărirea și apariția la timp 
a ziarelor și revistelor, scurtarea timpului de impri
mare. ridicarea nivelului calitativ al tiparului. Se 
prevede elaborarea unor programe speciale privind 
îmbunătățirea calitativă si diversificarea sortimente
lor de hîrtie si cartoane destinate tiparului, dezvol
tarea producției de materiale tehnologice necesare 
industriei poligrafice.

în domeniul radioteleviziunii se vor lua măsuri 
menite să ducă la creșterea calitativă a activității 
radioului si televiziunii, a fiecărei emisiuni în parte, 
la sporirea contribuției lor în educarea comunistă a 
întregului popor.

Va spori ponderea emisiunilor publicistice ale tele
viziunii. va creste ponderea emisiunilor informativ- 
politice interne și externe, a celor de dezbatere a 
problemelor ideologice, istorice, științifice, etice, so- 
cial-cetățenpsti. a celor pentru copii si tineret si cul
tural-artistice. Se vor programa la televiziune noi 
emisiuni complexe cu profil industrial și agricol, 
vor trata probleme specifice, privind activitatea 
nomică. profesională, tehnică, pregătirea si educarea 
cadrelor, activitatea cultural-educativă desfășurată de 
sindicate si alte instituții din aceste sectoare de bază 
ale economiei naționale.

Vor fi programate emisiuni săptăminale și lunare 
cu caracter de bilanț privind principalele evenimente 
care au avut loc în viata politică, economică, socială 
si culturală a tării, activitatea politică internă și ex
ternă a partidului si statului nostru.

Pentru a răspunde mai direct nevoii de informare 

care 
eco-

o imagine reprezentativă a cinematografiei progre
siste mondiale, cuprinzind o arie geografică cît mai 
largă.

în domeniul teatrului se vor alcătui în mod siste
matic prezentări ale celor mai valoroase piese româ
nești contemporane, care vor fi difuzate peste hotare 
și recomandate spre a fi jucate.

— Toate colectivele românești de teatru care 
pleacă în turnee peste hotare, fie pe bază de 
acorduri culturale, fie pe bază impresarială. vor in
clude în repertoriu, în mod obligatoriu, cele mai 
valoroase piese românești.

— în același timp, pe scenele teatrelor noastre vor 
fi montate piesele cele mai valoroase din străină
tate care, prin conținutul lor, se înscriu într-o sferă 
progresistă de valori etice, politice și artistice.

în domeniul artelor plastice se va acorda o aten
ție sporită caracterului reprezentativ și calității ex
pozițiilor menite să ducă mesajul artei noastre 
piastice peste hotare și, totodată, se va manifesta o 
mai mare exigență față de expozițiile ce ni se pro
pun din alte țări, pentru a se include în programul 
de schimburi cultural-artistice cu străinătatea mani
festări de înaltă ținută artistică.

în domeniul cărții, editurile vor intensifica efortu
rile pentru editarea unui număr sporit de lucrări 
românești în limbi de circulație internațională, care 
prin conținutul lor să propage marile valori ale cul
turii noastre, să facă cunoscute străinătății realiză
rile poporului român de-a lungul existenței sale și, 
în mod deosebit, realizările actuale.

— Se vor dezvolta relațiile editurilor românești cu 
casele de editare străine, acționîndu-se pentru reali
zarea unor coeditări sau perfectarea publicării unor 
traduceri.

— Se va acorda o atenție deosebită prospectării 
producției de carte din toate țările lumii, selectării 
lucrărilor cu caracter progresist, revoluționar, îji 
vederea traducerii și difuzării lor în tara noastră.

și cunoaștere a maselor, se va iniția la televiziune 
o emisiune de „întrebări și răspunsuri" pe probleme 
politice, ideologice, istorice, economice, științifice, 
cultural-artistice. precum și probleme de politică 
internațională și de economie mondială. Totodată, va 
fi programat un ciclu de emisiuni-consultații în aju
torul lectorilor, propagandiștilor și cursanților din 
învățămîntul politico-ideologic. La televiziune va fi

VII. Răspindirea cunoștințelor științifice și tehnica
Obiectivele activității de răspindire a cunoștințelor 

științifice si tehnice vor fi următoarele :
— consolidarea concepției științifice, materialist

dialectice despre lume și Viată, ridicarea nivelului 
general de cunoaștere al maselor ; cultivarea siste
matică a valorilor filozofice, sociale si umane fun
damentale pentru societatea noastră ; formarea unei' 
atitudini cetățenești înaintate, bazată pe cultul mun
cii. grija pentru dezvoltarea și apărarea proprietății 
obștești ; combaterea manifestărilor retrograde, mis
tice. a concepțiilor idealiste ; înflorirea multilaterală 
a personalității umane.

Se vor lua următoarele măsuri organizatorice
— intensificarea coordonării de către consiliile 

F.U.S. a activității de răspindire a cunoștințelor știin
țifice și tehnice ; antrenarea mai activă a tuturor 
organizațiilor de masă la realizarea sarcinilor în 
acest domeniu ; constituirea Comisiei de coordonare 
a activității societăților oamenilor de știință pe lingă 
C.N.S.T.. în scopul atragerii întregii intelectualități 
la elaborarea programelor de acțiune și la răspin
direa în mase a valorilor științei și tehnicii: îmbu
nătățirea sistemului de pregătire a lectorilor și pro
pagandiștilor științei și tehnicii ; concentrarea Ia o 
singură editură a producției de carte destinată popu
larizării științei și tehnicii și inițierea unor colecții 
de broșuri ; intensificarea contribuției presei și ra* 
dioteleviziunil la popularizarea cunoștințelor stiinți- 
fico-tehnice ; realizarea unui fond de filme doctt- 
mentar-științifice in problemele majore ale formării 
concepției științifice despre lume ; editarea unui nu
măr sporit de materiale documentare în sprijinul 
acestei activități ; îmbunătățirea dotării cu aparatură 
de practică culturală a instituțiilor culturii de masă ; 
realizarea unor truse de experiențe la indemina 
membrilor diferitelor cercuri tehnico-știintifice ; 
creșterea numărului de planetarii și puncte astrono
mice ; sporirea numărului de „case ale tehnicii", „case 
ale Inovatorului" si „cluburi tehnico-știintifice" ; mai 
buna utilizare a tuturor spatiilor destinate activității 
cultural-educative.

Perfecționarea formelor de răspindire a cunoștin
țelor științifice si tehnice :

VIII. îmbunătățirea activității Academiei de științe
sociale și politice

1. MASURI DE ORGANIZARE
Statutul Academiei de științe sociale și politice 

va fi îmbunătățit, în concordantă cu reorganizarea 
activității unităților de cercetare din subordinea Mi
nisterului Educației și învățămîntului și a Academiei 
de științe sociale și politice.

Academia de științe sociale și politice va func
ționa ca instituție centrală de partid și de stat : insti
tutele de cercetare vor fi subordonate Academiei de 
științe sociale și politice și Ministerului Educației 
și învățămîntului.

Ministerul Educației și învățămîntului și Academia 
de științe sociale și politice vor prezenta propuneri 
pentru adincirea integrării cercetării în științele so
ciale și politice cu învățămîntul și practica socială. 
De asemenea, se vor supune spre aprobare propuneri 
privind stabilirea de norme de structură specifice 
unităților <fe cercetare din domeniul științelor sociale 
și politice și de încadrare a acestor unități pe niveluri 
de retribuire.

2. ACTIVITATEA
DE CERCETARE

Șl VALORIFICAREA 
REZULTATELOR

■— Programul de cercetare în științele sociale și po
litice pe perioada 1976—1980 va fi completat cu teme

/X Mai buna cunoaștere a României peste hotare, 
promovarea prieteniei cu alte popoare

• în acest sens, se preconizează o serie de măsuri 
și acțiuni care, venind în întîmpinarea interesului 
manifestat pește hotare față de tara noastră, să ofere 
posibilități sporite de informare cu privire la dez
voltarea economică și socială a României, trecutul 
istoric al poporului român, preocupările actuale și 
de perspectivă ale partidului, statului și poporului 
nostru consacrate edificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și creării condițiilor pentru înain
tarea României spre comunism, politica externă șl 
activitatea internațională a partidului și statului 
nostru.

în spiritul documentelor Conferinței europene pen
tru securitate, programul prevede înființarea Cen
trului național pentru promovarea prieteniei si co
laborării cu alte popoare, ca organism obștesc 
să 

rării și schimburilor în domeniul culturii si infor
mațiilor.

Sub egida Centrului național pentru promovarea 
prieteniei și colaborării cu alte popoare vor fi edi
tate publicații periodice, cărți și alte materiale în 
limbi străine, vor fi realizate filme, expoziții, turnee 
artistice peste hotare, programe de studii si docu
mentare pentru vizitatori străini .... ._ ___
publicarea unei gazete în limbi străine — „Actua
litatea românească", săptămînal de informație, co
mentariu si reportaj social-politic.

Programul prevede, de asemenea, acțiuni vizînd 
lărgirea contactelor și relațiilor de colaborare cu 
străinătatea pe plan științific, universitar, cultural, 
artistic și obștesc, care să contribuie la mai buna 
înțelegere a realităților românești, la adincirea con
tinuă a cunoașterii reciproce dintre poporul român 
și alte popoare.

* *
Realizarea cu succes a sarcinilor ce rezultă din hotărîrlle Congresului al Xl-lea al P.C.R., din 

cuvintările secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Impune tuturor organelor 
și organizațiilor de partid, de masă și obștești, tuturor celor ce activează în frontul muncii ideo
logice, politice șl culturale să facă toiul pentru ca activitatea educativă să contribuie într-o măsură 
tot mai mare Ia dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, la lărgirea orizontului lor de cunoaștere 
și înțelegere, la îmbogățirea vieții spirituale a întregii noastre națiugl.

Comitetele de partid județene, municipale orășenești, comunale, toate organele șl organiza
țiile partidului sînt chemate să acționeze cu toată fermitatea pentru a asigura îndrumarea șl 
conducerea unitară a întregii munci ideologice ș! cultural-educative consacrate formării omului 
nou, constructor conștient și devotat al societății socialiste multilateral dezvoitate, creșterii conști
inței socialiste a maselor. Comuniștii care activează în sfera custurii, educației politice, creației 
literar-artistice au datoria să depună e-erturi susținute pentru ridicarea calității manifestărilor 
organizate, pentru sporirea spiritului militant, a eficienței politico-educative a culturii șl artei in 
rîndul maselor.

Activitatea politică șl cuitural-educativă trebuie să fie străbătută de un puternic suflu 
revoluționar, să cultive spiritul nou, socialist in gindirea șl comportarea oamenilor, să promoveze 
în întreaga viață socială principiile eticii și echității socialiste, să contribuie la unirea efortu
rilor oamenilor muncii pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor economice șl sociale; cei ce 
lucrează in acest domeniu trebuie să militeze neobosit pentru ca ideile nobile ale partidului, 
concepția sa umanistă, revoluționară să devină o uriașă forță materială, dinamizatoare in transfor
marea societății noastre, in înaintarea ei pe calea socialismului și comunismului,

care 
contribuie la extinderea și îmbunătățirea coope-

programată emisiunea „Ora științei și tehnicii con
sacrată răspîndirii concepției materialist-științifice a 
partidului nostru despre lume și viată, popularizării 
realizărilor din domeniul științei si tehnicii. Noi emi
siuni de televiziune vor fi consacrate muncii si vieții 
femeilor, creșterii rolului lor în societate, probleme
lor activității consiliilor populare, sprijinirii activi
tății căminelor culturale, cluburilor, celorlalte insti
tuții din sistemul așezămintelor culturale. Se vor di
fuza noi emisiuni de versuri si cîntece patriotice și 
revoluționare. La radio se vor introduce emisiuni 
destinate marinarilor de pe vasele maritime si ocea
nice. Vor fi îmbunătățite orientarea, conținutul șl 
modalitățile de prezentare a programelor de radio 
și telescoală. realizate în colaborare cu Ministerul 
Educației și învățămîntului pentru invățămîntul pre
școlar. general, profesional si liceal. Vor fi organi
zate sistematic întilniri și dezbateri cu ascultătorii 
și telespectatorii.

ALTE MIJLOACE
ALE PROPAGANDEI SCRISE 

Șl AUDIOVIZUALE
Organele si organizațiile de partid vor lua măsuri 

pentru activizarea gazetelor de perete și satirice, 
pentru ca ele să exprime mai bine problemele social- 
economice ale fiecărui loc de muncă, participarea 
oamenilor muncii la conducerea treburilor obștești, să 
popularizeze experiența pozitivă, să ia atitudine cri
tică fată de lipsurile existente.

Organele si organizațiile de partid vor folosi mai 
intens centrele de radioficare din localități șl stațiile 
de amplificare din întreprinderi. Centrele de radio
ficare din orașe și comune vor transmite din progra
mele naționale de radio emisiunile destinate infor
mării oamenilor muncii asupra politicii interne și 
externe a partidului și statului nostru, vor aborda 
cu precădere teme privind sarcinile economice și 
gospodărești ce revin unităților industriale si agri
cole. populației din localitatea respectivă, aplicarea 
unor hotărîri ale organelor județene, municipale, 
orășenești si comunale, popularizarea rezultatelor 
obținute în producție, a fruntașilor în muncă și _a 
metodelor înaintate în activitatea economică și în 
viata obștească.

La nivelul județelor vor fi editate afișe, grafice, 
fotoexpoziții, pliante, despre obiectivele și sarcinile 
specifice unităților din județele respective ; vor fi 
realizate, de asemenea, broșuri și alte materiale în 
sprijinul muncii politice de la om la om. pentru 
generalizarea experienței înaintate în toate domeniile 
activității social-economice.

— casele de cultură, căminele culturale si clubu
rile vor intensifica activitatea de răspindire a cu
noștințelor științifice și tehnice ; universitățile cul- 
tural-științifice vor fi generalizate în toate localită
țile urbane, și centrele rurale și vor cuprinde obli
gatoriu in programele lor cursuri științifice, cursuri 
de istorie, cultură și civilizație românească si cursuri 
tehnice ; muzeele de știință, observatoarele, planeta- 
riiie, casele memoriale ale oamenilor de știință vor 
include în programele lor forme active de investi
gații științifice ; brigăzile științifice vor asigura in
formarea operativă a populației cu privire la pro
blemele majore ale progresului științific și tehnic, 
ale legislației, ale filozofiei ; lectoratele tehnice vor 
informa operativ si vor dezbate cu muncitorii, maiș
trii si tehnicienii problemele tehnologice de care 
depinde realizarea planurilor de producție anuale și 
de perspectivă ; cercurile aplicative vor funcționa ca 
forme principale de stimulare a interesului oame
nilor muncii pentru îmbogățirea cunoștințelor lor 
tehnico-știintifice, a capacității lor creatoare, a orien
tării acesteia spre rezolvarea problemelor prioritare 
ale economiei naționale ; formele emulative vor sti
mula interesul pentru creșterea măiestriei profesio
nale a maselor de oameni ai muncii, prin extinderea 
concursurilor și olimpiadelor pe meserii.

Tematica activității de răspindire a cunoștințelor 
științifice :

In partea I. tematica cuprinde problemele gene
rale ale cunoașterii universului, materiei, societății 
si omului, incluzînd orientările noi din capitolele de 
bază ale științei : Astronomia. Fizica. Chimia. Biolo
gia. Geologia, Antropologia. Istoria. Medicina. Ateis
mul științific si Concluziile filozofice ale cunoașterii 
științifice.

In partea a H-a. tematica cuprinde probleme ale 
progresului tehnic contemporan si semnificația lor 
social-polilică, incluzînd cinci capitole privind : a) 
Resursele de materii prime ; b) Noi surse de energie 
și raționalizarea consumurilor energetice ; c) Obține
rea a noi materiale. înlocuitori si bunuri de consum ; 
d) Noi tehnologii perfecționate ; e) Creșterea cali
tății vieții.

ani. 
En- 
și a 
rea-

și a altor instituții
fundamentale indicate la Congresul educației politice 
și al culturii socialiste. în îndeplinirea programului de 
cercetare și în realizarea lucrărilor fundamentale vor 
fi atrase efectiv cele mai bune forțe științifice din 
cercetare și invățămint, activiști de partid și de stat, 
alți specialiști din diferite Sectoare social-culturale,

— Se va întocmi un program-cadru de cercetare în 
științele sociale și politice, pe o perioadă de 10 
Academiile de științe vor participa la elaborarea 
ciclopediei României, Marii enciclopedii române 
altor lucrări fundamentale destinate cunoașterii 
lităților românești in țară și peste hotare.

— Academia de științe sociale și politice, în cola
borare cu Ministerul Educației șl învățămintului, 
Academia „Ștefan Gheorghiu" și cu alte instituții 
științifice și culturale, va constitui brigăzi complexe 
de cercetări sociale concrete, a căror activitate se va 
desfășura în strînsă legătură cu organele locale de 
partid ți de stat.

— Academia Republicii Socialiste România va co
ordona. In cadrul programului de cercetare în știin
țele sociale pe perioada 1976—1980, următoarele teme 
și lucrări : Istoria creației științifice si tehnice româ
nești, Atlasul de istorie a României, Istoria limbii 
române, Revoluția tehnico-științifică contemporană ; 
căi și metode de promovare a cercetării științifice 
românești.

etc. Se va trece la
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Excelenței Sale
Domnului MOHAMED ANWAR EL SADAT

Președintele Republicii Arabe Egipt
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al 

Republicii Arabe Egipt, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, in numele 
poporului român și al meu personal, cele mai calde felicitări, sincere urări 
de succes, sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului 
egiptean prieten.

Folosesc această ocazie pentru a exprima convingerea că raporturile 
strînse statornicite între statele și popoarele noastre se vor dezvolta in per
manență, spre binele lor comun, servind în același timp cauzei păcii, înțele
gerii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc In modul cel mai sincer pentru amabilele urări transmise 
mie și poporului din Trinidad-Tobago cu ocazia aniversării proclamării inde
pendenței noastre.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie și co
laborare dintre țările și popoarele noastre vor continua să se dezvolte In viitor, 
tn folosul reciproc.

ELLIS CLARKE
Președintele Republicii Trinidad-Tobago

Colocviu pentru admitere la doctorat 
la Academia „Ștefan Gheorghiu"

Colocviul pentru admitere la docto
rat la Academia „Ștefan Gheorghiu" 
se va desfășura în perioada 18—20 
decembrie 1976. la următoarele ra
muri de știință : economie — cu 
specialitățile : economie politică, e- 
conomie mondială, organizarea și 
conducerea economiei, istoria econo
miei naționale, istoria doctrinelor e- 
conomice ; filozofie — cu specialită
țile : materialism dialectic și mate
rialism istoric, istoria filozofiei, so
ciologie ; științe politice — cu spe
cialitățile : socialism științific, doc
trine și sisteme politice, știința con
ducerii societății socialiste, relații in
ternaționale contemporane, ziaristi
că (teoria și istoria presei) ; istorie 
— cu specialitățile : istoria contem

FESTIVALUL IMi liMIilIMI 
„GEORGE ENESCU"

Oaspeți 
sovietici 

pe scenete 
festivalului

Două spectacole — 
„Rigoletto" de Verdl 
și „Lacul lebedelor" 
de Ceaikovski — s-au 
bucurat de distribuții 
In care rolurile prin
cipale au fost realiza
te de artiști lirici șl 
de balerini sovietici, 
prilejuind autentice 
împliniri artistice. Cu 
prezentarea partiturii 
verdiene. tenorul Ana
toli Solovianenko și 
soprana Ludmila Boj- 
ko âu avut ocazia să 
demonstreze, in fața 
unui public deosebit 
de receptiv, calități ale 
unui profesionalism ce 
îmbină talentul cu ex
periența artistică. Ma
rea tradiție a baletului 
sovietic a adus, pe de 
altă parte, un preg
nant suflu romantic 
în dansul celor doi so
liști ai „Lacului le
bedelor". Apreciabilei 
demonstrații de dis
ponibilitate tehnică si 
de plastică a gestului, 
pe care ne-a propus-o 
Margarita Drozdova, 
partenerul ei Vadim 
Tadeev i-a răspuns cu 
o subliniere a expre
siei poetice, cu o sen
sibilă vibrare la mu
zica lui Ceaikovski, 
meritîndu-și deplin a- 
plauzele pe tot par
cursul desfășurării 
spectacolului. Cîntă- 
reții și dansatorii cu 
care au colaborat oas
peții sovietici la Ope
ra Română au întregit 
buna impresie a unor 
seri muzicale purtînd 
semnătura regizorilor 
Jean Rînzescu și Ol eg 
Danovschi, a dirijori
lor Cornel Trăilescu 
și C. Petrovlci sau a 
maestrului de cor 
Stelian Olariu.

Renumele orchestrei 
de cameră din Mosco
va recomandă de la

sine fiecărui meloman 
iubitor al marii lite
raturi clasice o acu
ratețe a execuției in
strumentale. atent fini
sate. experiență pres
tigioasă de-a lungul 
multor ani de activita
te. cunoaștere pro
fundă a stilurilor — 
criterii ce stau la baza 
personalității • colecti
ve a acestei prestigi
oase formații de ca
meră. Un prilej de ex
cepție l-a constituit, 
insă, ieri seara, reîn-

tilnirea cu muzicienii 
Orchestrei de came
ră din Moscova prin 
intermediul unei ca
podopere alese special 
pentru a omagia per
sonalitatea Iui George 
Enescu, unul din ma
rii interpreți ai muzi
cii lui Bach. A ascul
ta celebra „Artă a fu
gii". acest unic docu
ment al sintezei es
teticii gîndirii compo
nistice baroce, este în
totdeauna un eveni
ment. Modul remar
cabil în care muzicie
nii sovietici au înțeles 
să tălmăcească parti
tura ne era cunoscut 
din întîlniri anterioa
re. Revăzîndu-i și re- 
ascultîndu-i acum des- 
cifrăm una din tai
nele artei lor : puter
nica trăire ce animă 
fiecare reluare a aces
tei capodopere. Da. 
ne-am aflat in fața

SEMNIFICAȚII

Tinerețe
„în tendințele celor tineri sint 

fără îndoială multe lucruri de preț 
— declara George Enescu în 1929. 
Nu sînt însă decît continuarea fi
rească a trecutului, în care sînt 
ascunse rădăcinile prezentului". A- 
ceste admirabile cuvinte ale maes
trului ne-au revenit deseori in 
minte după majoritatea concertelor 
festivalului, unde locul primor
dial în programe l-au deți
nut tineri interpreți, tineri crea
tori șj cele mai noi formații 
debutante, într-o confruntare ar
tistică de prestigiu internațional. 
Creditul acordat de pildă cvartetu
lui Arpeggio, sau orchestrei de ca
meră Preclasica (formații apăru
te abia de doi-trei ani), spre 
a nu mai aminti de formațiile 
conservatorului „Ciprian Porum- 
bescu" au împrumutat manifestă
rii enesciene suflul înnoitor, cloco
tul interior, spiritul competitiv, ex
presie a ambiției nobile de con
sacrare artistică.

încrederea acordată tinerilor mu
zicieni de către organizatori trebuie 
să fie înțeleasă in raport cu o di
mensiune definitorie a politicii cul
turale a României socialiste : grija 
permanentă pentru afirmarea mu
zicii românești. „Tinerei generații 
îi recomand muncă, cinste și altru
ism — îndemna Enescu în paginile 
ziarului „Rampa" (1931) — și aș 

porană a României, istoria Partidu
lui Comunist Român și a mișcării 
muncitorești din România. istoria 
mișcării muncitorești internaționale.

Candidații la colocviul de admitere 
la doctorat trebuie să Îndeplinească 
condițiile prevăzute de legislația tn 
vigoare și să aibă recomandarea co
mitetului județean, respectiv a Co
mitetului municipal București, ale 
Partidului Comunist Român.

înscrierea la colocviul de admitere 
se face pină la data de 18 octombrie 
1976.

Informații suplimentare se pot ob
ține la sediul Academiei „Ștefan 
Gheorghiu" (București, bd. Armata 
Poporului nr. 1—3, sectorul 1, tele
fon 31 78 00).

unei interpretări cu 
totul noi, în sensul ac
țiunii creatoare care 
pare să descopere, 
acum, pentru prima 
dată, fiecare detaliu 
al muzicii. Prezenta 
Orchestrei de came
ră din Moscova este 
unul din evenimente
le semnificative ale 
Festivalului „George 
Enescu".

Astăzi și mîine 
în sălile 

de concert:
• Violonistul Chris

tian Ferras (Franța), 
unul din apreciatii 
discipoli ai maestru
lui Enescu. este pre
zent în concertul Fi
larmonicii din Clui- 
Napoca. dirijat de 
Emil Simon (dumini
că, ora 11, Ateneul 
Român).

• In sala Ateneului 
Român, corul „Madri
gal", condus de Ma
rin Constantin, susți
ne un recital în care 
muzicii Renașterii i 
se adaugă cîteva cre
ații românești con
temporane (dumini
că, ora 20).
• Moment de fina

lizare a spectacolelor 
Operei Române în a- 
genda festivalului, re
luarea capodoperei e- 
nesciene „Oedip" este 
un gest de omagiu 
adus marelui compozi
tor (duminică ora 
19.30, sala Operei Ro
mâne).

• Concertul de în
chidere a celei de-a 
VII-a ediții a Festiva
lului poartă semnătu- 

.ra dirijorului Ioslf 
Conta, avînd ca oas
pete al Orchestrei Ra- 
dioteleviziunii pe vio
lonista japoneză Yu- 
uko Shiokawa (luni, 
sala mare a Palatului, 
ora 20).

Grigore CON- 
STĂNTINESCU

spirituală
mai adăuga și modestie, cit mai 
multă modestie și îngăduință pen
tru cei din jurul tău care vor să se 
manifesteze". Omul care și-a fău
rit din muncă un ideal Suprem de 
existență, muzicianul care a trudii 
pe partituri mai mult cu radiera 
de șters decît cu condeiul de scris, 
artistul care a recomandat colegilor 
de breaslă „să se odihnească de 
muncă, prin muncă" ne-a transmis 
astfel o părticică din noblețea su
fletului său și un punct de pro
gram estetic și moral.

Enescu a crezut permanent în ti
neri, i-a stimulat pe toate căile, 
deoarece a înțeles adevărul perma
nenței tradiției spirituale. „Revin 
la tinerii noștri compozitori, spe
ranțele artei noastre naționale, și 
salut cu bucurie tendința ce se a- 
firmă de apropiere de muzica pă- 
mîntului românesc, tendință de a se 
impregna de parfumul subtil și 
prețios ce degajă această muzică 
care pare să fie — declara Enescu 
în ziarul „La Tribune de Geneve" 
(1924) — emanația sonoră a fru
moasei noastre țări nostalgice".

Intr-adevăr, cind au prins să cîn- 
te ciocirliile Corului de copii al 
Radioteleviziunii Române se pare 
că Festivalul „George Enescu" a 
îmbrăcat haina tinereții fără bătri- 
nețe a spiritualității românești.

Viorel COSMA

Sosirea in Capitală a ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane

Sîmbătă după-amiază a sosit in 
Capitală ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste a Uniunii 
Birmane. Hia Phone, care, la invi
tația ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România. 
George Macovescu. face o vizită ofi
cială in tara noastră.

VIZITA ÎN ȚARA NOASTRĂ A UNEI DELEGAȚII 
DE ACTIVIȘTI Al P.S.U.G.

în zilele de 13—18 septembrie a.c., 
la invitația C.C. al P C.R.. o delega
ție de activiști ai P.S.U.G., condusă 
de tovarășul Giinter Ehrensnergor, 
membru supleant al C.C. al P.S.U.G., 
șeful Secției Planificare și Finanțe a 
C.C. al P.S.U.G., a efectuat o vizită 
pentru schimb de experiență în țara 
noastră.

Delegația a avut convorbiri Ia Con
siliul Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și Sociale, la 
conducerea unor instituții centrale 
de stat, precum și la Comitetele ju
dețene Mureș și Dîmbovița ale P.C.R. 
Oaspeții au vizitat, de asemenea, o 
serie de obiective economice și so-

tv
DUMINICA, 1» SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului.
8,40 Tot înainte !
9,35 Film serial pentru copil: Bllndul 

Ben.
10,00 Viața satului.
11.45 Festivalul internațional „George 

Enescu" — ediția a Vll-a. Seiec- 
țiuni din recitalul sopranei Victo
ria de Los Angeles.

12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,0,1 Album duminical.
16.20 Film serial : Din tainele mărilor. 

Episodul XI : înaintare spre a- 
dincuri.

17.10 Documentar TV : De Ziua meta
lurgistului.

17.30 FotbaJ : Dinamo — Rapid. Cam
pionatul național. divizia A. 
(Transmisiune directă de la sta
dionul „23 August").

19.20 1001 de seri.
. 19.30 Telejurnal.
20.00 Baladă pentru acest pămînt.
20.20 Film artistic : ,,Filip cel bun".

Producție a Casei de filme trei. 
Premieră TV.

21.50 stele ale muzicii ușoare.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL n

11,00—13,15 Matineu simfonic. Festiva
lul internațional „George Enescu" 
— ediția a VII-a. (Transmisiune 
din sala Ateneului Român).

20.00 Eroi îndrăgiți de copii.
20,25 Aeroportul — documentar TV de 

Nicolae Holban.
20.45 întîlnire cu... muzica ușoară ro

mânească.
21,15 Arte vizuale.
21,35 Festivalul internațional „George 

Enescu" — ediția a Vll-a. (Selec- 
țiuni).

LUNI, 20 SEPTEMBRIE
în jurul orei 12,00 —• Transmisiu

ne directă de la Aeroportul inter

Reînnoiți-vâ abonamentele la revista 
„ERA SOCIALISTĂ" 
revistă teoretică și soclal-poiitică 

a Comitetului Central al Partidului Comunist Român
Prețul unui abonament este de 18 lei pe trei luni și 72 lei anual 

(24 de numere).
Abonamentele se fac la oficiile și agențiile P.T.T.R., factorii poștali 

și difuzorli de presă din întreprinderi, instituții și de la sate.
REȚINEȚI : In mod excepțional, numai în această lună se primesc 

abonamente pină in ziua de 30 septembrie.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21 și 22 septembrie. în țară: Vreme 
răcoroasă și in general instabilă. 
Cerul vâ fi temporar noros. Vor 
cădea ploi locale, mai ales la 
începutul intervalului, îndeosebi în su
dul și estul țării. La munte, Izolat,

• SPORT ® SPORT @ SPORT © SPORT O SPORT O SPORT

Azi, în Capitală
AUTOMOBILISM : „Marele premiu al Bucureștlului“

Cea de-a cincea. si ultima etapă, a 
campionatului național de viteză pe 
circuit — dotat cu „Marele premiu 
al Bucureștiului" — se dispută in 
cursul acestei dimineți pe un traseu

FOTBAL: Cuplaj
Astăzi, în etapa a Vl-a a Diviziei 

A. are loc pe stadionul „23 August", 
cu începere de la ora 15,45. un cu
plaj de meciuri interbucureștene : 
Steaua — Progresul, iar în continua
re. Dinamo — Rapid. Acest din urmă 
meci va fi transmis în direct la te
leviziune.

Meciurile din țară se desfășoară 
după următorul program : F.C. Bi-

BOX: Finalele
Astăzi dimineață, de la ora 10. pe 

ringul instalat pe terenul de handbal 
din Parcul sportiv Dinamo, se vor 
disputa finalele Dinamoviadei. în fi
nalele acestui turneu — la care au 
participat tineri pugiliști, pină la 18 
ani inclusiv, din ’ România. Bulgaria, 
Cehoslovacia. R D. Germană. Polo
nia. Ungaria si U.R.S.S. — s-au ca
lificat șapte dintre boxerii clubului

Actualitatea la tenis
La arena Progresul din Capitală 

s-a disputat ieri finala probei de 
simplu femei din cadrul campiona
telor republicane de tenis. După o 
dispută strihsă, de bun nivel tehnic, 
Virginia Ruzici a întrecut-o cu 5—7, 
6—4, 6—3 pe Florența Mihai, reușind 
astfel să-și păstreze titlul de campi
oană. în finala probei de dublu băr
bați. cuplul Dumitru Hărădău. Tra
ian Marcu a învins cu 6—3. 6—4. 6—0 
perechea Iosif Kerekeș. Viorel 
Marcu.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de George 
Macovescu. Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

(Agenpres)

cial-culturale din Capitală și din ju
dețele Mureș și Dîmbovița.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. La convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej, desfășurată in
tr-o atmosferă caldă, prietenească, a 
participat tovarășul Lucian Drăguț, 
membru al Comisiei Centrale de Re
vizie a P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și So
ciale.

A fost prezent, de asemenea. J. 
Loschner. însărcinat cu afaceri a.i. 
al R.D. Germane la București.

național Bucureștl-Otopeni, cere
monia sosirii delegației de partid 
și guvernamentale laoțiene, con
dusă de tovarășul Kaisone Phom- 
vihane, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Ponu- 
lar Revoluționar Laoțian, primul 
ministru al Guvernului Republicii 
Democrate Populare Laos, care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român si a 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, va efectua o vizită ofi
cială de prietenie in țara noastră.
PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune tn limba maghiară.
19,00 Teleglob : Parisul In haine de lu

cru.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Festivalul Internațional „George 

Enescu" — ediția a VII-a. (Trans
misiune directă a concertului de 
Închidere).

21,00 Rodirile patriei (emisiune de ver
suri).

21.20 Festivalul internațional „George 
Enescu". Transmisiune directă a 
concertului de închidere, susținut 
de Orchestra simfonică a Radiote
leviziunii române (partea a Il-a).

21,50 Să trăim șl să muncim în chip 
comunist. Sfatul bătrînilor.

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL n

17.00 Telex.
17,05 Cîntece și jocuri populare inter

pretate de artiști amatori din ju
dețul Galați.

17.30 Marele șl micul ecran — (emisiu
ne de cultură cinematografică).

19,00 Muzică ușoară cu orchestrele „Ca- 
pricio" și „savoy".

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

Ben".
20.25 Pe teme economice.
20,45 Concert popular — muzică ușoa

ră șl populară.
21.25 Telex.
21.30 Drumuri pe cinci Continente.

precipitațiile vor fi și sub formă de 
lapoviță și ninsoare. Vîntul va prezen
ta intensificări de scurtă durată. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 4 și 12 grade, izolat mai coborîte în 
depresiunile din estul Transilvaniei, iar 
cele maxime între 14 și 20 de grade, 
mai ridicate către sfîrșitul intervalului, 
în București : Vreme răcoroasă. Cerul 
va fi variabil, mai mult noros, în pri
mele “zile, cînd temporar va ploua. 
Vîntul va sufla potrivit, cu intensifi
cări de scurtă durată. Temperatura 
ușor variabilă.

situat în cartierul Titan (bd. Leon- 
tin Sălăjan). Primul start — la ora 
9,30. Vor avea loc întreceri la cinci 
clase de cilindree, între care și clasa 
„Dacia 1 300“ (grupele 1 și 2).

interbucureștean
hor — Sportul studențesc ; Politeh
nica Timișoara — Politehnica Iași ; 
F.C. Corvinul — A.S.A. ; F.C.M. Re
șița — Universitatea Craiova ; F.C. 
Constanta — S.C. Bacău ; F.C. Ar
geș - Jiul ; F.C.M. Galați — U.T. 
Arad.

Aspecte de la aceste partide se 
vor transmite la radio, pe progra
mul I. începînd de la ora 15,30.

Dinamoviadei
Dinamo București. Vor mai lupta 
pentru titlurile de campioni- ai com
petiției opt boxeri din U.R.S.S., cite 
trei din Bulgaria și Cehoslovacia și 
unul din R. D. Germană.

în meciurile preliminare, dintre 
pugiliștii români, o bună impresie a 
lăsat Ilie Dragomir (cat. semiușoa- 
ră). învingător înainte ds limită în 
ambele partide disputate.

Campionatele se încheie astăzi, 
cind, de la ora 10, se dispută fi
nala probei de simplu bărbați, ur
mată de finalele de dublu fete și 
dublu mixt,

*
Tenismanul român Ilie Năstase a 

debutat victorios în turneul de la 
Ciudad de Mexico, întrecîndu-1 cu 
6—4, 6—1 pe campionul argentinean 
Guillermo Villas. într-o altă partidă, 
suedezul BjSrn Borg, l-a învins cu 
6—2, 6—3 pe australianul Rod Laver.

Cronica zilei
Aflat în tara noastră la invitația 

tovarășului Emil Bobu, vicepreșe
dinte al Co-nsiliului de Stat, prințul 
Moulay Abdallah, fratele regelui 
Hassan al II-lea al Marocului. îm
preună cu prințesa Lamia, a vizitat, 
in cursul zilei de sîmbătă, cartierul 
Drumul Taberei. Palatul siporturilor 
și culturii, Teatrul Național, hotelul 
„Intercontinental" și Tîrgul de mos
tre de bunuri de consum.

Oaspetele a fost Însoțit de Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Ovidiu Popescu, am
basadorul României la Rabat, pre
cum și de Maati Jorio. ambasadorul 
Marocului la București.

★
Simbătă dimineață, tovarășul Ște

fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., s-a intî.lnit cu to
varășul Armando Panguăne, mem
bru al C.C. al Frontului de Elibe
rare, din Mozambic (Frelimo). vice- 
ministru al afacerilor externe, care 
face o vizită de prietenie in țara 
noastră. A participat Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej au avut loc, într-o 
atmosferă prietenească, un schimb 
de informații cu privire Ia activita
tea și preocupările actuale ale P.C.R. 
și Frelimo. precum și un schimb de 
vederi in probleme de interes co
mun ale vieții internaționale.

★
Simbătă, 18 septembrie, a sosit la 

București Nesip Xhafer Kaci, noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare Al
bania in Republica Socialistă Româ
nia.

♦
Ministrul afacerilor externe *1 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu. a trimis un mesaj 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Japoniei. Zentaro Kosaka, 
cu prilejul numirii sale în această 
funcție.

★
George Macovescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a trimis un mesaj de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Canadei. Donald Campbell 
Jamieson, cu ocazia numirii «ale in 
această funcție.

★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului a- 
facerilor externe al Republicii De
mocratice Madagascar, Bruno Rako- 
tomavo, pentru felicitările transmise 
cu prilejul numirii sale in această 
funcție.

(Agerpres)

La cooperativa „Unirea 
meșteșugarilor'* — Vaslui
Prestări de servicii 

la domiciliu
Dezvoltarea continuă a rețelei 

de prestări servicii se află per
manent în atenția conducerii 
cooperativei „Unirea meșteșuga
rilor" din Vaslui, care a găsit 
soluții noi de satisfacere a soli
citărilor populației nu numai în 
atelierele proprii, ci și la domi
ciliul cetățenilor. In acest scop 
— după cum ne-a precizat Du
mitru Pojar, președintele coo
perativei meșteșugarilor vaslu
ieni — a fost înființat un servi
ciu de reparare la domiciliu a 
aparatelor de radio și televizoa
relor, precum și a obiectelor de 
uz casnic de folosință îndelun
gată. Acest nou serviciu este 
încadrat cu cei mai buni spe
cialiști și dotat cu un autetu- 
rism-atelier. Meșteșugarii res
pectivi se deplasează atît in 
oraș, cît și în comunele vecine 
sau apropiate, printre care Ta- 
nacu, Solești. Muntenii de Jos. 
La za.

De asemenea, în acest an, 
răspunzînd unor cerințe ale aso
ciațiilor de locatari și cetățeni
lor. cooperativa a creat și un 
serviciu cu 4 echipe de zugravi 
pentru întreținerea locuințelor. 
Da remarcat este și inițiativa 
conducerii cooperativei de a de
plasa unele activități din centrul 
orașului in cartierele acestuia. 
Astfel, în cartierul „13 Decem
brie" a fost deschisă o unitate 
da raparații radio și televizoare 
cu program în două schimburi, 
precum și un atelier pentru 
reparat încălțăminte. (Crăciun 
Lăluci).

În cîteva rînduri
VOLEI - BASCHET

Sala sporturilor Floreasca din Ca
pitală a găzduit aseară un cuplaj 
internațional masculin de volei și 
baschet. In partida de volei, echipa 
Steaua a întrecut cu scorul de 3—2 
(15-10, 14—16. 13—15, 15-9, 15—13) 
formația T.S.K.A. Septemvrisko Zna- 
me din Sofia. La baschet. Steaua a 
învins cu scorul de 91—60 (49—29) 
echipa poloneză Lublinianka.

RUGBI
Intr-un meci de rugbi pentru Cupa 

federației, disputat ieri în Capitală, 
echipa Steaua a întrecut formația 
Dinamo cu scorul de 12—6.

HANDBAL
La Reykjavik s-a disputat meciul 

revanșă dintre selecționatele mascu
line de handbal ale Islandei și El
veției. De data aceasta, victoria a 
revenit gazdelor cu scorul de 24—18 
(10—10). In primul joc. handbaliștii 
elvețieni au cîștigat cu scorul de 
20—18.

HOCHEI
Competiția internațională de ho

chei pe gheață pentru „Cupa ziaru
lui Soviețski Sport" a programat alte 
două partide

La Minsk, selecționata R. D. Ger
mane a întrecut cu scorul de 9—4 
(6-1. 1—2. 2-1) echipa locală Di
namo. iar intr-un ioc disputat la 
Leningrad, echipa suedeză Modo 
A I.K. Stockholm a dispus cu 6—3 
(2—0. 2—2. 2—1) de formația Himik 
Voskresensk.

AUTOMOBILISM
Cursa internațională automobilisti

că desfășurată la Trois-Rivieres (Ca
nada) a fost ciștlgată de pilotul ca
nadian Gilles Villeneuve („March"), 
care a acoperit 145 km în 1 h 
05’46”9/10. Pe locurile următoare s-au 
clasat englezii Alan Jones („Che
vron"). James Hunt și italianul Vit
torio Brambilla (ambii pe mașini 
„March").

CONSILIULUI SUPERIOR DE LUPTĂ 
AL PARTIDULUI AFRICAN AL INDEPENDENTEI 

DIN GUINEEA-BISSAU
ȘI INSULELE CAPULUI VERDE (P. A. I. G. C.)

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al secre
tarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ai poporului român, vă adresăm dumneavoastră, tuturor militanților P.A.I.G.C., 
Întregului dv. popor, felicitări cordiale, un călduros salut frățesc și ^mesajul 
nostru de prietenie si solidaritate cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a 
creării P.A.I.G.C.

Identificîndu-se cu aspirațiile vitale ale poporului din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde. P.A.I.G.C. a organizat lupta de eliberare națională, 
pentru scuturarea jugului colonial, pentru cucerirea libertății și independentei, 
luptă incununatâ de succes prin proclamarea, in septembrie 1973, a Republicii 
Guineea-Bissau, iar de atunci conduce ampla activitate pentru consolidarea 
independenței și suveranității, pentru reconstrucția națională, pentru dezvolta
rea economico-socială a țării.

Aniversarea creării partidului dumneavoastră ne prilejuiește evocarea re
gretatului Amilcar Cabrai, fondatorul și conducătorul P.A.I.G.C., prieten al 
poporului român, care și-a consacrat întreaga viață și activitate luptei pentru 
eliberarea socială și națională a poporului său, împotriva politicii de dominație 
și agresiune, a imperialismului, colonialismului și neocolonialismului.

Profund atașat cauzei libertății si independenței popoarelor, poporul ro
mân și-a manifestat în permanență solidaritatea militantă cu mișcarea de eli
berare națională din Guineea-Bissau. acordîndu-i sprijin activ pe plan poli
tic. diplomatic, moral și material, ceea ce și-a găsit reflectarea și in Comu
nicatul comun semnat în iunie 1972 de către tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
Amilcar Cabrai, document care reprezenta primul act oficial internațional 
semnat de reprezentanții legitimi ai poporului dv.

Remarcăm cu deosebită satisfacție dezvoltarea continuă a legăturilor de 
colaborare și solidaritate dintre Partidul Comunist Român șl P.A.I.G.C., sta
tornicite încă în perioada luptei ds eliberare națională. împotriva domina
ției coloniale. In noua situație creată după cîștigarea independentei naționale, 
există toate condițiile pentru ca relațiile de prietenie trainică Si colaborare 
dintre partidele și țările noastre să se dezvolte pe multiple planuri, în spiritul 
Declarației solemne comune semnate în 1976 între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Guineea-Bissau, in interesul popoarelor noastre, al tuturor 
forțelor antiimperialiste, democratice și progresiste, al luptei împotriva poli- 
ticii imperialiste, colonialiste, neocolonialiste, pentru lichidarea subdezvoltă
rii, instaurarea unei noi ordini economice mondiale, democratizarea vieții 
internaționale, pentru făurirea unei lumi a păcii și cooperării între popoare.

La sărbătoarea creării P.A.I.G.C. și la cea de-a III-a aniversare a pro
clamării independentei de stat a Guineei-Bissau. vă urăm noi și însemnate 
succese în dezvoltarea economico-socială. consolidarea independenței națio
nale, ridicarea bunăstării materiale si .spirituale, în împlinirea aspirațiilor ds 
fericire și prosperitate.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Bun venit tovarășului 
Kaisone Phomvihane!

(Urmare din pag. I)
suveran destinele. Acest moment 
marchează Încheierea revoluției na- 
țional-democratice, care a creat con
diții deosebit de favorabile Întăririi 
puterii poporului laoțian în toate 
domeniile, a deschis perspectivele 
transformării Laosului intr-o țară 
prosperă și progresistă.

Desfășurate in contextul unor pro
funde mutații revoluționare în în
treaga Indochină, transformările în
noitoare din Laos reliefează înain
tarea cu succes a acestei regiuni a 
lumii pe calea înfăptuirii aspirațiilor 
profunde de pace și dezvoltare de 
sine stătătoare a tuturor popoarelor 
din Indochina.

Pășind intr-o nouă eră, poporul 
laoțian, eliberat de dominația străină 
și asuprirea forțelor retrograde in
terne, își consacră eforturile și capa
citățile creatoare edificării unei noi 
societăți, bazate pe justiție și egali
tate, a unui Laos pașnic, unificat, 
independent, democratic și prosper. 
In prezent, în întreaga țară se desfă
șoară o vastă acțiune pentru înlătu
rarea urmărilor războiului, pentru 
reconstrucția și refacerea economiei. 
Toate eforturile sînt concentrate 
asupra aplicării programului de ac
țiune adoptat de Guvernul R.D.P. 
Laos, care prevede consolidarea pu
terii populare, zădărnicirea oricăror 
acțiuni ale elementelor reacționare, 
lichidarea vestigiilor fostului regim 
monarho-feudal, mobilizarea tuturor 
iaoțienilor pentru edificarea unei eco
nomii naționale independente, pe 
baze socialiste.

România socialistă a manifestat 
Întotdeauna o profundă solidaritate 
față de popoarele Indochinei, acor- 
dîndu-le Întregul sprijin în lupta 
pentru respingerea intervenției im
perialiste. Republica Socialistă Româ
nia. Partidul Comunist Român, po
porul român au sprijinit ferm po
porul laoțian prieten in Înota sa eroi
că. plină de sacrificii, pentru cuce
rirea și apărarea dreptului sacru la 
o viață pașnică, liberă și indepen
dentă.

Laosul își scrie noua istorie
In provincia Huafan. pe ogoarele 

odinioară marcate de craterele bom
belor, au reapărut patrulaterele în
verzite ale orezăriilor ; in regiunea 
Xieng Khouang. cea mai afectată de 
distrugerile războiului, țărani și ostași 
refac rețeaua canalelor de. irigație, 
reclădesc din temelii localități ră
mase doar in amintirea oamenilor. 
Pe meleagurile provinciei Samneua, 
leagănul mișcării de eliberare națio
nală. care s-a aflat în permanentă 
sub controlul forțelor patriotice, oa
menii au părăsit de mult grotele 
ce le-au servit de adăpost, relu- 
îndu-și viata si munca în noile lo
calități, clădite sub soare, la lu
mină...

Impetuoasă și pCină de dăruire 
patriotică este activitatea construc
tivă a poporului laoțian ; o activi
tate uriașă, care reclamă mobilizarea 
tuturor forțelor acestui brav popor. 
Laosul a fost timp de 18 ani arena 
unor crincene înfruntări, forțele 
populare, sub conducerea Partidului 
Popular Revoluționar și a Frontului 
Patriotic Laoțian, desfășurînd o luptă 
dirză împotriva intervenției impe
rialiste și a reacțiunii interne, pentru 
apărarea dreptului sacru la o viață 
liberă și independentă. Această luptă 
a fost încununată de o strălucită 
victorie, demonstrînd o dată mai 
mult că nu există forță în stare să 
îngenuncheze un popor hotărît să-și 
apere pină la capăt dreptul la liber
tate, la un viitor mai bun.

Acum, marile prefaceri înnoi
toare. potențate de actul istoric al 
abolirii monarhiei și proclamării' 
Republicii Democrate Populare Laos, 
înfăptuit sure sfîrșitul anului tre
cut. realizările în muncă din întrea
ga țară arată ce vaste capacități 
creatoare poate desfășura un popor 
devenit liber și stăpin pe destinele 
sale. Mii și mii de oameni care ani 
de-a rlndul au mînuit armele de 
luptă împotriva dușmanului, se dedi
că astăzi, cu aceeași abnegație, mî- 
nuirii uneltelor construcției.

Faptele vorbesc de la sine despre 
talentul și hărnicia acestui popor. 
La sate, unde se concentrează 90 la 
sută din populație, suprafețele des
tinate culturilor de cartofi, bumbac, 
ceai, cafea, pomi fructiferi au cres
cut considerabil, ca urmare a mă
surilor întreprinse în cadrul refor
mei agrare, a desțelenirii de noi 
terenuri, reparării și construirii de 
noi obiective hidrotehnice. De aseme
nea. terenurile cultivate cu orez 
s-au extins de la 291 000 de hectare, 
în perioada anilor de război, la 
circa 400 000 de hectare în prezent. 
In primăvara acestui an. pentru 
prima dată in istoria Laosului. sta

Poporul nostru urmărește cu caldă 
simpatie vasta activitate construc
tivă care se desfășoară în R.D.P. 
Laos, sub conducerea P.P.R. Laoțian, 
in noua etapă, și este încredințat 
că. prin eforturile sale creatoare, po
porul laoțian va Îndeplini cu succes 
sarcinile ce stau în fața țării.

Relațiile de prietenie frățească ?i 
solidaritate militantă dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Popular Revoluționar Laoțian, dintre 
poporul român și poporul laoțian 
beneficiază de cele mai bune con
diții pentru o continuă dezvoltare, 
în spiritul principiilor deplinei ega
lități în drepturi, ale respectului in
dependenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc și întra
jutorării tovărășești.

„Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Populară Laos, 
țări care se găsesc angajate intr-un 
amplu proces de edificare a unei noi 
societăți — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — au interese și idealuri 
comune tn asigurarea progresului și 
dezvoltării lor economice și sociale, 
in lupta pentru înfăptuirea unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale și realizarea aspirațiilor de 
pace și securitate ale popoarelor".

Comuniștii, întregul popor român 
nutresc convingerea că actuala vi
zită în țara noastră a delegației de 
partid și guvernamentale laoțiene, 
convorbirile care vor avea loc cu a- 
cest prilej vor constitui un moment 
de mare însemnătate în dezvoltarea 
în continuare a raporturilor de cola
borare multilaterală dintre partidele 
și țările noastre, vor contribui la in
tensificarea luptei popoarelor împo
triva imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, pentru li
bertate și independență, pentru res
pectarea dreptului fiecărui popor de 
a-și făuri destinele potrivit proprii
lor interese si aspirații. Salutînd cu 
bucurie și vie satisfacție această vi
zită. poporul român adresează din 
toată inima înaltului sol laoțian un 
călduros „Bun venit pe pămîntul 
României socialiste 1“ 

tul a achiziționat de la țărani pro
duse agricole pe care le-a vîndut prin 
sistemul magazinelor cooperatiste și 
de stat, zăgăzuind astfel specula cu 
produsele alimentare. Tot în scopul 
bunei aprovizionări, zilele acestea 
s-a hotărît inițierea unor ample ac
țiuni de dezvoltare a zootehniei în 
cadrul cooperativelor și gospodăriilor 
colective și crearea unor ferme de 
stat pentru creșterea animalelor.

Eforturi deosebite sint întreprinse 
și pe linia refacerii și dezvoltării 
unor obiective ale industriei. Ști
rile din Vientiane anunță că ma
joritatea capacităților productive ale 
tării au fost refăcute. 72 de între
prinderi din perimetrul capitalei, in 
cea mai mare parte fabrici producă
toare de utilaje agricole și bunuri de 
larg consum și agroalimentare. și-au 
reluat activitatea. In provincia 
Phong Saly au fost construite o tur
nătorie și o topitorie de metale, ga
tere pentru valorificarea potențialu
lui forestier local, ateliere pentru re
parații mecanice etc. A fost dată In 
funcțiune o hidrocentrală in nordul 
țării, iar Ia marea hidrocentrală de 
îa Nam Ngum se execută noi lucrări 
în vederea extinderii capacității.

Acțiuni de amploare au fost în
treprinse pentru refacerea și lărgi
rea sistemului de comunicații, des
tinat să lege zonele constitutive 
ale Laosului într-un unic organism 
economic național.

în sfera invățămintului se extinde 
sistemul de instrucțiune publică, se 
dezvoltă activitățile de școlarizare, 
precum și pregătirea cadrelor nece
sare economiei. Un fapt semnifica
tiv : la Samneua și-a deschis porțile 
primul institut de învățămînt supe
rior in limba națională. Paralel. în 
rîndul populației se desfășoară un 
larg proces de educare în vederea 
ridicării conștiinței politice a mase
lor. atragerii lor pe scară tot mai 
largă la acțiunile de construcție eco
nomică.

Printre prietenii de nădejde ai 
poporului laoțian se numără și po
porul român. Succesele poporului 
laoțian constituie motive de profundă 
satisfacție pentru oamenii muncii din 
țara noastră, țară care și-a manifestat 
întotdeauna, cu hotărîre. simpatia, 
solidaritatea și sprijinul față de 
cauza dreaotă a poporului laoțian. 
Cu aceleași calde sentimente de 
prietenie sînt urmărite astăzi de 
România socialistă eforturile con
structive ale poporului laoțian prie
ten. care își scrie o nouă istorie — 
a vieții libere și demne, dedicate 
progresului și propășirii.

Gabriela BONDOC
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FUNERALIILE PREȘEDINTELUI MAO TZEDUN
Mitingul memorial de doliu de la Pekin

PEKTN 18 — Corespondentul Ager- 
pres transmite : La 18 septembrie 
1976. în imensa piață Tien An-Men, 
aflată în inima Pekinului, a avut loc 
impresionantul miting memorial de 
doliu. în semn de ultim rămas bun 
Si profund omagiu adus președinte
lui Mao Tzedun.

O atmosferă solemnă, de mare du
rere și adîncă reculegere, domnește 
în istorica piață. în care. în urmă cu 
27 de ani. președintele Mao Tzedun 
a proclamat crearea Republicii Popu
lare Chineze. în uriașa piață 
s-au adunat peste un milion de 
oameni ai muncii din capitală și din 
Întreaga țară, purtînd banderole

negre și flori albe în piept — simbol 
tradițional al doliului la poporul 
chinez.

Pe frontispiciul porții masive care 
mărginește piața se află un mare 
portret al președintelui Mao Tzedun ; 
în semn de omagiu, drapelul națio
nal. arborat în centrul vastului com
plex arhitectonic, este coborît în 
bernă. O mare lozincă a fost înăl
țată în fata Monumentului Eroilor 
Poporului : „Să îndeplinim voința 
președintelui Mao. să ducem pînă la 
capăt cauza revoluției proletare". La 
tribuna ridicată speciaî pentru mi
tingul memorial de doliu, străjuită 
de numeroase coroane de flori, urcă

conducătorii de partid si de stat ai 
R. P. Chineze. La ora 15.00 (ora lo
cală). Uan Hun-uen. vicepreședinte 
al C.C. al P.C. Chinez, declară des
chis mitingul. Se păstrează 3 minute 
de reculegere.

Aceste momente de reculegere sînt 
păstrate de toți cei 800 milioane de 
locuitori ai Chinei, iar sirenele sună 
în întreaga tară. în piață răsună a- 
cordurile marșului funebru. Sînt in
tonate. apoi. Imnul național al R.P. 
Chineze si „Internaționala".

Hua Kuo-fen. prim-vicepreședinte 
al C.C. al P.C Chinez, premier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
rostește cuvîntarea memorială.

Cuvîntarea rostită de Hua Kuo-fen, prim-vicepreședinte al C. G 
al P. G Chinez, premier al Consiliului de Stat

în ultimele zile — a spus vorbi
torul — Întregul partid. întreaga ar
mată si poporul de toate naționali
tățile din întreaga tară au fost co
pleșite de o durere nemărginită, în 
urma încetării din viață a președin
telui Mao Tzedun. Cauza căreia 
marele nostru conducător, președin
tele Mao. i-a consacrat întreaga via
tă este legată organic de masele 
populare. Sub conducerea președin
telui Mao. poporul chinez, care a su
ferit vreme îndelungată asuprirea și 
exploatarea, s-a eliberat și a deve
nit stăpînul tării sale. Sub condu
cerea președintelui Mao. greu încer
cata națiune chineză s-a ridicat. Po
porul chinez îl iubește, are încre
dere și-l stimează pe președintele 
Mao din adîncul inimii sale — a 
arătat vorbitorul, subliniind că în
treaga omenire progresistă este 
profund îndurerată.

Evocînd personalitatea marelui dis
părut. vorbitorul a arătat, apoi, că 
președintele Mao a călit și a educat 
partidul în luptele duse, sub condu
cerea sa, împotriva dușmanilor de 
clasă din tară și din străinătate, din 
interiorul si din afara partidului. în 
lupta de clasă dură. îndelungată, as
cuțită și complexă. Călăuzit de li
nia marxist-leninistă a președintelui 
Mao, P.C. Chinez —a continuat vor
bitorul — s-a întărit continuu : mi
cile grupuri de cîteva zeci de co
muniști s-au transformat într-un 
partid cu peste 30 milioane de mem
bri. care conduce acum R. P. Chi
neză. într-un partid disciplinat. înar
mat cu teoria marxism-leninismului, 
strîns legat de masele poporului. în
tr-un partid marxist-leninist măreț, 
glorios și just.

Relevînd contribuția esențială a 
președintelui Mao Tzedun la crearea 
și consolidarea Armatei populare de 
eliberare a Chinei, apărătoare de nă

dejde a cuceririlor revoluționare ale 
poporului chinez. Hua Kuo-fen a 
subliniat că. în ultimii 50 de ani, 
președintele Mao a condus armata, 
care a repurtat succese deosebite. 
Președintele Mao a elaborat linia 
marxist-leninistă privind construcția 
militară, strategia și tactica războ
iului popular, iar acesta este moti
vul fundamental pentru care arma
ta chineză a putut să se dezvolte în
tr-o forță armată puternică.

Vorbitorul a arătat apoi că. bazîn- 
du-se pe adevărurile universale ale 
marxism-leninismului și aplicîndu-le 
în practica concretă a revoluției chi
neze. președintele Mao Tzedun a so
luționat o serie de probleme funda
mentale privitoare la preluarea pu
terii politice prin forța armată, con
solidarea dictaturii proletariatului șl 
împiedicarea restaurării capitaliste în 
China. în același timp, subliniind că 
victoria revoluției populare chineze 
conduse de președintele Mao a adus 
o contribuție de seamă la cauza e- 
liberării popoarelor oprimate din în
treaga lume, Hua Kuo-fen a evocat 
meritele marelui conducător al po
porului chinez în analizarea fenome
nelor sociale din perioada noii re
voluții democratice, a revoluției so
cialiste. pentru înaintarea victorioa
să a Chinei pe calea socialistă. în 
lupta împotriva imperialismului. Pre
ședintele Mao Tzedun — a spus el — 
este un exemplu strălucit de devo
tament neprecupețit fată de intere
sele poporului din China și ale po
poarelor din întreaga lume.

Mărețele contribuții pe care pre
ședintele Mao le-a adus la teoria și 
practica revoluționară sînt nepieri
toare. a continuat vorbitorul. Pre
ședintele Mao a plecat dintre noi. 
Aceasta este o pierdere imensă pen
tru partidul nostru, pentru armata 
noastră si Centru poporul de toate

naționalitățile din tara noastră, pen
tru proletariatul internațional si po
poarele revoluționare din toate ță
rile. precum si pentru mișcarea co
munistă internațională.

întregul partid. întreaga armată și 
poporul din întreaga tară trebuie să 
răspundă în mod activ la apelul Co
mitetului Central al partidului, să 
transforme durerea în forță și să 
ducă mai departe cauza președinte
lui Mao — a spus vorbitorul, re
levînd necesitatea consolidării unită
ții poporului de toate naționalitățile, 
condus de clasa muncitoare, unitate 
bazată pe alianța dintre muncitori și 
țărani. în încheiere, vorbitorul a re
levat hotărîrea poporului chinez de 
a îndeplini cauza sacră a eliberării 
Taivanului si a reunificării patriei, 
de a acționa pe plan extern în spi
ritul internaționalismului proletar, de 
a întări unitatea cu proletariatul in
ternational. cu națiunile și popoare
le asuprite din lumea întreagă, cu 
popoarele țărilor lumii a treia, pen
tru victoria cauzei comunismului și 
eliberării întregii omeniri.

★
în încheierea marelui miting me

morial de doliu, toți cei prezenți s-au 
înclinat de trei ori în fata portre
tului președintelui Mao Tzedun și 
au intonat cîntecul revoluționar „Ră
săritul Roșu".

Marele miting memorial de doliu 
a fost transmis la posturile. de radio 
si televiziune. întregul popor chinez 
fiind astfel prezent la acest mo
ment de înaltă cinstire a mare
lui . său conducător, dînd încă o 
dată expresie hotărîrii sale nestră
mutate de a urma neabătut chemarea 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez de a continua cau
za președintelui Mao Tzedun si de 
a repurta victorii și mai mari în re
voluția și construcția socialistă.

Congresul Frontului Popular 
Patriotic din R. P. Ungară
BUDAPESTA 18 — Coresponden

tul Agerpres transmite : La Buda
pesta s-a deschis sîmbătă cel de-al 
VI-lea Congres al Frontului Popular 
Patriotic. Au fost prezenți Janos 
Kadar. prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U.. alți conducători de partid 
și de stat. La lucrările congresului 
participă 800 de delegați, precum și 
200 de invitați. De asemenea, parti
cipă delegații din țări socialiste. Din 
tara noastră este prezentă o delega
ție alcătuită din Tamara Dobrin. 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
și Dezideriu Szilagyi. membru al 
Consiliului Național.

Lucrările congresului au fost des
chise de Kallai Gyula, președintele 
Consiliului Național al F.P.P. Sarlos 
Istvan, secretar general al Consiliu
lui Național al F.P.P., a prezentat 
raportul privind activitatea Frontului 
Popular Patriotic în perioada care 
s-a scurs de la cel de-al V-lea Con
gres și sarcinile ce stau în fata or
ganizației.

★
Delegația Frontului Unității Socia

liste a fost primită de Sarlos Istvan 
și de Kallai Gyula si a avut o întâl
nire cu activiști ai Frontului Popu
lar Patriotic din Budapesta.

Vizita delegației U. T. C. 
și U.A.S.C.R. 

in Marea Britanie
LONDRA 18 (Agerpres). — Dele

gația U.T.C.—U.A.S.C.R.. condusă de 
tovarășul Nicu Ceaușescu, membru 
al Biroului C.C. șl U.T.C., care se 
află în vizită în Marea Britanie. a 
fost primită de Ron Hayward, se
cretar generai al Partidului Laburist.

Cu acest prilej, secretarul ge
neral al Partidului Laburist a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
Partidului Comunist Român, un căl
duros salut din partea sa și a con
ducerii Partidului Laburist.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, s-au apreciat pozitiv 
schimburile de vizite între organi
zațiile de tineret din România și 

.cele ale Partidului Laburist bri
tanic.

In cursul aceleiași zile, delegația 
U.T.C.-U.A.S.C.R. s-a întâlnit cu 
Ernie Roberts, secretar general al 
Uniunii sindicatelor din construcții 
de mașini, și cu Charles Clerke, pre
ședintele Uniunii Naționale a Stu
denților din Marea Britanie.

CONFERINȚA DE LA CIUDAD DE MEXICO

0 etapă importantă pe calea unirii 
eforturilor pentru instaurarea 

unei noi ordini economice internaționale
CIUDAD DE MEXICO 18 — Corespondentul Agerpres transmite : 

Vineri noaptea au luat sfîrșit lucrările în ședințe plenare ale Confe
rinței de la Ciudad de Mexico asupra cooperării economice între țările
în curs de dezvoltare.

în cuvîntul său, Koth Didlakone, 
șeful delegației R.D.P. Laos, a sub
liniat importanta conferinței din 
capitala Mexicului, chemată să în
tărească solidaritatea și cooperarea 
economică între' țările în curs de 
dezvoltare, ca o etapă importantă 
pe calea instaurării unor relații in
ternaționale noi, a unei noi ordini 
economice internaționale. El a ex
primat mulțumiri țărilor socialiste 
și celorlalte forțe progresiste pentru 
sprijinul acordat țării sale în lupta 
pentru obținerea independentei.

Nguyen Quang Tao, șeful delega
ției R. S. Vietnam, a subliniat că 
relațiile de cooperare economică 
sînt un element esențial pe calea 
realizării obiectivelor de dezvoltare. 
Reducerea dependenței țărilor în 
curs de dezvoltare față de țările 
capitaliste dezvoltate — a spus el 
— se poate realiza numai pe calea 
dezvoltării economice prin forțe 
proprii, prin cooperare si întraju
torare între ele. Vorbitorul a eviden
țiat importanta întăririi solidarității 
si unității de acțiune a acestor țări 
în procesul așezării pe baze noi a 
relațiilor economice internaționale.

„Reducerea dependenței față de 
țările dezvoltate este un imperativ 
major al zilelor noastre, a subliniat 
B. S. Arifin. șeful delegației Indo
neziei. Pentru aceasta, premisa de 
bază este hotărîrea noastră de a ne 
dezvolta economiile în conformitate 
cu propriile noastre interese, cu ex
periența și realitățile noastre na
ționale".

„Țările în curs de dezvoltare — 
noua forță care apare, a subliniat 
Li Tae Baek, adjunct al ministrului 
de externe al R.P.D. Coreene, își 
intensifică lupta comună pentru 
emancipare economică, pentru con
solidarea independentei politice, 
pentru lichidarea vechii ordini eco
nomice internaționale și stabilirea 
unei ordini noi, echitabile".

Vorbitorul a subliniat poziția fer
mă a popoarelor țărilor în curs de 
dezvoltare, hotărîrea lor de a-și în
deplini misiunea de conducător al 
procesului de dezvoltare a econo
miilor lor naționale, relevînd în 

■ context rezultatele obținute în lupta

pentru redobândirea controlului asu
pra resurselor naturale și lichidarea 
dominației străine de către o serie 
de țări din Asia. Africa și America 
Latină.

Oscar Pino Santos, șeful delegației 
Cubei, a subliniat necesitatea conti
nuării și întăririi luptei împotriva 
politicii imperialiste, colonialiste si 
neocolonialiste de exploatare si 
asuprire a popoarelor, pentru ob
ținerea unei adevărate indepen
dențe. Vorbitorul și-a exprimat spe
ranța că. prin rezultatele concrete 
cu care se va încheia, prin reco
mandările ce se vor adopta, confe
rința de la Ciudad de Mexico va 
contribui la dezvoltarea cooperării 
între țările în curs de dezvoltare și 
va reprezenta, totodată, o contribu
ție la activitatea mișcării de neali
niere.

Reprezentantul Venezuelei, Manuel 
Perez Guerrero, copreședinte al 
Conferinței de la Paris, asupra coo
perării internaționale, a arătat că. 
prin rezultatele ce le va avea, reu
niunea de la Ciudad de Mexico va 
întări pozițiile țărilor în curs de 
dezvoltare în dialogul lor cu statele 
dezvoltate. Rezolvarea destinelor 
lumii nu mai poate depinde de o 
tară sau de un grup de țări, oricît 
de puternice ar fi acestea — a subli
niat el.

„în timp ce subliniem necesitatea 
elaborării de programe de cooperare 
economică la nivel regional și sub
regional — a subliniat Ken Dadzie, 
reprezentantul Ghanei — recunoaș
tem importanta noilor idei de apro
piere și de cooperare între țările în 
curs de dezvoltare. Acest lucru re
flectă dorința noastră profundă de a 
ne mobiliza, pe baza unei solidari
tăți frățești, pentru a întări capa
citatea noastră în vederea unor ac
țiuni comune".

Multiplele probleme cu care sînt 
confruntate țările în curs de dez
voltare. a subliniat Hosein Eshraghi, 
șeful delegației Iranului, implică o 
cooperare mai strînsă între acestea, 
eforturi suplimentare pentru strân
gerea și consolidarea cooperării eco
nomice. ca o componentă impor
tantă a procesului stabilirii unei noi 
ordini economice internaționale.

Dl PRETUTINDENI
® FURNAL GIGANT.

La Leningrad a început pro
iectarea celui mai mare furnal 
din lume, cu o capacitate de 
5 500 mc — cu 500 mc mai 
mare decît a furnalului de la 
Krivoi Rog, care are un diame
tru al creuzetului de 15,1 metri 
și o înălțime de 110 metri. Noul 
furnal, care va fi construit la 
sud de Leningrad, în localitatea 
Cerepovet. va produce anual 
4,5 milioane tone de fontă.

• NAVETA SPAȚIALA 
(Space Shuttle) a fost prezen
tată publicului în localitatea ca- 
liforniană Palme Dalle. Ja
mes Fletcher, administratorul 
N.A.S.A., a precizat că naveta 
spațială oferă largi posibilități 
pentru explorarea spațiului cos
mic. Primul exemplar al nave
tei spațiale, botezat „Entreprise", 
este destinat testărilor la sol 
și în atmosferă. El va fi „lan
sat", anul viitor, de un avion 
„Boeing-747" (Jumbo Jet) la al
titudinea de 7 000 de metri, pen
tru verificarea calităților sale 
la aterizare. In misiune spațială 
propriu-zisă. naveta va decola 
vertical cu ajutorul a două ra
chete și va ateriza ca un avion. 
Ea va putea să rămînă pe or
bită. de fiecare dată. între 7 și 
30 de zile și va fi reutilizată de 
aproximativ o sută de ori. Pri
ma navetă spațială lansată în 
spațiu va fi nu „Entreprise", ci 
al doilea exemplar al acestui tip 
de vehicul, aflat în prezent în 
construcție. Programul „Space 
Shuttle" prevede realizarea a 
cinci navete spațiale.

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
PENTRU DEZVOLTAREA UNOR RELAȚII TRAINICE 
DE PRIETENIE ȘI BUNĂ VECINĂTATE ÎN BALCANI

Convorbiri între

Declarațiile primului ministru al Turciei
ANKARA 18 — Corespondentul 

Agerpres transjnite i Prezentând li
niile directoare ale politici externe 
a guvernului turc, primul ministru 
Suleyman Demirel a subliniat, sîm
bătă, în cadrul unei conferințe de 
presă, că „telul său principal este 
întărirea și diversificarea relațiilor 
cu toate națiunile și, în primul rînd, 
cu cele din regiunea geografică a 
Turciei". „Vizitele la nivel înalt care 
au avut loc în Turcia în ultimele 
luni și rezultatele lor fructuoase — 
a accentuat el — pun în evidență 
faptul că eforturile în acest sens 
s-au bucurat de o atenție genera
toare de satisfacție, ca și de recipro
citate. Guvernul turc este hotărît să 
continue acțiunile în această direc
ție".

„în Balcani — a continuat pre
mierul turc — relațiile noastre eco
nomice și comerciale cu Bulgaria, 
România și Iugoslavia cunosc un 
mare dinamism. Acordurile de cola
borare semnate cu aceste țări stabi
lesc principiile cooperării economice, 
tehnice și industriale bilaterale, iar 
activitatea comisiilor mixte contri
buie la transpunerea în viată a 
acestei cooperări".

„Guvernul turc — a adăugat Su
leyman Demirel — crede în marea 
importanță pe care o prezintă insta-

urarea unor relații trainice de prie
tenie și bună vecinătate între Turcia 
și Grecia. El dorește sincer transfor
marea Mării Egee într-un pod al 
prieteniei si păcii, printr-o colabo
rare rodnică și reciproc avantajoasă, 
care să se întemeieze pe principiul 
egalității între cele două țări asupra 
foloaselor și drepturilor ce privesc 
această mare". Pronunțîndu-se pen
tru discutarea problemelor turco- 
grecești „într-un spirit constructiv 
și hotărît". Suleyman Demirel a 
primat speranța că miniștrii de 
terne ai celor două țări se vor 
tilni la New York și vor ajunge 
un consens privind continuarea
gocierilor în legătură cu platoul con
tinental din Marea Egee". El a spus, 
de asemenea, că. în problema ciprio
tă. „partea turcă dorește sincer gă
sirea unei soluții pe calea negocie
rilor".

ex- 
ex- 
în- 
„la 
ne-

președintele Portugaliei 
și o delegație a P. C. P.

LISABONA 18 (Agerpres). — Pre
ședintele Portugaliei, Ramalho Ea- 
nes, a primit o- delegație a Partidului 
Comunist Portughez, condusă de se
cretarul general al partidului, Alvaro 
Cunhal. întrevederea a gyut loc în 
cadrul consultărilor periodice ale 
președintelui cu reprezentanții parti
delor politice reprezentate în parla
ment. După cum a declarat Alvaro 
Cunhal reprezentanților presei, 
tîlnirea a avut un caracter util 
pozitiv. Noi — a declarat 
varo Cunhal — considerăm
cesar să se garanteze poporului 
portughez libertățile cetățenești, să 
se asigure edificarea regimului de
mocratic consfințit de Constituție. 
Aceasta înseamnă înfăptuirea upei 
politici care să apere naționalizarea, 
reforma agrară, controlul muncito
resc și autoconducerea în întreprin
deri.

in
și 

Al- 
ne-

agențiile de presă
Convorbiri joponezo-bra- 

ZiliOnO. Pre?edintele Braziliei, Er
nesto Geisel, aflat în vizită oficială 
în Japonia, a avut, joi și vineri, con
vorbiri cu primul ministru Takeo 
Miki și cp alți membri ai guvernului 
japonez. în probleme legate de evo
luția relațiilor dintre cele două țări 
în diferite domenii de activitate. 
Totodată, au fost abordate o serie de 
aspecte ale situației internaționale 
actuale.

Ședința Comisiei turco- 
hUÎîJUi'G C0°Perare pentru folo
sirea rîurilor care trec prin teritorii
le ambelor țări a avut loc la Istanbul 
— transmite agenția B.T.A. S-a ho- 
tărit înființarea unei comisii care să 
discute problema construirii unui lac 
de acumulare ale cărui ape să fie 
folosite în comun pentru irigații și 
producerea de energie electrică. A

Cooperarea latino-americană
sub semnul preocupărilor pentru

fost dezbătută cererea Turciei ca 
Bulgaria să-i ofere posibilitatea să 
utilizeze o parte din apele rîului Mă
rită pentru irigații.

în orașul danez Aarhus s-a 
deschis. într-un cadru oficial, 
lectoratul de limbă și literatură 

’ română de la Facultatea de ro
manistică din localitate. Eveni
mentul face parte din acțiunea 
de lărgire a relațiilor culturale 
dintre Republica Socialistă 
România și regatul Danemarcei.

In editura „Brill" din Am
sterdam a apărut volumul al 
11-lea al lucrării „Corpus-ul mo
numentelor cavalerilor danubi- 
eni“, semnat de arheologul ro
mân prof. dr. docent Dumitru 
Tudor. Volumul cuprinde stu
dii referitoare la o religie ne
cunoscută a strămoșilor noștri 
geto-dacii, de la care s-au păs
trat 224 de reprezentări sculp
turale din piatră, bronz, plumb 
și teracotă, demonstrind bogata 
viață spirituală a populației au
tohtone.

transmit
cu președintele Anwar El-Sadat, în 
contextul contactelor pe care mai 
multe personalități politice libaneze 
le-au avut în capitala egipteană.

Noi implicații în aface
rea „LOCkheed". ^“Hiente 
importante privind tranzacția care a 
avut loc la începutul anilor ’60 în
tre autoritățile vest-germane si com
pania americană producătoare de a- 
vioane ..Lockheed", pentru achizițio
narea de către R.F.G. a 900 de apa
rate „Starfighter", au dispărut de la 
sediul Ministerului Apărării — s-a 
anunțat oficial la Bonn.

Retragerea 
unei părți 

a militarilor turci 
din Cipru

ANKARA 18 (Agerpres). — Statul 
Major General turc a anunțat, la 17 
septembrie, „retragerea din Cipru a 
unei părți a militarilor turci, care își 
vor continua serviciul militar în 
Turcia".

Potrivit relatărilor agenției turcești 
de presă, este vorba de 2 000 de ofi
țeri și soldați care au fost repatriați 
vineri, iar alți 3 000 de militari ur
mează să fie repatriați în zilele ur
mătoare.

Observatori din capitala turcă a- 
preciază că este vorba de „un gest 
de bunăvoință" al Turciei în mo
mentul în care secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, încearcă re
luarea negocierilor intercomunitare 
cipriote.

Militarii turci se află în Cipru 
timpul evenimentelor petrecute 
luna iulie 1974.

accelerarea dezvoltării economice

Președintele ales al Li
banului, Ulias Sarkis, care ur
mează să preia funcția supremă 
în stat săptămîna viitoare, a sosit 
sîmbătă la Cairo, pentru convorbiri

Reprezentanți din 12 țâri 
latino-americane, 13 prima 
reuniune a organismelor nucleare 
din America Latină — RANDAL — au 
cerut Agenției Internaționale pen
tru Energie Atomică să studieze un 
program menit să contribuie la pro
movarea colaborării și cooperării în 
domeniul energiei atomice a statelor 
din regiune.

Incidente provocate de eie- 
mente neofasciste s-au produs vi
neri seara în centrul Romei. După 
cum informează agenția France 
Presse, numeroși pietoni au fost 
maltratați de către neofasciști pen
tru faptul că refuzau să primească 
manifestele acestora.

din 
în

încheierea Conferinței 
0. N. U. asupra 
dreptului mării

NAȚIUNILE UNITE 18 — Cores
pondentul nostru transmite : A pa
tra sesiune a celei de-a III-a Con
ferințe a O.N.U. asupra dreptului 
mării și-a încheiat lucrările.

începută la 2 august, sesiunea s-a 
axat asupra dezbaterii „Textului de 
negocieri unic revizuit" al proiectu
lui de convenție asupra dreptului 
mării.

Reprezentanții a numeroase state, 
inclusiv în curs de dezvoltare. între 
care și ai României, au evidențiat 
Imperativul instituirii unui sistem de 
reglementare a diferendelor de na
tură să garanteze respectarea suve
ranității, precum și a drepturilor su
verane ale statelor în zonele mariti
me de sub jurisdicția lor, cit și par
ticiparea — pe baze egale — la re
zolvarea eventualelor diferende.

în ultima perioadă, actualitatea 
politică latino-americană a consem
nat un șir de 
frecvența lor 
pentru procesul 
relațiilor de 
țările de la sud 
Lima au avut loc Conferința Aso
ciației latino-americane 
nanțarea dezvoltării 
niunea ministerială 
„Grupul Andin" ; 
desfășurat forumul 
pentru stimularea exporturilor, 
capitala Republicii Costa Rica a găz
duit cea de-a 7-a sesiune a OLADE 
(Organizația latino-americană pen
tru energie) și conferința interguver- 
namentală asupra politicii comuni
cațiilor în America Latină și zona 
Caraibilor.

Caracterizate prin abordarea unei 
problematici majore de interes co
mun. întîlnirile amintite au avut loc 
pe fondul eforturilor generale ale 
țărilor latino-americane pentru de
pășirea fenomenelor de rămînere în 
urmă pe plan economic, pentru in
stituirea deplinei suveranități asu
pra resurselor naturale și valorifi
carea lor in concordantă ou cerințele 
progresului național.

Este știut că. paralel cu eforturile 
proprii, factdrul primordial al pro
pășirii economice, 
revine extinderii 
naționale. Și este 
context, ca statele 
să caute noi Căi și ____  ...
tare a colaborării în aria propriului 
lor continent. Țările latino-ameri
cane au căile lor specifice de dez
voltare — determinate de realitățile 
naționale proprii, de tradițiile isto
rice. de particularitățile vieții eco
nomice și social-politice ale fiecă
reia — dar în realizarea obiectivelor 
naționale ale dezvoltării ele au și 
interese comune sau similare și toc
mai acestea creează condiții și mai 
stimulative colaborării.

Pornind de la această realitate, în 
ultimii ani s-au amplificat relațiile 
de colaborare economică, pe plan 
bilateral, zonal și regional. Eforturile 
în direcția diversificării economice 
au determinat mutații în structura 
comerțului exterior al țărilor latino- 
americane. au stimulat lărgirea 
schimburilor în perimetrul continen
tului. La reuniunea latino-americană

reuniuni -*■ însăși 
fiind semnificativă 
de intensificare a 
colaborare dintre 
de Rio Grande. La

pentru fi- 
(ALIDE) și reu- 
a țărilor din 

la Caracas s-a 
latlno-american 

iar

un rol important 
colaborării inter- 
firesc, în acest 
latino-americane 

forme de dezvol-

de la Caracas pentru stimularea ex
porturilor, s-a relevat ca un fapt 
semnificativ în acest sens că valoa
rea schimburilor comerciale dintre 
țările latino-americane a crescut de 
la 1,82 miliarde dolari. în 1965, la 
3,911 miliarde dolari. în 1974.

în același timp, devin tot mai 
frecvente consultările multilaterale 
la nivel guvernamental sau la nive
lul organismelor specializate, în do
menii de interes comun. Această 
caracteristică au avut-o. de pildă, 
conferințele latino-americane asupra 
agriculturii și alimentației, în cadrul 
cărora s-au dezbătut probleme im
portante, cum ar fi creșterea pro
ductivității în agricultură și trans-

CORESPONDENTA 
DIN LIMA

formarea structurilor proprietății 
agrare și înlăturarea fenomenelor de 
subnutriție.

Extinderea diferitelor forme de 
colaborare interlatino-americane a 
creat premisele constituirii primei 
instituții de cooperare latino-ameri
cane la nivelul întregii regiuni. 
S.E.L.A. (Sistemul Economic Latino- 
American), expresie a solidarității 
în lupta pentru dezvoltarea de sine 
stătătoare. Acest lucru reiese și din 
documentele sale programatice, prin 
care S.E.L.A. se definește ca un or
ganism care promovează cooperarea 
regională in scopul de a contribui 
la accelerarea dezvoltării economice 
și sociale a țărilor latino-americane.

După cum se știe. în calea dez
voltării conlucrării dintre statele la
tino-americane persistă o serie de 
obstacole. Este vorba atît de in
fluenta încă puternică pe care o 
exercită pe continent monopolurile 
străine, societățile multinaționale, 
ca și de existenta în unele țări a 
unor regimuri de dreapta, dictato
riale. Cu atât mai important este 
faptul că. chiar și în aceste condiții, 
procesul de afirmare a unor prin
cipii noi de relații interstatale își 
croiește drum mereu mai larg. 
Forța acestor principii noi a de
terminat un curent înnoitor și în 
interiorul sistemului general al ra
porturilor interamericane. în cadrul

cărora statele de Ia sud de Rio Gran
de acționează pentru reforme struc
turale ale Organizației Statelor Ameri
cane (O.S.A.) și ale organismelor sale, 
pentru eliminarea atitudinilor discri
minatorii față de Cuba, pentru pro
movarea deplinei egalități între toa
te statele celor două Americi.

Reflectând prefacerile înnoitoare ce 
au loc în țările latino-ameri
cane, in structurile lor economice și 
sociale, precum și precumpănirea 
orientărilor constructive în politica 
lor externă, amplificarea și diversi
ficarea relațiilor dintre aceste țări, 
ca și deschiderile largi spre dezvol
tarea raporturilor lor cu țările so
cialiste. cu alte țări ale lumii repre
zintă — prin obiectivele și formele 
lor de acțiune — o contribuție la 
instaurarea unor noi relații inter
statale.

Militantă activă pentru o nouă or
dine politică și economică. România 
urmărește cu simpatie noile rea
lități latino-americane. exprimate 
și prin multiplicarea acțiunilor de 
colaborare dintre statele continen
tului. Acest interes și-a găsit ex
presie în prezenta tării noastre la 
două asemenea reuniuni ținute în 
ultimele luni pe pămîntul Americii 
Latine : Conferința interguverna- 
mentală pentru cooperare tehnică 
între țări în curs de dezvoltare și 
Conferința Asociației latino-ameri
cane pentru finanțarea dezvoltării 
— primele reuniuni de pe continent 
la care România ia parte după primi
rea ei în „Grupul celor 77", în 
cadrul grupului țărilor latino-ame
ricane. Chiar în aceste zile, o delega
ție a tării noastre ia barte la con
ferința „Grupului celor 77“ de la 
Ciudad de Mexico, prima conferință 
consacrată 
dintre țările 
Participarea 
manifestări 
trează, o dată în plus, dorința țării 
noastre — tară 
odată,- în curs 
lărgi relațiile 
americane, cu 
de dezvoltare. „ 
cu ele în vederea înfăptuirii mare
lui obiectiv istoric pe care îl repre
zintă făurirea unei noi ordini eco
nomice și politice mondiale.

problemelor cooperării 
în curs de dezvoltare. 

României la asemenea 
internaționale ilus-

tot- 
de a

socialistă și. 
de dezvoltare — 
sale cu țările latino- 
celelalte țări în curs 
de a conlucra activ

Eugen POP

Intensă activitate la bordul navei „Soiuz-22“
MOSCOVA 18 (Agerpres). — Sîm

bătă, programul de lucru al cosmo
nauților Valeri Bikovski și Vladimir 
Aksenov, aflați la bordul navei cos
mice „Soiuz-22“, a cuprins fotogra
fierea Lunii, inclusiv în momentele 
apusului și răsăritului ei deasupra 
orizontului terestru. Experimentul a 
avut drept scop determinarea ca
racteristicilor optice ale aparaturii 
fotografice de la bordul navei și ale 
luminatorului acesteia, precum și 
cercetarea proprietăților optice ale 
atmosferei terestre. De asemenea, 
programul de lucru al cosmonauți-

lor sovietici a mai cuprins fotogra
fierea suprafeței terestre în vederea 
obținerii de date utile pentru agri
cultură și silvicultură. în acest scop, 
au fost fotografiate diverse zone din 
Asia și Europa ale U.R.S.S. Potrivit 
rapoartelor echipajului navei și in
formațiilor telemetrice. misiunea 
navei cosmice decurge normal.

Zborul navei ,,Soiuz-22“ are loc 
conform programului de colaborare 
al țărilor socialiste în domeniul cer
cetării și folosirii spațiului cosmic 
in scopuri pașnice.

La 
în 

ce
la

Consultări privind programul „Intercosmos"
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

Moscova au avut loc consultări 
problema referitoare la zborurile 
tățenilor din țările participante
programul „Intercosmos" pe nave și 
stații cosmice sovietice. La consultări 
au luat parte delegații din R.P. Bul
garia, R.S.
R.D.G., R.P. Mongolă, R.P. Polonă, 
Republica Socialistă România, R. P. 
Ungară și U.R.S.S.

în cursul consultărilor, desfășurate

Cehoslovacă. Cuba,

în spiritul colaborării frățești și în
țelegerii reciproce, s-a convenit ca 
cetățeni din toate țările socialiste 
participante la programul „Intercos- 
mos“ să ia parte la zborurile de pe 
navele și stațiile cosmice sovietice, 
împreună cu cosmonauți sovietici, în 
perioada 1978—1983, precum și asu
pra stabilirii termenului de începere 
a antrenamentelor acestora la Cen
trul de pregătire a cosmonauților „I. 
A. Gagarin".

• „PREISTORIA FRAN
CEZILOR". în întîmpinarea 
congresului Uniunii internațio
nale a științelor preistorice și 
protoistorice de la Nisa, în Fran
ța a fost tipărită ..Preistoria 
francezilor", o impunătoare lu
crare in 3 volume, cîntărind pes
te 10 kg. Cartea — la a cărei 
realizare au conlucrat 218 au
tori — se ocupă pe rîn>d de ci
vilizațiile paleolitică, mezoliti- 
că. neolitică de pe teritoriul 
Franței. Printre multe alte dase 
inedite, aflăm că prima apari
ție a omului a avut loc aci în 
urmă cu 1 800 000 de ani, măr
turie a acestui fapt aducînd-o 
uneltele de cuarț descoperite 
în Masivul Central.

o ȘAHUL IN SCOA
LĂ. Una din noutățile noului 
an de învățămînt în școlile po
loneze o constituie introducerea 
ca disciplină de studiu a jocului 
de șah. în orașul Cracovia, ele
vii primelor clase vor avea ca 
obiect de studiu obligatoriu jo
cul de șah, cite o oră la două 
săptămîni. Se consideră că a- 
ceastă nouă disciplină stimu
lează în mod deosebit gîndirea 
și inventivitatea copiilor în pri
mele clase.

© EXPEDIȚIE ' ÎNTRE
RUPTĂ. Kyroyasu Dakemoto, 
conducătorul unei echipe de al- 
pinști japonezi, și-a pierdut via
ta în timp ce încerca, alături de 
tovarășii săi. escaladarea pis
cului Whitesail (6 456 m altitu
dine) din masivul Himalaia (si
tuat pe teritoriul statului indian 
Himachal Pradesh). Un șerpaș 
care însoțea expediția a fost ră
nit în același accident. Potrivit 
informațiilor difuzate la Delhi, 
alpinistul nipon a căzut într-o 
prăpastie.

© DUPĂ 60 DE ANI.
De curînd, capul familiei
Lucernari, din orașul ita
lian Monte Sangiovanni, a
primit prin mandat poștal suma j 
de 1 300 lire. De unde provenea 
acest „dar" ? La 13 ianuarie 
1915. bunica „beneficiarului", 
Carolina Lucernari. a cerut so
cietății de asigurări din acea 
vreme despăgubiri pentru casa 
care îi fusese distrusă de cutre
mur. Numai că. datorită unor 
defecțiuni și întârzieri în întoc
mirea formelor respective, des
păgubirea i-a revenit abia ne
potului ei, Giacomo Lucernari, 
după mai bine de 60 de ani. Așa 
încît, la noua valoare a lirei, fe
ricitul moștenitor nu și-a putut 
cumpăra din suma respectivă 
decît... două pachete de țigări.

• STATISTICI ELOC
VENTE. Plecările și reveni
rile din concedii au fost mar
cate și în acest an în Euro
pa occidentală de mult prea nu
meroase accidente rutiere. Dările 
de seamă ale Organizației Mon
diale a Sănătății arată că pe șo
selele din Occident mor în fie
care an 100 000 de persoane și 
sînt accidentate alte 2 500 000, 
astfel încît în această parte a 
Europei, la persoanele între 15 
și 44 de ani — un deces din. 
două se datorează nu bolilor, ci 
accidentelor. Statisticile arată 
că un rol considerabil în pro
vocarea accidentelor de circu
lație îl are consumul de alcool 
al conducătorilor auto.

După demisia 
guvernului 
finlandez

Azi, alegeri 
parlamentare 

în Suedia
HELSINKI 18 (Agerpres). — Pre

ședintele Finlandei. Urho Kekkonen, 
a cerut guvernului demisionar Miet- 
tunen — format din reprezentanți 
ai partidelor social-democrat, comu
nist. de centru, liberal și popular 
suedez — să-și exercite în conti
nuare atribuțiile pînă cînd va fi 
constituit un nou guvern. Consultă
rile in acest scop vor înțepe la 21 
septembrie — a anunțat un purtător 
de cuvînt guvernamental.

Expunînd politica comuniștilor, 
un reprezentant al partidului a de
clarat, în cadrul unei conferințe de 
presă, că .' 
rezultatul unui 
concepții
Scopul nostru — a spus el — constă 
în a asigura folosirea forței de 
muncă".

„demisia guvernului este 
conflict între două 

de politică economică.

STOCKHOLM 18 (Agerpres). — E- 
lectoratul suedez — aproximativ 6 
milioane de alegători — este chemat 
astăzi, duminică, în fața urnelor 
pentru desemnarea noilor membri ai 
Rikstagului (parlamentul unicame
ral). în viitoarea legislatură, numă
rul mandatelor din forul legislativ a 
fost redus de Ia 350 la 349, pentru a 
evita tragerile la sorti în cazul în 
care un proiect de lege ar fi întru
nit un număr egal de voturi.

Din totalul deputaților. 310 vor fi 
desemnați pe baza sufragiului uni
versal direct, prin scrutin proporțio
nal, fiecare formațiune politică ur- 
mînd să prezinte liste în toate cir
cumscripțiile electorale. Restul de 39 
de mandate vor fi atribuite partide
lor prin repartizarea așa-numitelor 
„resturi electorale" pe plan național.

• „ULTIMA ENIG
MĂ» Ziarul francez „Le Fi
garo" va începe să publice peste 
cîteva zile în foileton cea din 
urmă creație a celebrei Agatha 
Christie, „Ultima enigmă". Car
tea este considerată cîntecul de 
lebădă al celei care l-a plăsmuit 
pe superdetectivul Hercule 
Poirot, cunoscut în întreaga 
lume. La numai cîteva săptă
mîni după publicarea romanu
lui, în care asistăm la moartea 
lui Hercule Poirot. închidea 
ochii pentru totdeauna și au
toarea. în ciuda vîrstei înainta
te a scriitoarei. în „Ultima e- 
nigmă" regăsim construcția per
fect logică, subtilul mecanism 
psihologic și umorul care au ca
racterizat-o dintotdeauna.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA l București, Plate ScIntelL Tel. 17 M 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dttuzorll din Întreprinderi șl tnstltutll. Din străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — Departamentul export-import 
Calea Grlvlței nr. 64—66 P.O.B, — 3001. telex t 11 683 sau 11 226. Tiparul i Combinatul Poligrafic CASA SCINTEU 40 366presă, București,


