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In lumina Programului Partidului Comunist Român, a ideilor, aprecierilor 
si orientărilor deschizătoare de noi perspective pentru viata spirituală 
a tării noastre, cuprinse in expunerea tovarășului Nicolae Ceausescu, 

ieri $i-a continuat lucrările, in ședințe plenare si pe secțiuni,
CONGRESUL EDUCA ȚIEI POLITICE 

Șl AL CUL TURII SOCIALISTE

Joi, 3 iunie, au continuat lucrările Congresului educației politice și al culturii socialiste, eveniment de seamă .care polarizează atenția Întregii națiuni.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Unității Socialiste, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului au fost intimpinați, la sosirea în sală, cu deosebită căldură, cu entuziasm, de miile de participanți la marele forum.In cursul dimineții, lucrările au avut loc în plen, ele fiind conduse de tovarășul Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, și tovarășa Tamara Dobrin, membră a 
Astăzi, în jurul orei 12, posturile noastre 

de radio și televiziune vor transmite direct 
de la Palatul sporturilor și culturii ședința 
de închidere a Congresului educației politice 
și al culturii socialiste

în paginile II—III—IV—V—VI

Din cuvîntul participanților 
la dezbaterile în ședințele plenare 

din zilele de 2 și 3 iunie

Biroului Consiliului Național al Femeilor, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.Au luat cuvîntul tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului, Nichi- ta Stănescu, scriitor. Ion Cîrcei, prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., Letay Lajos, scriitor. Maria Pitică, secretar al Comitetului județean Sălaj al.P.C.R.. Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, Draga Oltea- nu-Matei, actriță, Ion Dumitrescu, președintele Uniunii compozitorilor, Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic. Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului. ministrul educației și învăță- 

mintului, Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Titus Popovici, scriitor, Janos Fazekas, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului , interior. Ion Vlasiu, artist plastic. Ernst Breitenstein, redactor-șef adjunct al ziarului „Neuer Weg“, Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic E- xecutiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, colonel Dumitru Burlacu, secretar al comitetului de partid de la Școala militară de aviație „Aurel Vlaicu".După-amiază. lucrările au continuat în cele nouă secțiuni ale congresului :

— Secțiunea pentru activitatea e- ducativă desfășurată de școli, case de cultură și Cluburi din orașe și întreprinderi ;— Secțiunea pentru activitatea e- ducativă desfășurată de școli 'și căminele culturale sătești ;— Secțiunea pentru educația științifică a maselor :— Secțiunea pentru producția cinematografică și difuzarea filmului :— Secțiunea pentru creația literară, activitatea editorială și munca cu cartea ;— Secțiunea pentru creația muzicală și dramatică • și activitatea instituțiilor artistice :— Secțiunea pentru creația in domeniul artelor plastice ;
(Continuare în pag. a Vl-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre- , tar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, in cursul după-amiezii de joi. pe Piotr Stepa- novici Neporojnii. ministrul energeticii și electrificării al U.R.S.S.. care se află intr-o vizită in tara noastră.La întrevedere a luat parte tovarășul Nicolae Mănescu. ministrul energiei electrice.A participat, de asemenea. V. T. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.In timpul convorbirii s-a subliniat cu satisfacție dezvoltarea mereu as
Ministrul economiei rurale al Republicii 

Populare CongoTovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi după-amiază, pe Marius Mouambenga. ministrul economiei rurale al Republicii Populare Congo, președintele părții țării sale în Comisia mixtă de cooperare economică și tehnică româno-congoleză, care participă la lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a comisiei, ce se desfășoară la București.La întrevedere a participat tovarășul Vasile Patilineț, ministrul e- conomieL forestiere și materialelor de construcții, președintele părții române iri comisia mixtă.Cu acest prilej, oaspetele a transmis un mesaj de prietenie președintelui Nicolae Ceaușescu din partea președintelui Republicii Populare Congo, comandant Marien N’Gouabi, impreună cu urări de noi succese poporului român in opera de con
Interviul acordat de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu
Televiziunii 1-A.R.D. din Republica Federală Germania

După cum s-a mai anunțat, la 28 mai a.c„ tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gqjteral al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, a primit pe Reimar Allerdt, șeful 
Biroului permanent la București al Televiziunii I — A.R.D. din Repu
blica Federală Germania, căruia i-a acordat un interviu.ÎNTREBARE : In ultima vre

me se discută intens nu numai 
despre împărțirea lumii in țări 
bogate și sărace, ci și despre 
blocuri de state și despre sfere 
de influenta, care ar t?ebui‘ men
ținute sau chiar reinnoite. Care 
este, stimate domnule președin
te. opinia dumneavoastră in a- 
ceasta problemă 1RĂSPUNS : împărțirea lumii în țări bogate și sărace constituie o realitate — aș putea spune nedorită dar. totuși, o realitate — a zilelor noastre și este rezultatul nemijlocit al politicii colonialiste, al faptului câ, timp de secole, un număr relativ redus de țări au exploatat zeci și zeci de popoare. Soluționarea problemei subdezvoltării constituie astăzi una din condițiile fundamentale pentru progresul general, pentru asigurarea unei lumi mai drepte și mai bune. Legat de aceasta se pune, desigur, problema generală a realizării unei noi ordini economice internaționale, bazată pe egalitate, pe o colaborare reciproc avantajoasă.în ce privește împărțirea lumii în sfere de influență, și aceasta a constituit in trecut obiectul politicii imperialiste. Viața demonstrează însă că au apus pentru totdeauna acele vremuri, că schimbările care s-au produs in lume in raportul de forțe. creșterea conștiinței popoarelor și a voinței lor de a fi stăpîne pe bogățiile naționale și pe destinele lor constituie factorul hotărîtor pentru lichidarea cu desăvîrșire a politicii de împărțire in sfere de influentă. Trebuie să realizăm în lume relații cu totul noi, bazate pe respectul independenței și suveranității fiecărei națiuni, pe dreptul fiecărui popor de a se dezvolta liber, corespunzător năzuințelor sale. Numai pe această cale se pot asigura pacea și colaborarea internațională.ÎNTREBARE: In unele luări de 
poziție din diferite țări sint ex
primate tendințe de integrare 
economică și politică, ceea ce in 
mod firesc atrage după sine o 
reducere a drepturilor suverane 
ale statelor naționale. Care este 
punctul de vedere al României 
referitor la aceste tendințe ?RĂSPUNS : Este adevărat că se discută mult despre problema integrării economice — în unele locuri și despre o integrare politică — și, legat de aceasta, despre necesitatea renunțării de către state, intr-o măsură mai mare sau mai mică, la drepturile lor suverane. După părerea noastră, 

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

struire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Mulțumind. tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat, la rîndul său, un cald salut 1 președintelui Marien N'Gouabi și cele mai bune urări, iar poporului congolez prieten succese tot mai mari in întreaga activitate de dezvoltare economică și socială, multă prosperitate și bunăstare.în cadrul întrevederii a fost exprimată satisfacția față de evoluția ascendentă a relațiilor româno-congo- leze și a fost exprimată convingerea că ele vor cunoaște o permanentă dezvoltare în spiritul înțelegerilor convenite de cei doi șefi de stat în cursul dialogului la nivel inalt . de la Brazzaville și București. S-a subliniat că amplificarea raporturilor de colaborare româno-congoleze este în interesul dezvoltării și progresu

dezvoltarea economico-socială mondială pune cu putere la ordinea zilei necesitatea unei largi cooperări, a participării active a tuturor popoarelor la diviziunea internațională » uiincii'. \„vNu se pogte concepe în lumea de astăzi dezvoltarea unei țări fără o largă colaborare internațională. Noi considerăm insă că această colaborare și participare activă la diviziunea internațională a muncii trebuie să se bazeze pe respectarea independenței fiecărei națiuni, pe asigurarea progresului rapid al fiecărui popor, deoarece numai astfel ::e poate realiza o colaborare largă, avantajoasă pentru toate națiunile.Problema renunțării la drepturile suverane ale statelor naționale sau a reducerii lor cred că nu se poate pune in etapa actuală de dezvoltare. Națiunea mai are in l'ața ei o perioadă încă destul de lungă de existență. Evenimentele chiar din multe state din Europa — nu mai vorbesc de țările care . și-au cîștigat recent independenta — demonstrează că popoarele vor să simtă pe deplin independența, suveranitatea, să se bucure de adevărata libertate din toate punctele de vedere.ÎNTREBARE: Constituția 
României garantează drepturi 
egale pentru toți cetățenii, fără 
deosebire de naționalitate. Ce în
treprinde In prezent și ce își 
propune statul român in viitor 
pentru a asigura dezvoltarea ne- 
stinjenită a minorităților națio
nale ?■RĂSPUNS : Intr-adevăr, Constituția Republicii' Socialiste România garantează tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate, drepturi egale în toate domeniile de activitate.Aș putea menționa că lichidarea discriminărilor naționale și rasiale constituie una din marile înfăptuiri ale Partidului Comunist Român, care întotdeauna — și. în condițiile ilegalității, și după ce a devenit partid de guvernămint — s-a preocupat îndeaproape de soluționarea în modul cel mai democratic a acestei probleme.Toți cetățenii, inclusiv cei aparți- nind diferitelor naționalități conlocuitoare, se bucură în prezent de drepturi egale în toate domeniile. Desigur, noi pornim de la faptul că principalul în această privință este asigurarea condițiilor economice, materiale ale egalității și, în acest scop, acționăm pentru amplasarea forțelor 

ducția de utilaje și construirea de centrale electrice nucleare, precum și in dezvoltarea in continuare a cooperării in cadrul sistemelor energetice interconectate.Au fost discutate. de asemenea, unele aspecte ale problemei energiei pe plan mondial, relevipdu-se necesitatea unor soluții care să asigure conservarea și folosirea rațională a resurselor de energie ale planetei. 1n interesul dezvoltării și progresului tuturor națiunilor.întrevederea s-a desfășurat într-n atmosferă cordială, de caldă prietenie.

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

de producție, a industriei, a altor ramuri ale economiei în toatș regiunile și zonele țării.în același timp, feste garantată folosirea limbii naționale in întreaga activitate, in școli, in viață culturala in relațiile generale ale cetățenilor cu autoritățile statului.Avem în vedere să milităm în continuare pentru dezvoltarea generala a societății noastre șl, in acest cadru, asigurarea condițiilor de viață, de in- vățămint și de cultură pentru toți oamenii muncii, inclusiv pentru cei aparținind naționalităților conlocui; toare. ÎNTREBARE : Ce importanta 
atribuiți Congresului educației, 
politice și al culturii socialiste și 

. care sint problemele supuse 
dezbaterii ?RĂSPUNS : Congresul educației politice și al culturii socialiste arc menirea de a dezbate intr-un mod democratic, cu participarea largă a tuturor factorilor care răspund de în- vățămint și educație, cit și cu reprezentanții direcți ai maselor largi populare, problemele dezvoltării în- vățămintului, științei, culturii, ridicării generale a nivelului de cunoaștere și cultură al întregului nostru popor.Considerăm că aceste probleme fac parte integrantă din procesul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, în care oamenii muncii trebuie să se bucure din plin atit de bunurile materiale, cit și de bunurile culturale, să posede cele mai înaintate cunoștințe în toate domenilîe de activitate.ÎNTREBARE : Potrivit infor
mațiilor apărute in presă, pre
gătirile pentru Conferința euro
peană a partidelor comuniste și 
muncitorești se apropie de sfir- 
șit. Ce sens acordați, stimate 
domnule președinte, acestei in- 
tilniri și care sint rezultatele pe 
care le așteptați ?RĂSPUNS : Intr-adevăr pregătirea Conferinței europene a partidelor comuniste și muncitorești a intrat în fază finală.După părerea noastră, ea ar putea avea loc intr-un-viitor'apropiat.Dorim ca această conferință să prilejuiască un schimb larg și democratic de păreri asupra problemelor dezvoltării contemporane, și in primul rînd asupra problemelor europene, în centru aflîndu-se activitatea es trebuie desfășurată în vederea unirii tuturor forțelor democratice, a tuturor popoarelor europene pentru aplicarea în viață a documentelor adoptate la Helsinki, pentru realizarea securității, a unor relații noi de colaborare și de pace în Europa.

Strălucită călăuză in uctivituteu pentru făurirea conștiinței revoluționare,
pentru modelarea omului nou, însuflețit de idealurile comuniste

Adînca rezonanță în cugetul 
întregii națiuni a expunerii 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la Congresul educației politice 

și al culturii socialiste

De două zile, tribuna primului Congres al educației politice și al culturii socialiste se află La dispoziția oamenilor care au o misiune de mindrie : aceea de a înfăptui politica revoluționară și umanistă, fermă și generoasă a partidului, de modelare a conștiințelor, de făurire a omului nou.De două zile, in plen și pe secțiuni, primul Congres al educației politice și al culturii socialiste reunește atitea voințe, sub aceeași arzătoare și nobilă idee — înnobilarea fizionomiei morale a omului de azi și de mîine, cel care parafează prin fapta durabilă de muncă și de creație, de gind îndrăzneț și vibrantă fervoare comunistă, progresul României socialiste.

Sint oameni a căror apartenență de virstă, de statut profesional strict este deosebit de diversă. Dar, deși sint atitea voci care se rostesc la.acest forum al spiritualității românești, de dimensiuni tără precedent, simți puternic unanima lor vibrație, crezul unic care se constituie drept cimentul indestructibil al uriașei opere — și ea de dimensiuni sociale fără precedent — opera desăvîrșirii omului epocii societății socialiste multilateral dezvoltate oe pămintul României. Unii, p.otrivit obiceiului și structurii lor spirituale. înfățișează direct ceea ce au de spus. Arată simplu ce au întreprins pentru înfăptuirea Programului i- deologic al partidului. Ce forțe au antrenat în slujba educării omu

lui. Ce inițiative s-au impus. Cite mai sint încă de făcut pe acest drum. Alții vin cu recunoașterea deschisă a neimplinirilor și, de aici, certitudinea propulsării spre rezultate mai bune impunindu-se cu rigoare și logică firească. Iar alții, căutind in ei explicația intimă a eforturilor statornice pentru îndeplinirea cu și mai mare răspundere a Programului ideologic al partidului, căutind cuvintele ..care să exprime adevărul", apelează nu o dată la metafore. „Noi, in acest cincinal, spunea reprezentantul riavaliștilor constănțeni, a- vem nu numai misiunea de onoare de a construi nava amiral a flotei românești, ci și misiunea de onoare de formare a omului nou, construc

tor al socialismului și comunismului în România".Ferice de țara și oamenii ei care își propun asemenea ținte nobile 1 Ferice de țara care are un asemenea conducător — Partidul Comunist Român, in frunte cu secretarul său general. tovarășul Nicolae Ceaușescu — care așazâ problematica desăvîrșirii omului creator de valori materiale și spirituale in centrul preocupărilor majore, ilus- trind astfel, in chip strălucit, confirmarea adevărului marxist a indestructibilei legături dintre progresul ■ material și dezvoltarea conștiinței. dintre politică și cultură. Ferice de țara care, avînd la cirma sa asemenea conducători, nu pregetă să construiască cit mai desă- virșit nava amiral a României de 

azi și de miine, pe puntea cărei» va urca un om mereu mai bun. mai drept, revoluționarul, patriotul, internaționalistul convins, un om format, călit la școala înaltă a principiilor morale cuprinse în Codul etic comunist.Congresul educației politice și al culturii socialiste se înscrie astfel ca un eveniment de însemnătate istorică în viața politică, in existenta spirituală a patriei noastre. Iată de ce, se poate spune că. prin cuvîntul lor. participanții la dezbateri dau expresie mandatului a milioane de oameni ai muncii de oe întreg cuprinsul țării, care. în ultimele luni. în cadrul unor manifestări politico-educative de o am-
(Continuare în pag. a VII-a)
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CONGRESUL EDUCAȚI El POLITICE Șl AL CULTU Rl I SOCIALISTE
Din cuvîntul participanților la dezbaterile în ședinfele plenare din zilele de 2 și 3 iunie

Cuvîntul tovarășului
9

Miu Dobrescu
membru supleant al Comitetului Politic Executiv 

al C.C. al P.C.R.,
prim-secretar al Comitetului județean Suceava 

al P.C.R.îmi stăruie puternic în minte ideile din cuvîntarea rostită aici de secretarul general al partidului. Ea va rămîne trainic în conștiința poporului, ca o expresie a înaltei responsabilități pentru destinele națiunii, a grijii pe care o poartă partidul pentru zămislirea virtuților morale ale omului nou. făuritor al societății socialiste și comuniste în această vatră românească multimilenară.Ideea directoare a cuvîntării este reafirmarea rolului conducător al partidului în opera de edificare socialistă a patriei, de formare a omului nou — ca o parte integrantă a acestui proces revoluționar — a unității de nezdruncinat dintre partid și popor, a simbiozei dintre partid și oameni, amintindu-ne memorabilele cuvinte ale tovarășului Nicolae Ceaușescu : „...partidul sînt oamenii, istoria sa este istoria oamenilor, conștiința lui este conștiința oamenilor".în județul Suceava, dimensiunile forței politice a partidului nostru sînt reprezentate, în primul rînd, de cei peste 55 000 de comuniști, constituit! în 1 266 de organizații. Practic, nu avem colectivitate socială în care să nu existe un nucleu de partid în stare să antreneze, într-un torent unic, conștiințele, întreaga capacitate a oamenilor muncii.Această forță politică și-a stabilit ca obiectiv de cea mai mare importanță ridicarea con- • științei socialiste, formarea o- mului nou, subordonînd riguros normele și principiile etice înfăptuirii sarcinilor concrete — economice și sociale — din județ. Am constituit comandamente majore ale muncii politico- educative : valorificarea mai bună a resurselor materiale ale județului, a spațiilor și capacităților de producție, reducerea cheltuielilor de producție, ridicarea calității producției, întărirea disciplinei în muncă, valorificarea potențialului agriculturii județului, ca și lărgirea orizontului de cunoaștere al maselor.Validarea unei asemenea orientări au făcut-o rezultatele muncii bucovinenilor, în perioada 1971—1975 — concretizate în realizarea cincinalului în patru ani și jumătate și, ca urmare, în obținerea unei producții globale industriale suplimentare valorînd 4,6 miliarde lei.în primul plan al activității noastre pe tărîm Ideologic am situat însușirea de către comuniști, de către ceilalți oameni ai muncii a conținutului documentelor partidului, al operelor tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ne-am inspirat astfel din izvorul viguros al spiritului comunist, revoluționar, din gîndirea profundă și cutezătoare care s-a încrustat adînc în istoria nouă a României, din gîndirea celui mai strălucit contemporan al nostru, omul model care și-a închinat întreaga viață fericirii poporului din rîndurile căruia s-a născut, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Atenția organizației județene de partid s-â concentrat, concomitent. spre situarea muncii politice și cultural-educative în- 'tr-o permanentă ofensivă, spre a-i conferi combativitate, spirit revoluționar militant, forța necesară pentru anihilarea oricăror factori de natură să polueze conștiințele.Raportîndu-ne la exigentele rezultate din magistrala expunere a tovarășului. Nicolae Ceaușescu. ne dăm bine seama
Cuvîntul tovarășei 
Aurelia Leuceanu

secretar al comitetului de partid de la întreprinderea 
textilă AradAm ascultat cu mult interes expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de o deosebită valoare, care tratează, cu înaltă principialitate marxist-leninistă, numeroase probleme de ordin teoretic și practic, stabilind totodată un amplu program pentru ridicarea pe o treaptă superioară a activității educative de formare a omului nou, cu o înaltă conștiință socialistă, revoluționară. Acționînd in acest spirit, unul din obiectivele principale — înscrise permanent ne agenda de lucru a organizațiilor de partid din marea familie a textiliștilor arădeni — a fost ridicarea nivelului conștiinței socialiste a fiecărui membru al colectivului de muncă. întreprinderea noastră, cu o veche tradiție industrială, și-a îmbogățit an de an, prin grija partidului și statului, zestrea tehnică cu noi capacități productive, cu noi utilaje de mare randament și înaltă tehnicitate. Concomitent, în perioada -cincinalului 1971—1975, in cadrul liceului textil au fost pregătiți pentru producție un număr de 1 347 muncitori și 45 tehnicieni și maiștri ; în cadrul cursurilor organizate în întreprinderi s-au calificat în meserie peste 2 050 tineri, iar la cursurile de reciclare au fost antrenați, practic, toți membrii colectivului de muncă. Avînd în vedere că cei mai multi dintre noii noștri colegi sînt tineri, șî chiar foarte tineri, ne-am ocupat cu toată răspunderea și de formarea lor politică și etică. Căutînd să îmbunătățim conținutul adunărilor generale de partid și U.T.C.. am pus în discuția comuniștilor și uteciștilor probleme arzătoare ale producției : utilizarea timpului de lucru, organizarea mai bună a producției și a muncii, creșterea productivității și 

că mai avem multe de făcut pentru a asigura traducerea in viață, întocmai, a Programului ideologic al partidului. Trebuie să asigurăm propagandei de partid, muncii ideologice obiective clare, țeluri precise, să luptăm împotriva generalităților, vorbăriei lipsite de substanță, a mimetismului. Fiindcă — de ce să n-o spunem ? — am avut și avem situații în care propaganda, activitatea cultural-edu- cativă sînt rupte de cerințele reale ale vieții, fără finalitate, tardive, răminînd tributare formalismului și rutinei, cu alte cuvinte comodității în gîndire și acțiune.Așa cum foarte judicios aprecia tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea prezentată la congres, forțele care sînt chemate * să realizeze educația politică a maselor acționează actualmente dispersat, atît în unitățile economice, cît și la sate. Apreciez, de aceea, că propunerea de a fi create. în întreprinderi ca și' Ia sate, consilii unitare ale e- ducației și culturii, pentru a .prienta și coordona munca în ’ acest domeniu, merită a fi îmbrățișată de toată lumea. Roadele transpunerii ei în practică. asociate acelora ce sînt legate de aplicarea altor valoroase propuneri ale secretarului nostru general. între care transformarea cabinetelor de partid în organisme de răspîndire în masă a politicii partidului, a culturii și științei, vor echivala sigur cu vitalizarea întregului proces educațional. Această complexă operă de înrîurire a gîndirii și sensibilității oamenilor ar cîștiga. cred, în amplitudine. așa cum s-a arătat în expunere, dacă forțele considerabile pe care le avem pe acest tărîm s-ar apleca statornic și cu mai multă sensibilitate asupra realităților noastre socialiste, asupra universului sufletesc al întemeietorilor istoriei noastre noi.Vreau să exprim acordul meu deplin cu poziția principială înfățișată în .expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în legătură cu faptul că Republica Socialistă România nu are probleme teritoriale sau de altă natură cu statele vecine. Comuniștii din România, toți oamenii muncii doresc într-adevăr, cu ♦ sinceritate, ca granițele cu toate statele vecine să fie granițe ale prieteniei și colaborării în munca și lupta pentru socialism șî comunism, pentru pace și co-_ laborare în lume. Folosesc acest prilej pentru a exprima încă o dată deplinul acord la politica promovată de partidul și statul nostru, de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de dezvoltare a relațiilor de prietenie, colaborare și. solidaritate cu toate țările socialiste, fiind convins că a- ceasta servește Intereselor fundamentale ale poporului român, cauzei socialismului și păcii în lume. Pentru comuniști, pentru toți locuitorii Bucovinei, ca pentru întreaga ființă a patriei care, așa cum spune poetul sucevean Nicolae Labiș, trăiesc „în miezul unui ev aprins", vibranta cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu este o nouă lecție de patriotism și înflăcărat spirit revoluționar, o patetică chemare, un puternic dinamizator al conștiințelor întregii națiuni ferm angajate în lupta pentru edificarea civilizației comuniste pe pă- mîntul străbun al scumpei noastre patrii.

valorificarea superioară a gîndirii tehnice și științifice. Toate aceste probleme au fost dezbătute nu numai sub aspect economic, productiv, ci și sub cel politico-etic. O atenție deosebită s-a acordat educației patriotice a tinerilor, formării lor în spiritul unității și frăției dintre oamenii muncii români și cei aparținind naționalităților conlocuitoare.Ca rezultat al unor asemenea preocupări, ca reflectare a ridicării conștiinței socialiste, a perfecționării pregătirii profesionale. se înscriu și succesele obținute în acest început de cincinal a! revoluției tehnico- științlfice de colectivul întreprinderii, care, pe primele patru luni ale acestui an. a realizat o depășire de 6.5 milioane lei la valoarea producției globale și aproape 10 milioane lei Ia valoarea producției-marfă.Rezultatele pe care le-am obținut au fost posibile datorită înaltei responsabilități cu care comuniștii. întregul nostru colectiv au acționat pentru transpunerea în fapte a mărețelor sarcini trasate de Copgresul al Xl-lea al partidului. Desigur, nu putem spune că am făcut totul în această privință. Pregătirea și educarea cadrelor constituie o investiție prețioasă, care nu admite rebuturi. Tocmai de aceea, organizația noastră de partid va trebui să îndrume și să coordoneze mai direct activitatea de educație politică și cetățenească, de pregătire profesională Ia locul de muncă — domeniu în care există încă deficiențe, manifestări de formalism ; mai sînt cursuri cu un conținut sărac, neadecvat e- xigențelor producției moderne. Este necesară mai multă preocupare. atît la noi. cît și în alte întreprinderi, pentru înlocuirea calificării înguste, uni

laterale. cu forme care să asigure policalificarea — cerință de bază, mai ales în ramura industriei ușoare. Socotim, totodată, că este necesar ca. pornind de la indicația dată de conducerea partidului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a promova cu mai mult curaj femeile în funcții de conducere,
Cuvîntul tovarășului 

Viorel Surugiu 
secretar al comitetului de partid de la cooperativa 
agricolă de producție din Conțești, județul Teleormanîntrunirea noastră în acest Congres al conștiinței comuniste este încă o dovadă, din atî- tea multe altele, că partidul nostru se consultă în tot ce gîn- dește și hotărăște cu întregul popor. Ascultînd bogata expunere, despre realizările, dar și sarcinile de viitor, prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, am înțeles încă o dată cît de mult prețuiește omul în societatea noastră, eforturile mari ce se fac pentru ridicarea continuă a nivelului de cultură și Civilizație al întregului popor. Am învățat, totodată, de la secretarul general al partidului că cea mai de preț menire a omului este aceea de a-și pune toată priceperea și hărnicia în slujba dezvoltării patriei și fericirii poporului.Noi, cei care lucrăm în agricultură, am socotit că numai smulgînd pămîntului roade bogate, dînd cît mai multe produse agroalimentare, ne facem datoria față de patrie. Țăranii din comuna Contești, județul Teleorman, au fost printre primii care, în 1949, au strîns pă- mîntul laolaltă. In cincinalul trecut am obținut cele mai mari producții. Viața ne-a învățat că nu putem să obținem recolte bogate dacă nu întronăm ordinea și disciplina, dacă nu sădim fiecăruia răspunderea și grija pentru averea obștească, dacă nu convingem toată suflarea satului să participe la lucrările agricole. Am început cu noi, cei 460- de comuniști. Am transformat cele cinci organizații de bază într-o adevărată școală a educației, în care am discutat despre succese*  și despre neajunsuri, despre răspunderea comuniștilor pentru înfăptuirea politicii partidului în domeniul agriculturii. Am cerut membrilor de partid să lucreze cu nădejde și, mai ales, să învețe cum să muncească în noile condiții. Am atras pe, cei 1 200 coo-

Cuvîntul tovarășului 
Ștefan Pascu

rectorul Universității „Babeș-Bolyai" din CIuj-NapocaCel dinții Congres al educației politice Și al culturii socialiste și-a înscris în programul său dezbaterea celor mai importante probleme ale societății noastre în impetuoasa ei transformare revoluționară în toate domeniile de activitate. Iar raportul de excepțională însemnătate teoretică și practică al tovarășului Nicolae Ceaușescu, conferă dezbaterilor o principialitate marxistă cu limpezime de cristal.Referindu-se la creația marilor personalități din istoria culturii și științei românești, vorbitorul a arătat că. de la Can- temir la învățații iluminiști, de la aceștia la revoluționarii pașoptiști, la generația Unirii și Independenței, la aceea a unității naționale, la oamenii zilelor noastre, galeria oamenilor de cultură, credincioși progresului și poporului este impresionantă. în acest mare efort de gîndire și creație se înscrie și istoriografia românească. A- mintind opera celor mai de seamă reprezentanți ai gîndirii istorice românești. Xenopol și Bogdan, Pârvan șî Iorga. care și-au făcut un scop nobil din slujirea intereselor poporului prin creația lor științifică și prin activitatea lor social-politică, vorbitorul s-a oprit apoi pe larg la rezultatele, cercetările și perspectivele deschise istoricilor români de azi.Subliniind necesitatea unei mai pregnante preocupări a istoricilor. politologilor și filozofilor pentru abordarea problemelor cardinale, cum ar fi, de pildă, formarea națiunii române moderne, transformarea conștiinței de neam în conștiința națională. vorbitorul a spus : însemnătatea incontestabilă a națiunii în mersul înainte al societății obligă cercetătorii din domeniul științelor sociale să-și unească eforturile pentru a a- profunda întreaga complexitate a procesului de formare a națiunii române, a rolului istoric al națiunii în trecut și astăzi. Lucrul este pe deplin posibil,’ deoarece sîntem beneficiarii unor aprecieri, caracterizări si definiții de valoare inestimabilă. cunoscute și recunoscute în țară și peste hotare, aprecieri, caracterizări și definiții cuprinzătoare. științifice și pătrunzătoare, formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în spiritul principialității marxist-leniniste. Toate acestea sînt de natură să zădărnicească teoriile eronate
Cuvîntul tovarășului 

Vasile Păcuraru
președintele Consiliului județean Bacău 

al sindicatelor
Vă rog să-mi îngăduiți să exprim, de la această tribună. în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Bacău, deplina noastră adeziune la politica internă (i externă a 

să milităm ferm pentru a elimina o anumită optică învechită privind rolul femeii în procesul de producție și în societate, să ne preocupăm mai mult de ridicarea nivelului de pregătire profesională, ideologică și de cultură generală al colegelor noastre.

peratori la învățămintul agricol, în -laboratoarele școlii la dezbaterile , desfășurate pe timpul iernii, avînd ca obiectiv principal de a obține „de pe fiecare palmă de pămînt producții maxime".Rezultatele nu s-au lăsat așteptate. In 1974 am obținut, datorită acestor rezultate, „Ordinul Muncii" clasa I, iar anul trecut am reușit să realizăm peste 7 200 kg porumb boabe la hectar în cultură neirigată, întrunind, împreună cu alte 16 cooperative agricole din județul Teleorman, condițiile primirii înaltului titlu de „Erou al Muncii Socialiste".Locul nostru unde ne întrunim pentru a chibzui împreună, dar și pentru a ne recrea, a devenit noul cămin cultural, cu 400 de locuri, cu o modernă bază sportivă. Meșterii ogoarelor sînt și meșterii vestitului „căluș", care au fost încununați de lauri la concursurile naționale, ca și peste hotare ; in viața noastră și-au făcut loc trainic, brigada artistică, teatrul, muzica, lectura, poezia.Desigur, n-am încheiat munca politico-educativă. ci căutăm s-o orînduim mai bine, după nevoile noastre, după sarcinile pe care le avem de îndeplinit. Dezbaterile și analizele pe care le organizăm periodic, dar mai ales cele din primăvara acestui an, cu privire la modul cum am îndeplinit Programul ideologic al partidului, au arătat că și în viața spirituală am cules roade bune, dar mai avem multe de făcut. De aceea, ne străduim să înlăturăm orice aspecte de formalism din munca noastră, să sporim eficiența muncii politice și cultural-educative de masă, atrăgînd pe toți locuitorii comunei la acțiunile pe care le organizăm. pentru ca fiecare cetățean să trăiască și să muncească în. spiritul nomelor eticii șt echității socialiste.

cu privire Ia perimarea categoriei de națiune și independență națională, formulate de unii filozofi, politologi, sociologi și istorici de peste hotare.Istoriografia marxistă din România — a continuat vorbitorul — a demonstrat, prin cercetările sale, că și epoca contemporană aparține istoriei și nu publicisticii, cum afirmă unii ideologi burghezi, că a- ceastă epocă îmbogățește istoria patriei cu o jumătate de secol de evenimente și realizări, importante, de Ia crearea Partidului Comunist Român pînă la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Cunoașterea adincă, științifică a realităților din trecut și de azi va sta la temelia noului tratat de istorie a României. Cartea neamului, Istoria României va trebui să răspundă cerinței formulate în cuvinte emoționante de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pentru ca poporul român să nu se simtă asemenea copilului ce nu-și cunoaște părinții, istoricii sînt datori cu cercetări profunde, obiective, cu privire la trecutul poporului român și al naționalităților conlocuitoare.Aforismul lui Marx : „Teoria devine o forță revoluționară de îndată ce cuprinde masele", exprimă în chip magistral funcția socială a ideologiei revoluționare, a ideilor înnoitoare care reflectă particularitățile concret istorice, importanta însușirii și aplicării creatoare a ideologiei marxist-leniniste, așa cum se oglindește în Programul ideologic, în Programul partidului, în alte documente ale ultimelor congrese și. conferințe, în lucrările de inestimabilă valoare teoretică și practică ale secretarului general al partidului, președintele României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Doresc să exprim în fața congresului acordul deplin față de îndatoririle de mare răspundere ce revin istoriografiei noastre, așa cum au fost înfățișate în fața noastră de secretarul general al partidului, și totodată angajamentul de a cinsti aceste îndatoriri. Avem o ideologie științifică, principială și clară, avem o credință fermă și o voință tare de a munci fără preget pentru a contribui la realizarea marilor idealuri ale poporului român de libertate și independență, de prosperitate și fericire.

partidului. Întreaga noastră gratitudine și recunoștință pentru grija. înalta responsabilitate și competență cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiu iubit ai poporului nostru, se ocupă de 

problemele complexe ale edificării societății socialiste, de asigurarea tuturor condițiilor pentru dezvoltarea și afirmarea multilaterală a personalității o- mului nou al societății noastre.In concordantă cu sarcinile ce ne-au revenit din Programul ideologic al partidului — a spus în continuare vorbitorul — sindicatele din județul nostru, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, au acționat cu fermitate și consecvență pentru continua îmbunătățire a muncii politice și cultural-educative, subordonînd-o tot mai mult înfăptuirii sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, în acest context, vorbitorul a stăruit asupra ciclului de acțiuni Organizate în cluburi și case de cultură sub denumirea „Ziua complexă". în cadrul a- cestei acțiuni se realizează practic un dialog fertil între conducerea întreprinderilor și masa de angajați în legătură cu aprovizionarea tehnico-mate- rială. folosirea judicioasă a timpului de lucru, calitatea produselor, disciplina in producție, protecția muncii, condițiile de muncă și de viață. Sint organizate expoziții, cuprinzînd cele mai bune produse realizate, dar și unele cu defecțiuni, se fac concursuri pe meserii, se vizionează filme despre protecția muncii; brigăzile artistice de a- gitație și celelalte formații de artiști amatori prezintă apoi spectacole pentru angajați și membrii lor de familie. Eficienta acestei acțiuni s-a oglindit în îmbunătățirea calității produselor, în scăderea numărului de absențe și întirzieri, în eliminarea accidentelor de muncă.După ce s-a referit la acțiunile de propagandă tehnico-eco- nomică desfășurate în ultimii
Cuvîntul tovarășului 

Ludovic Fazekas
prim-secretar al Comitetului județean Harghita 

al P.C.R.In magistrala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, document programatic de o excepțională însemnătate, găsim, de fapt, propriile noastre ginduri, propriile noastre dorințe de făurire a omului nou, constructor de nădejde al socialismului și al comunismului pe pă- mîntul scumpei noastre patrii — România socialistă.în continuare, vorbitorul s-a referit la unele aspecte specifice ale activității comitetului județean de partid privind înfăptuirea Programului ideologic al partidului în domeniul formării cadrelor, al ridicării nivelului lor politic și cultural-pro- fesional, al integrării miilor de noi angajați în colectivitățile de muncă, al întăririi simțului lor de răspundere.Făcînd bilanțul realizărilor pe care județul Harghita le-a obținut în perioada cincinalului care a trecut, „cea mai bogată etapă de dezvoltare a acestor meleaguri", vorbitorul a spus: Realitățile de astăzi ale județului Harghita dovedesc oricui roadele politicii naționale juste, marxist-leniniste, a Partidului Comunist Român de repartizare rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, de asigurare in fapt a adevăratei egalități în drepturi a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. Numai în ceea ce privește învățămintul și cultura, azi, în fiecare comună și în sate avem școli generale de 8 sau 10 ani, cămine culturale, biblioteci. Din totalul de 330 de școli și secții cîte există în județ, în 293 procesul de învăță- mînt se desfășoară în limba maghiară. Noi, în întreaga muncă politico-educativă pornim de la aceste realități, cultivind în rîn- dul maselor sentimentele de mîndrie patriotică, de dragoste față de partid, ca și față de tradițiile progresiste. Privim ideea frăției dintre oamenii muticii români, maghiari și de alte naționalități ca ceva ce face parte din ființa noastră, din viața noastră de toate zilele.Sînt întru totul de acord cu sublinierea ce se face în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia atît problema națiunii, cît și a naționalităților trebuie privită in perspectiva Istorică a dezvoltării forțelor de producție și perfecționării relațiilor sociale, a dispariției claselor și categoriilor sociale, a omogenizării și formării unei societăți unice a oamenilor muncii. Pornind de la adevărurile materialist-dia- lectice cu privire la evoluția națiunii și a problemei naționalităților conlocuitoare în cadrul statelor naționale, adevăruri după care se călăuzește întreaga politică a partidului și statului nostru, noi acționăm tn mod conștient pentru . asigurarea tuturor condițiilor de manifestare plenară a națiunii și a naționalităților și. totodată, pentru apropierea și dispariția
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Virgil Teodorescu
președintele Uniunii scriitorilorAm ascultat cu profundă emoție aici, în înaltul forum al educației politice și al culturii socialiste, ampla și strălucita expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului și președintele României socialiste, document programatic care, prin profunzimea ideilor, prin justețea și clarviziunea liniilor directoare pe care le trasează, se înscrie ca un moment crucial în viața noastră politică și socială. Aflîndu-ne, astfel, în fața unei noi etape, de dezvoltare a culturii românești, ce impune, în mod firesc, o ana

ani, la cursurile celor 38 de universități populare — in care șînt cuprinși aproape 14 000 de oameni ai muncii — vorbitorul a arătat că o dominantă a activității politice și cultural-educative desfășurate de organizațiile sindicale din județ este cultivarea în conștiința oamenilor muncii, și îndeosebi a tineretului, a patriotismului socialist, cunoașterea aprofundată a trecutului eroic și glorios al poporului nostru, înțelegerea faptului că a-ți iubi fierbinte patria, a cinsti faptele și luptele înaintașilor înseamnă a-ți face exemplar datoria la orice loc de muncă, a nu preocupeți nici un efort pentru înălțarea României pe cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației. în această direcție au fost organizate multiple și variate acțiuni, între care vizitele la muzee și locuri istorice, la mausoleul de la Mă- rășești, la Oituz, concursul „Vitejii neamului", spectacole de teatru și de poezie patriotică.In încheiere, vorbitorul a spus : Asigurăm conducerea partidului, pe tovarășul secretar general, Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii, sindicatele din județul Bacău, însuflețiți de pilda vie a activității sale, închinate înaltelor idealuri ale poporului, vor munci cu pasiune și dăruire revoluționară pentru transpunerea în viață a obiectivelor ce ne revin din actualul cincinal, din indicațiile și orientările trasate la acest înalt forum. Vom face totul pentru înfăptuirea exemplară a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, cu convingerea fermă că aceasta este calea sigură a fericirii și bunăstării poporului.

treptată în comunism a deosebirilor naționale, pentru formarea unui popor al oamenilor muncii, făuritori conștienți, într-o deplină unitate, a propriei lor istorii, a propriului lor viitor comunist. In acest sens, sub conducerea partidului nostru, vom acționa cu toată fermitatea și în viitor, pentru cimentarea trainică a unității dintre toți oamenii muncii — români, maghiari și de alte naționalități — pe. baza stimei reciproce, a deplinei egalități în drepturi, pentru dezvoltarea prieteniei și frăției în lupta și munca pentru prosperitatea patriei comune.In același timp, noi cultivăm mîndria față de politica externă a partidului și statului nostru. politică profund patriotică și internaționalistă. Realizările României socialiste pe planul vieții economice și culturale, precum și politica internațională a partidului și statului nostru corespund pe deplin intereselor generale ale socialismului, păcii și progresului, luptei pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune. Apărarea libertății și independenței reprezintă o condiție esențială a înfăptuirii idealurilor socialismului și comunismului în lume. Tăria solidarității internaționale depinde de forța clasei muncitoare din fiecare țară, de autoritatea și încrederea de care se bucură partidul ei revoluționar în rindul propriului popor. Acționînd în acest spirit. Partidul Comunist Român își aduce o substanțială contribuție la cauza socialismului, la triumful idealurilor de pace și progres ale tuturor popoarelor.Raportînd congresului rezultatele bune obținute de economia județului Harghita în- primele cinci luni ale cincinalului, rezultate care, față de perioada corespunzătoare a anului trecut, însumează o creștere de aproape o jumătate de miliard de lei. vorbitorul a spus în continuare : In toate aceste rezultate este, firește, încorporată și munca politico-educativă desfășurată de organele și organizațiile de partid și, sub conducerea lor, de toate instituțiile și așezămintele de cultură din județ. Desigur, mai avem destule de făcut pe linia sporirii eficienței muncii politice și culturale în toate domeniile, mai cu seamă în ce privește orientarea ei și mai hotărîtă spre problemele majore șî specifice ale activității economice.în încheiere, vorbitorul a spus: Vă asigur, mult stimate tovarășe secretar general, că vom munci și in viitor cu dragoste și sîrguință pentru a ne îndeplini in mod exemplar toate sarcinile ce ne revin din expunerea prezentată în fața noastră, din hotărîrile ce vor fi a- doptate. ridicind întreaga muncă politică la nivelul sarcinilor actualei etape de dezvoltare a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

liză succintă a înfăptuirilor obținute în cei cinci ani care au trecut de la istorica plenară din noiembrie 1971 a C.C. al P.C.R. tn lumina hotărîrilor plenarei, a documentelor Congresului al Xl-lea, a cuvîntărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, literaturii și artei le-au revenit îndatoriri sporite, decurgind din importanța deosebită acordată de partid acțiunii de formare și dezvoltare a conștiinței socialiste, considerată a fi o forță capabilă să înrâurească în mod decisiv progresul economic și social, capacitatea 

de înțelegere a marilor transformări care au Ioc în societatea noastră.Vorbitorul a evidențiat creșterea conștiinței politice a scriitorilor, preocuparea și strădania lor de a exprima miezul fierbinte al epocii, de a da strălucire, prin arta lor, idealurilor revoluționare ale partidului. Pentru că arta n-a fost niciodată și nu poate fi apolitică — a spus vorbitorul — se cuvine să subliniem că responsabilitatea ce ne revine nouă, scriitorilor, sporește în actuala etapă. 6intem datori să reflectăm viața cu luminile și umbrele ei, bucuriile și succesele poporului nostru, fără a ocoli greutățile, lipsurile, să reflectăm lupta noului împotriva a tot ceea ce este vechi. Numai merging mereu la acest izvor viu și nesecat de inspirație arta noastră are șansa de a rămîne veșnic tînără.Vorbitorul a arătat că între etică și estetică. între elaborarea operei și viața autorului există o permanentă interferență, un raport direct și reciproc. De aceea, se cer o mai mare rigoare față de calitățile profesional-artistice și moral- cetățenești ale scriitorilor, stăvilirea tendințelor de pasivă contemplare, de reflectare vagă și superficială a realității, combaterea exercițiilor formale, lipsite de finalitate și, totodată, o mai mare grijă în ce privește promovarea talentelor autentice, în primul rînd a tinerilor.Referindu-se la intensificarea legăturilor dintre scriitori și cititori, vorbitorul a arătat că, începînd din 1972, au avut loc 1 500 de manifestări, cu peste 10 000 de prezențe scriitoricești și circa 750 000 de participanți. S-au înregistrat succese în domeniul îndrumării cercurilor literare din instituții și întreprinderi, al participării la schimbul de experiență cu organizații similare din străinătate, precum și la diferite dezbateri și reuniuni internaționale. A crescut rolul organizației de partid în orientarea activității de creație. în educarea în spirit revoluționar a scriitorilor, în ridicarea nivelului conștiinței lor. Cu toate aceste rezultate — a subliniat vorbitorul — în munca Uniunii scriitorilor, a a- sociațiilor mai există încă lipsuri în ce privește desfășurarea unei activități ideologice mai intense, organizarea unor dezbateri privind orientarea creației, a revistelor uniunii, în
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socialistă al municipiului BucureștiLucrările primului Congres al educației politice și al culturii socialiste se desfășoară sub lumina caldă, dar. în același timp, exigentă și responsabilă a expunerii magistrale prezentate de secretarul general al partidului, document de o excepțională valoare, moment de la înălțimea căruia cultura națională se privește într-o oglindă a viitorului, iar munca de educare, de creștere a conștiinței socialiste a întregului popor dobindește semnificații noi. mai bogate, mai profunde.Ca rezultat al politicii partidului. al grijii și sprijinului pe care Capitala, ca și județele tării îl primesc constant din partea dv., mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, dispunem astăzi de o puternică bază materială pentru desfășurarea activității cultural-educative. Numai în cincinalul trecut au fost date în folosință Teatrul Național. cu cele trei săli însumînd 1 495 locuri, Palatul sporturilor și culturii, s-au inaugurat Galeriile de artă ale municipiului București, au intrat în circuitul cultural complexul Curtea Veche — Palatul Voievodal, casa-muzeu „Th. Pallady". au fost deschise 29 librării în cartierele noi, s-au dat tn folosință 2 200 locuri în cinematografe și altele.In centrul preocupărilor noastre au stat înfăptuirea consecventă a prevederilor Programului ideologic al partidului, creșterea contribuției instituțiilor de cultură la educarea socialistă. patriotică și revoluționară a maselor, la lărgirea orizontului lor de cultură și cunoaștere. Astfel. în teatre a fost promovat cu mai multă fermitate un repertoriu cu o tematică majoră, cu prioritate din creația originală contemporană, a crescut numărul filmelor românești prezentate publicului, concomitent cu sporirea spectatorilor. In domeniul activității așezămintelor culturale, am pus un accent mai mare pe organizarea unor manifestări cu tematică politico-ideologică. moral-cetățenească. economîco-pro- fesională si de popularizare a științei.In cadrul mișcării artistice de amatori, care cuprinde peste 600 colective artistice cu activitate permanentă. au fost promovate genurile cu o Influență mai directă asupra conștiinței oamenilor.Activitatea rodnică desfășurată cu sprijinul și sub îndrumarea comitetului municipal de partid — a arătat în continuare vorbitorul — rezultatele pe care le-am obținut au validat pe deplin măsura luată de conducerea partidului de a transforma comitetele de cultură și educație socialistă în organisme de partid și de stat, tn acești
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drumarea mai susținută și mai fermă a criticii, istoriei și teoriei literare, preocuparea pentru educarea tinerilor scriitori în spiritul responsabilității sociale, al modestiei și al cultului muncii, al exigenței, al dragostei pentru patrie și popor.Dezbaterile plenarei lărgite a Uniunii scriitorilor — a subliniat în continuare vorbitorul — au pus un accent deosebit pe misiunea nobilă încredințată de partid tuturor slujitorilor literaturii și artei da a contribui cu întreaga lor putere de creație la realizarea Epopeii naționale și a literaturii epocii noi, socialiste. Plenara a dat mandat reprezentanților obștii scriitoricești să raporteze congresului, tovarășului Nicolae Ceaușescu că scriitorii s-au angajat într-o vastă acțiune de elaborare a unor opere pătrunse de un patriotism fierbinte, care să celebreze deopotrivă lupta eroică a poporului pentru dreptate socială, păstrarea ființei naționale și apărarea adevărurilor indubitabile ale existenței noastre pe acest pămînt, trecutul revoluționar, lupta partidului comunist pentru libertate și dreptate socială, cit și bătăliile clasei muncitoare, nobilul efort depus de popor, după cucerirea puterii de către proletariat, de a edifica România socialistă. Uniunea scriitorilor se angajează să acționeze cu și mai multă energie, cu spirit partinic, în lumina Ipdi- cațiilor din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, făcind din ideile și sarcinile pe care le cuprinde un program de activitate care va duce la progresul și înflorirea literaturii noastre.Sîntem pe deplin convinși — a declarat în încheiere vorbitorul — că talentul nostru e un dar pe care trebuie să-1 oferim cu ambele mîini acestei țări și acestui popor, fără de care el n-ar fi existat și nici nu poate exista, cauzei socialismului și comunismului. De toate vîrstele și indiferent de modalitatea de expresie, sîntem scriitorii acestei țări a cărei forță conducătoare, fermă și înțeleaptă, este Partidul Comunist Român, față de a cărui politică internă și externă ne exprimăm totala noastră adeziune și încredere.Aparținem acestui popor cu toată ființa noastră și lui trebuie să-i închinăm tot talentul, care va rodi în opere demne de măreția patriei noastre socialiste.

ani am dobîndit experiență în organizarea, coordonarea și conducerea întregii activități cultural-educative din Capitală. A- nalizind activitatea desfășurată, trebuie să recunoaștem că în munca noastră se manifestă și unele neajunsuri. In repertoriile unor teatre au fost incluse și lucrări dramatice de mai mică importanță sub raport educativ și ca valoare artistică. Sînt încă așezăminte culturale care nu desfășoară o activitate pe măsura exigențelor, calitatea unor acțiuni fiind slabă, neatrăgătoare, grevată de elemente de formalism. Dispunem în Capitală, așa cum am arătat, de o puternică bază materială, de un potențial cultural valoros, pe care— trebuie să recunoaștem în mod autocritic — nu le-am folosit întotdeauna pe măsura exigențelor și cerințelor oamenilor.Apreciind activitatea Consiliului Culturii și Educației Socialiste, sprijinul pe care ni l-a acordat, trebuie să spunem că în stilui său de muncă se mențin și unele lipsuri. Astfel, în plenare ale consiliului. în consfătuiri sînt criticate fenomene negative, se apreciază că unele activități nu se desfășoară la nivelul exigențelor, se sugerează modalități de rezolvare, dar se rămîne la acest stadiu, deși solutionarea multora dintre problemele respective intră In competența consiliului culturii.In încheierea cuvîntulpi său, vorbitorul a făcut cîteva propuneri : să se studieze posibilitatea înființării unor forme de pregătire a regizorilor pentru instituțiile muzicale și pentru maeștrii de balet, de asemenea, să se modifice unele prevederi și acte normative care privesc sistemul de angajare și promovare a talentelor. Avînd în vedere faptul că activitatea căminelor culturale din comunele suburbane — care în unele cazuri depășesc 30 000 de locuitori— nu se ridică la nivelul cerințelor, nici din punct de vedere al conținutului, nici al sferei de cuprindere, propunem ca aceste cămine să fie transformate in case de cultură sau filiale ale unor asemenea instituții. Susțin indicația conținută în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu privind crearea consiliilor de educație socialistă și cultură, atît în întreprinderi, cît și la nivelul comunelor, fiind convins că astfel se va putea acționa unitar și cu mai multă e- ficiență pentru ridicarea întregii activități politico-educative la nivelul cerințelor actuale. Susțin, de asemenea, indicația privind organizarea spartachia- dei culturale și a unor festivaluri și concursuri care să contribuie la dezvoltarea mișcării artistice, Ia creșterea influenței educative asupra conștiinței oamenilor.

liste — încerc uneori dorința de a privi măcar cîteva minut»
(Continuare in pag. a Ili-a)
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CONGRESUL EDUCAȚIEI POLITICE Șl AL CULTURII SOCIALISTE
(Urmare din pag. a II- a)tot ce facem, năzuim și visăm astăzi — cu ochiul viitorului. Cred că nici cea mai îndrăzneață imaginație nu este în stare să cuprindă de pe acum întreaga forță de acțiune a patosului revoluționar cu care partidul nostru — la inițiativa secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu — s-a angajat să organizeze și să conducă. la nivelul cerințelor de azi și de mîi- ne, șantierul de construcție a conștiinței socialiste. Pe fundalul mărețului program de muncă și de luptă pe care-1 înfăptuim, se conturează in mod vizibil roadele acestor orientări unitare, ce potențează întreaga noastră activitate educativă. Vreau să-mi exprim recunoștința în fața conducerii Partidului Comunist Român pentru felul cum a reușit să facă din această mare cauză comună, cauza fiecăruia în parte. Cred că societatea pe care o construim va fi o societate a personalității umane multilaterale, deoarece încă de pe acum și concomitent cu o dinamică extraordinară a vieții economice are loc această ' plămădire de noi fizionomii morale și spirituale.Vreau să spun aici, de la tribuna marelui sfat al culturii, că noi scriitorii — indiferent de graiul în care țesem materialul literar — ne străduim, pe măsura talentului și experienței noastre, să descifrăm sensurile timpului, folosind limbajul propriu al creației literare și tot- oJată al creației ridicate la scara întregii societăți. Nu vreau să par lipsit de modestie, căci știu cit de rare sînt cazurile în care o singură carte influențează în mod decisiv calea vieții unui om ; în general o carte nu poate decît să întărească (sau să slăbească) tendințe deja existente. Dacă scrierile noastre au fost numite totuși pîrghii educative și mijloace de influențare eficace pe planul eticii și echității socialiste, atunci o bună parte a eficienței sporite a literaturii se datorează negreșit prezenței sale în simfonia educațională.Cei ce ne îndeletnicim cu mî- nuirea condeiului îi datorăm mult acestei societăți și în primul rînd partidului nostru : nu doar pentru asigurarea condițiilor materiale și a unui climat propice creației — lucruri esențiale pentru existența noastră de scriitori —, ci și pentru acea cultivare, pe toate planurile, a încrederii in capacitatea omului de a se schimba !Și încă ceva. Avem adine să-, ditâ în noi convingerea că aici și numai aici, în patria noastră comună, găsim adevăratele izvoare ale inspirației artistice. Cit adevăr conține afirmația că se înșeală cei care preferă ulciorul oricît ar fi el >de smălțuit iZjA-r rului mereu pDeparte de mine ideea simplistă după, cano dezvoltarea, tei conomico-socială ar garanta automat și creșterea calității literare ; dar știu că noile relații interumane, care nu pot rodi decît într-o colectivitate puter-, nică și pe pămîntul fertil al unei societăți profund umane.,au darul de a transforma pînă și așa- zisele teme veșnice ale literaturii intr-un fel de terra incognita, care își așteaptă încă descoperitorii. Nu poate să nu te miște, în adincul sufletului aceste mutații. Omul, considerat cîndva un firicel de praf pierdut în infinitatea spațiului stelar, își însușește strategia și instrumentele eliberării și umanizării sale. O- mul descifrează sensurile și semnificațiile istoriei, pe care Marx a transformat-o dintr-o succesiune de evenimente în- timplătoare într-o structură complexă de care nu numai că merită să te ocupi, nu numai că permite intervenția omului ca ființă socială, ci o face chiar necesară — cu toată responsabilitatea comunistă ce derivă de aici. Iată și puntea de legătură

Cuvântul tovarășei 
Teodora Ciurea

directorul căminului cultural din comuna Bîlteni, 
județul Gorjîmi îndeplinesc, cu adîncă e- moție, mandatul acordat de către plenara cu activul Comitetului județean de partid Gorj de a da glas, aici, gîndurilor și sentimentelor de nestrămutată încredere și atașament ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii gorjeni, de unanimă aprobare și adeziune la politica înțeleaptă, internă și externă, a partidului și statului nostru și de a exprima recunoștința fierbinte și prețuirea fără margini față de rodnica și neobosita activitate a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de fermitatea cu care militează pentru dezvoltarea multilaterală a patriei noastre, pentru afirmarea idealurilor de independentă și suveranitate națională, pentru făurirea unei noi ordini economice și politice internaționale, pentru cauza păcii și socialismului în lume.Ca director de cămin cultural și locțiitor al secretarului comitetului comunal de partid Bilteni, pot să raportez că in ultimii cinci ani, aplicind ferm in viață indicațiile date de conducerea partidului, beneficiind de sprijinul permanent al comitetului județean de partid, am reușit să adaptăm conținutul și formele activității politice și cultural-educative la cerințele și realitățile economico- sociale ale comunei noastre.Găsesc deosebit de valoroasă șl de o stringentă actualitate măsura preconizată de către secretarul general al partidului vizind constituirea unor organisme ale culturii și educației socialiste la nivelul comunelor, prin care sînt convinsă că se va realiza o autentică și eficientă coordonare a tuturor factorilor educaționali, a tuturor forțelor și mijloacelor de care dispunem.Intre formele și metodele muncii politice, bazate pe participarea a cît mai multi săteni, 

între faptele noastre cotidiene și marea istorie, între idealurile noastre și'idealurile omenirii. O- mul, care in decursul mileniilor s-a îndepărtat, fără voia lui, de el însuși, are însă un drum lung și anevoios de parcurs, și cu multă muncă și cu multă trudă merge pe acest drum pentru a se reapropia, în decursul cîtorva decenii, pe un plan superior, de el însuși. Este meritul incontestabil al Partidului Comunist Român că face totul pentru a înlesni parcurgerea acestui drum, unde fiecare pas nu face decît să impulsioneze afirmarea personalității în și prin societate, ceea ce înseamnă implicit în folosul tuturor.Am fost și eu unul din cei 200 000 de cetățeni care au participat in ziua de 8 mai la .sărbătorirea zilei , de naștere a partidului nostru. Țin să vă spun aici, tovarășe secretar general, că m-au impresionat cuvintele dumneavoastră cu privire la aplicarea în viață a politicii naționale marxist-le- niniste. Am văzut în aceste clipe noile peisaje industriale, apărute și pe plaiurile mele natale în ultimii ani — singura bază reală- ca oamenii muncii, indiferent de naționalitate, să beneficieze de posibilități egale de a-și manifesta capacitățile creatoare. Pot să confirm din experiența mea de zi cu zi că (citez) „sîntem într-adevăr printre puținele țări în care se asigură in mod real deplina egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor". Am avut ocazia să particip și la sfatul oamenilor muncii de naționalitate germană, unde dumneavoastră, tovarășe secretar general, ați dezbătut cu noi problemele noastre, atit cele rezolvate, cît și cele care, pe măsura mersului nostru înainte, au solicitat re- gindiri și rejudecări creatoare, soldindu-se însă mereu cu rezultate certe. Chiar acum cîte- va zile, istoricii noștri au dat la iveală primul volum al studiului privind trecutul și identitatea populației conlocuitoare germane din România. N-ar 1'i rău dacă această carte — ce reliefează atît trăsăturile specifice, cît și munca și lupta comună a poporului român și a naționalității germane așezate de istorie pe aceste meleaguri — ar fi măcar răsfoită și de către acei domni care astăzi vorbesc despre noi și în numele nostru, de parcă n-ar fi pierdut orice drept în acest sens din clipa în care au întors spatele patriei noastre.Cei care astăzi invită ba pe unul, ba pe altul să-și părăsească țara pentru așa-zisa reîntregire a familiei — ignorînd faptul că abia prin asemenea „întregiri" s-ar destrăma aici alte zeci de familii — ar trebui să afle în sfirșit că moșii și strămoșii noștri aici au trăit sute de ani și că locul și rostul nostru, al jjjițjtișnjilității germane din Romama,' sînt tot aici. Nu vreau să repet ceea ce s-a mai spus, •deși m 'merita de zead/orf)subliniat adevărul socialist că orașul meu natal, Timișoara, este singurul oraș din Europa cu 3 teatre ce-și desfășoară activitatea in trei limbi materne ; că în școlile timișorene avem de-a face cu patru limbi : română, germană, maghiară și sîrbă, că acest oraș este el însuși o mare școală de filologie, nu numai prin amfiteatrele centrului universitar, ci și prin străzile și cartierele sale, unde omul care-și salută semenii face acest lucru deseori în limba maternă a celui salutat.Rolul nostru egal în făurirea societății — a subliniat în încheiere vorbitorul — se afirmă pe măsura talentului și capacității in toate domeniile vieții și pe toate treptele ierarhice. In a- ceastă țară, dreptul de a participa la împlinirea destinelor patriei este o consecință a însăși orînduirii noastre socialiste, la făurirea căreia ne simțim coautori, cu aceleași drepturi, cu aceleași obligații, cu aceleași condiții de creație.

în acești ani s-au dovedit a fi deosebit de eficiente cercurile de cultură și educație socialistă. Aceste cercuri oferă un cadru optim pentru popularizarea politicii interne și externe a partidului, a sarcinilor stabilite de partid privind dezvoltarea și modernizarea satelor, pentru dezbaterea și lămurirea problemelor referitoare la întărirea ordinii și disciplinei în cooperativele agricole, respectarea principiilor eticii și echității socialiste.O amploare deosebită au înregistrat acțiunile de valorificare a tradițiilor istorice și culturale prin intermediul mișcării artistice de amatori, de stimulare a creației populare noi, a genurilor și formațiilor artistice cu un accentuat caracter militant, revoluționar: formații de teatru, montaje literar-muzi- cale, brigăzi artistice de agitație și altele.Sîntem conștienți că în munca noastră mai persistă o serie de neajunsuri. în spiritul indicațiilor ce ni le-a dat astăzi tovarășul secretar general, va trebui să acționăm mai ferm pentru lărgirea ariei de cuprindere a activității cultural-educative, pentru creșterea spiritului revoluționar, combativ al acțiunilor cultural-educative. Eliminind lipsurile care mai persistă in munca noastră, atit in privința continuității și calității manifestărilor, cit și a valorificării posibilităților locale de care dispunem. .vom acorda o atenție constantă' dezbaterii cu masele largi a unor probleme majore, in măsură să inriurească puternic modul de a trăi și a munci, comportamentul general al, oamenilor, cum sînt: sistematizarea localităților, demografia, relațiile noi dintre sat și oraș, diminuarea deosebirilor esențiale dintre, munca fizică și cea intelectuală și altele.In încheiere, vorbitoarea a ex

primat hotărirea fermă a tuturor cetățenilor comunei Bilteni de a traduce în viață, neabătut. Programul partidului, hotărîrile
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Tamara Dobrin
vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului 

Unității Socialisteîn acest forum al Frontului Unității Socialiste, chemat să dezbată problemele vieții spirituale a societății noastre, alătur glasul meu glasului milioanelor de cetățeni reprezen- tați aici, pentru a exprima întreaga adeziune, înalta apreciere și profunda noastră recunoștință față de politica științifică, patriotică și internaționalistă a partidului, forța conducătoare a poporului român. Succesele obținute in toate domeniile vieții sociale, faptele de seamă pe plan intern și internațional din istoria contemporană a țării confirmă justețea Programului Partidului Comunist Român, inclusiv a componentei sale ideologice. forța decisivă exercitată de ideile și acțiunile tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și transpunerea lor în viață.In strinsă interdependență și interacțiune cu dezvoltarea economică, cultura exprimă sintetic progresul, iar devenirea ei se manifestă ca o condiție de prim ordin a demnității noastre naționale. Universul de idei și sentimente al constructorilor societății noastre, ciștigat prin veacurile de dăinuire pe acest pămînt al lui Burebista, virtuțile dobindite în creația materială și spirituală — prin asimilarea organică în acest univers a valorilor proprii socialismului — dau noi dimensiuni conștiinței patriotice și internaționaliste a poporului nostru.Educația Socialistă a realizat visul poetului patriot Dimitrie Bolintineanu : „Astăzi treburile țării cată să ne ocupe pe toți și să prefacem pentru dîn- sele noaptea în zi și zilele in lucrare continuă, într-o veghe continuă. Numai lucrînd astfel se va desemna — spunea el — odată pe harta Europei o Românie, o Românie liberă ...o Românie cu fii liberi și fericiți".Așezînd la baza întregului’ proces educativ munca, invăță- mîntul, știința și progresul tehnic, etica și echitatea, binele și frumosul, partidul a dat sufletului nostru o putere nouă, o dirzenie fără precedent și o deschidere totală către dăruire pentru patrie, pentru dezvoltarea ei. multilaterală pe coordonatele majore ale civilizației socialiste. Poporul nostru a do- 1 bîpdit astfel o libertate spirituala țeală, bazată pe înțelegerea flCțteșltății istorice, dominate de optimism'creator și de încrede! e deplină în prezentul său și in viitorul pe care și-l făurește călăuzit de partid.După ce a arătat că ridicarea maselor populare, indiferent de naționalitate, la creația istorică conștientă este un merit nepieritor al partidului nostru, vorbitoarea a spus : Este o datorie de onoare pentru mine ca în acest moment important să relev, încă o dată, rolul pe care femeia l-a avut de-a lungul generațiilor in creația materială și spirituală a țării. Astăzi, milioane de femei de la orașe și sate — românce, maghiare, germane și de alte naționalități — participă activ alături de soții, de frații și fiii lor la edificarea
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Cornel Burtică
membru al Comitetului Politic Executiv,

secretar al C.C. al P.C.R.Exprimind acordul deplin cu expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu orientările cuprinse in acest document de o deosebită importanță pentru întreaga activitate ideologico-edu- cativă a partidului nostru — document care dezvoltă in mod strălucit, creator teze de mare însemnătate ale marxism-leni- nismului într-o legătură indisolubilă cu problemele evoluției noastre sociale și este pătruns, totodată, de un profund conținut revoluționar, patriotic și internaționalist — vorbitorul a spus : Ca unul căruia ii revin, de cîțiva ani, sarcini directe în cadrul activității ideologice-edu- cative a partidului, consider ca o datorie să relev, și cu prilejul acestui important eveniment, rolul imens al secretarului general al partidului in elaborarea o- biectivelor fundamentale și direcțiilor de acțiune din domeniul ideologic, ca și în aplicarea în viață a acestor orientări.în cuvînt s-a arătat că anii de după Congresul al IX-lea au fost deosebit de fertili în abordarea și clarificarea unor teze teoretice de mare însemnătate, rapoartele, expunerile, analizele tovarășului Nicolae Ceaușescu ducînd Ia îmbogățirea considerabilă a gîndirii vii a partidului, a tezaurului materialismului dialectic și istoric, prin sintetizarea teoretică a principalelor aspecte pe care le oferă experiența revoluției și construcției socialiste în țara noastră, prin concluzii de deosebită importanță principială și practică decurgînd din analiza si interpretarea științifică a fenomenelor și proceselor social- politice ale lumii contemporane. Elaborarea Programului partidului reprezintă o chintesență a gindirii marxist-Ieniniste aplicată creator la condițiile concrete ale României. Pornindu-se de la relația dintre etic și politic, a fost cristalizat Codul eticii și echității socialiste.Vorbitorul a evidențiat că după Plenara C.C. din noiembrie 1971 rolul conducător al partidului in activitatea de propagandă a crescut considerabil și s-a exercitat mai concret și nemijlocit la toate nivelurile ; s-au înregistrat unele progrese și în privința extinderii și diversificării formelor muncii politico-educative, 

Congresului al XI-lea al P.C.R., de a face totul pentru formarea omului nou, cu o conștiință socialistă, înaintată.

societății socialiste multilateral dezvoltate. Pentru toate femeile din patria noastră, un puternic stimulent, un model însuflețitor îl reprezintă viața și activitatea tovarășei Elena Ceaușescu, care îmbină în mod strălucit succesele în profesiune cu munca permanentă și multilaterală de militant politic de seamă.Noi sîntem Conștiente — a subliniat în continuare vorbitoarea — că atit Consiliul național, cît și comitetele și comisiile femeilor pot și trebuie să facă mai mult pentru formarea și dezvoltarea unei înalte conștiințe socialiste a femeilor — îndeosebi a tinerelor fete, pentru educarea lor în spirt militant, revoluționar, pe baza cunoașterii temeinice și a apli; carii în viață a principiilor’ politicii partidului, a Programului partidului, a sarcinilor care rezultă, pentru noi, din cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu, a normelor muncii și vieții comuniștilor. ale eticii și echității socialiste. împreună cu organizația Uniunii Tineretului Comunist. impreună cu sindicatele, cu celelalte organizații de. masă și obștești, sub conducerea organizațiilor de partid, avem datoria să activăm astfel încit la locul de muncă femeile să dovedească întreaga lor capacitate profesională, să-și pună talentul și priceperea în întrecerea socialistă, să contribuie cu spiritul lor gospodăresc la buna valorificare a materiilor prime și a materialelor, la organizarea muncii și a producției, obiective impuse cu necesitate de cincinalul revoluției tehnico-științifice. Este necesar, în același timp, să acționăm pentru ca tinerele mame să devină educatoare capabile să insufle șj să sădească la copiii lor, odată cu înțelegerea cuvintelor mamă. țară, popor, partid, muncă, cinste, înțelegerea tuturor faptelor și adevărurilor pe care acestea le cuprind. Trebuie să acționăm permanent pentru creșterea responsabilității femeilor față de familie, față de tinerețea și viitorul națiunii, față de întregul proces educativ al tinerei generații.Femeile înțeleg, pe baza propriei lor experiențe, forța dinamică, uriașă, pe care o reprezintă națiunea socialistă și știu că apărarea libertății și independenței gste o condiție esențială a înfăptuirii idealurilor socialismului . și comunismului. Aceasta constituie adevărata piatră de încercare a adevăratului internaționalism proletar, revoluționar, iar tăria internaționalismului proletar, a solidarității internaționale depinde de forța clasei muncitoare din fiecare țară și nu de nesocotirea și sacrificarea intereselor naționale în numele unor teze și principii aflate în contradicție flagrantă cu cerințele dezvoltării istorice. In încheiere, vorbitoarea a spus : Acest înalt forum care este Congresul e- ducației politice și al culturii socialiste va rămîne ca o dată memorabilă în istoria politică și spirituală a națiunii noastre, el dînd un nou impuls procesului de făurire a omului nou.

legării ei mai strînse de realități, lărgirii caracterului și bazei sale de masă ; în paginile presei, in emisiunile radioteleviziunii, problemele muncii politico-educative ocupă spații mai largi — procesul de dezvoltare a conștiinței socialiste a oamenilor muncii re- flectîndu-se în atașamentul și a- deziunea întregului popor față de politica partidului, în unitatea indisolubilă dintre partid și popor, în rezultatele dezvoltării economico-sociale a patriei, in îndeplinirea înainte de termen a planului cincinal și în succesele înregistrate în noul cincinal.Firește, a spus apoi vorbitorul, nu este propriu comuniștilor să se mulțumească doar cu evidențierea realizărilor — cu atît mai mult, cu cit avem încă serioase neimpliniri. Sint intru totul 'de acord cu criticile adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu activității din domeniul cultural- eduoativ și politico-ideologic ; este bine că la acest prim Congres al educației politice și al culturii socialiste tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o critică exigentă și principială greșelilor care s-au manifestat in trecut in orientarea propagandei de partid și a activității cultural-educative, precum și a unor neajunsuri care se mai manifestă și astăzi in acest domeniu. Analiza critică și autocritică a greșelilor și neajunsurilor ne va permite să abordăm cu răspundere căile de înlăturare a acestora și de realizare a sarcinilor care ne revin din Programul partidului, din expunerea secretarului nostru general.In această succesiune de idei, tovarășul Cornel Burtică s-a oprit asupra unor deficiențe — ca persistența unor aspecte de formalism și abordări abstracte in propaganda de partid ; tratarea problemelor eticii și echității socialiste intr-o modalitate generală, cu insuficientă preocupare pentru aplicarea lor practică.; conținutul educativ redus și nerealizarea satisfăcătoare ca formă a unor materiale de presă și emisiuni ale radioteleviziunii — stăruind îndeosebi asupra serioaselor neajunsuri ce se manifestă in sfera diferitelor științe sociale. 

în multe privințe, cercetarea nu răspunde solicitărilor ridicate de dezvoltarea societății noastre, ocupă deseori o poziție periferică in raport cu cerințele puse de conducerea partidului și statului, persistă tendințe de a se face cercetare mai ales pentru publicare, neglijîndu-se esențialul, respectiv utilitatea practică. Nu ne putem declara satislăcuți eu modul în care cercetarea . din domeniul științelor sociale contribuie ■ Ia analiza principalelor fenomene și mutații din viața internațională, a unor procese și probleme de mare actualitate. Chiar și în domeniul cercetării istorice, deși s-au obținut in ultimii ani unele rezultate bune, mai sînt momente esențiale din istoria patriei insuficient elucidate, se resimte lipsa unor lucrări de bază care să prezinte, intr-o lumină de riguroasă obiectivitate științifică, momentele fundamentale ale istoriei noastre naționale, să combată interpretările deformate, să constituie factori puternici în educația patriotică. De asemenea, avem rămîneri în urmă în abordarea unor probleme importante ale istoriei universale. ale istoriei mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Aceste neajunsuri se datorează și faptului că în activitatea secției propagandă și presă a Comitetului Central, a secțiilor de resort ale comiteteloi’ județene. municipale și orășenești de partid s-au manifestat deficiențe în stilul de muncă, în cuprinderea și îndrumarea unitară a tuturor mijloacelor ideologico- educative, in sprijinirea organizațiilor de. partid pentru aplicarea orientărilor și sarcinilor stabilite ; de asemenea, nu s-a manifestat întotdeauna exigența necesară față de activitatea unor organisme și instituții din sistemul muncii ideologice și de propagandă.Permlteți-mi. să vă asigur, tovarășe Nicolae Ceaușescu — a spus în continuare vorbitorul — să asigur pe toți partici- panții la congresul nostru că vom depune eforturi susținute pentru înlăturarea neajunsurilor, pentru îndeplinirea cu răspundere a sarcinilor ce ne revin din hotărîrile Congresului al XI-lea, din importanta expu- nbre cu valoare programatică prezentată la acest for de secretarul general al partidului.Corespunzător cerințelor, care fac să crească în mod obiectiv rolul activității ideologice, vom pune pe prim plan popularizarea și explicarea aprofundată a politicii partidului, formarea omului nou, promovarea principiilor eticii și echității socialiste care trebuie să devină îndreptarul cotidian de viață al întregului popor. Vom acționa in continuare pentru a face pe fiecare cetățean să înțeleagă că munca reprezintă condiția de bază a ..existenței, și progresului oricărei societăți omenești, că fără mp nete asiduă,, permanentă. nu se pot asigura nici dez- voltarea personalității umane, nici mersul înainte al societății, că de cantitatea și calitatea muncii fiecăruia depind sporirea avuției naționale, creșterea posibilităților de satisfacere a nevoilor membrilor societății.întreaga activitate educativă și de propagandă va fi îndreptată spre întărirea continuă a unității moral-politice a poporului nostru, pentru a- dîncirea solidarității și unității dintre toți oamenii muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — pe baza deplinei egalități în drepturi și 
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Constantin lordache
directorul Casei de culturăîn numele siderurgiștilor și metalurgiștilor reșițeni, care mi-au încredințat mandatul de a-i reprezenta la acest congres, vreau să exprim întreaga noastră adeziune la înțeleaptă politică internă și externă a partidului nostru, recunoștința și dragostea noastră pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu, care conduce cu clarviziune și fierbinte dragoste de țară destinele poporului nostru, militând neobosit pentru înălțarea României pe cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației, pentru pace și înțelegere între popoare.Ca pretutindeni pe întinsul patriei, și la Reșița, bătrîna dar mereu tânăra cetate a focului nestins, citadelă cu vechi tradiții muncitorești, unde căldura inimii și puterea brațelor oamenilor sînt aidoma incandescenței și durității oțelului pe care-1 dăruiesc patriei pentru a-i spori forța și avuția, strădania de a îndeplini in mod exemplar sarcinile economice prevăzute în precedentul și in actualul cincinal s-a imbinat armonios cu desfășurarea unei cuprinzătoare și intense activități politice și cultural-educative.Relerindu-se la complexitatea structurii economice și sociale a „Cetății de foc", la necesitatea de a asigura o sudură mai trainică intre cei ce sint urmașii unor adevărate dinastii muncitorești și contingentul celor ce sint primii din familia lor care îmbracă o salopetă de muncitor, vorbitorul s-a ocupat de atenția acordată aici perfecționării stilului de munca pentru educarea politică și culturală a tinerei generații. In acest sens — a spus voroitorui — întâlnirile tinerilor muncitori sau ale elevilor școlilor profesionale cu furnaliști, cu eroi ai muncii socialiste, convorbirile dintre uteciști și vechi militanți ai partidului și. ai mișcării muncitorești, expoziția „Reșița văzută de artiștii plastici", urmată de o interesantă dezbatere despre frumusețea meseriei de oțelar ș> alte manifestări au facilitat cunoașterea mai profundă a unoi evenimente importante din trecutul de luptă al poporului și al partidului.

îndatoriri, a colaborării frățești in munca rodnică pentru sporirea patrimoniului national unic, material și spiritual, al patriei comune. România socialistă.Strălucita analiză a conținutului patriotismului socialist cuprinsă în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu relevă că din evidențierea marilor momente ale trecutului istoric trebuie să tragem învățăminte pentru prezent și viitor, să,dezvoltăm dorința și voința oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, de a-și sluji cu credință patria socialistă. Patriotismul socialist al comuniștilor români nu are nimic comun cu naționalismul. Patriotismul socialist urmărește să asigure libertatea și înflorirea patriei prin eforturile, proprii, care nu lezează interesele nimănui — in timp ce naționalismul se manifestă prin inegalitate și discriminări, prin încălcarea sau nerecunoașterea drepturilor legitime ale altor națiuni sau popoare. Patriotismul comuniștilor români, al secretarului general al partidului se manifestă prin grija deosebită pentru prosperitatea patriei, prin dorința arzătoare de a lichida cît mai grabnic înapoierea moștenită de la trecut, de a asigura ridicarea condițiilor de viață ale poporului la un înalt grad de civilizație, paralel cu preocuparea pentru promovarea colaborării internaționale, a intereselor păcii și socialismului în lume. Tocmai acționind in acest fel. P.C.R. și-a cucerit dragostea și stima tuturor celor ce muncesc și trăiesc pe aceste meleaguri. își îndeplinește cu cinste misiunea istorică, revoluționară.în concepția partidului nostru, patriotismul se impletește strîns cu internaționalismul proletar, intre cele două laturi fiind o legătură organică, întrucit nu poți fi într-adevăr solidar cu lupta popoarelor pentru libertate dacă nu prețuiești propria libertate, propria independență. Pornind de la această realitate de netăgăduit, P.C.R., concomitent cu activitatea neobosită pentru înflorirea României so- 'cialiste, se preocupă stăruitor de dezvoltarea relațiilor de 'prietenie cu toate statele socialiste., cu toate partidele comuniste și muncitorești. întărește colaborarea cu țările care au pășit pe calea dezvoltării independente, solidaritatea cu toate forțele sociale înaintate, democratice, antiimperialiste.Vom acorda toată atenția problemelor luptei ideologice, demascării crizei ideologiei și moralei burgheze, substanței reacționare a teoriilor idealiste, a tuturor concepțiilor care 1'ac apologia u- nei lumi și unor practici internaționale condamnate istoricește, vom asigura o participare mai activă la marile confruntări de idei din lumea contemporană.Vom urmări ca activitatea po- litico-ideologică a partidului — a spus în încheiere vorbitorul — să reflect» permaiWit relația dialectică ’dintre’ "politica internă și externă, dintre factorii interni și externi ai dezvoltării sociale. în acest sens, propaganda externă a partidului nostru va milita în continuare pentru explicarea și afirmarea politicii internaționale a partidului și statului nostru, pentru susținerea principiilor și acțiunilor concrete întreprinse de Partidul Comunist Român, de România socialistă, de președintele țării în numele intereselor fundamentale ale poporului român, al cauzei socialismului și păcii în lume, al colaborării internaționale.

a sindicatelor din ReșițaCasa de cultură a sindicatelor din Reșița — a continuat el — unul din primele edificii de acest fel înălțate în anii construcției socialiste, a devenit de multă vreme focarul principalelor evenimente din viața cultu- ral-artistică a puternicului nostru centru muncitoresc. Dovadă — faptul că, în cursul anului trecut, la cele aproape 500 de acțiuni cu profil cultural-educativ organizate la casa de cultură au participat peste 200 000 de reșițeni.Continuînd și dezvoltând tradițiile reșițene făurite de-a lungul a peste trei decenii, o cuprinzătoare și activă mișcare artistică de amatori iși face simțită prezența prin manifestări curente de o mare diversitate tematică și de genuri, dominate de realizările formațiilor cu profil militant, revoluționar, cum sînt cele de dans tematic, teatru politic, montaje literar-muzicale sau prin competiții de prestigiu, cu participare largă, cum sint : „Zilele culturii la Reșița", festivalul interj udețean al filmului de amatori „Ecran 5“, festivalul coral „Cetatea de foc" și altele. -Sala de spectacole din Reșița găzduiește anual circa 120 manifestări artistice complexe, realizate cu participarea formațiilor artistice de amatori proprii. Cele grupate sub genericul „La flacăra din inimi și cuptoare" prilejuiesc o pasionantă întrecere între artiștii amatori din secțiile și atelierele celor două mari unități industriale ale orașului.Obiectivele mari care stau în cincinalul 1976—1980 în fața județului nostru — a spus in încheiere vorbitorul — impun o orientare și mai fermă a eforturilor noastre pentru sprijinirea colectivelor de muncă în strădania lor permanentă pentru îndeplinirea exemplară a planului la toți indicatorii, la întărirea ordinii și disciplinei in producție, la creșterea responsabilității depline și a inițiativei fiecărui om al muncii în profesia sa. Avem încă mari posibilități de a folosi toate forțele și toate mijloacele in munca cultural-edu- cativă pentru promovarea virtuților muncitorești, a conștiinței muncii, mai ales in rîndurile tineretului. 1 1 • ■

Cuvântul tovarășului
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Stefan Panait
9

secretar al comitetului de partid de la Șantierul naval 
ConstantaTrăiesc încă sub puternica impresie a magistralei expuneri pe care secretarul general ai partidului, președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a prezentat-o in fața acestui prim Congres al educației politice și al culturii socialiste. Acest document de inestimabilă valoare teoretică și practică va sta la temelia activității noastre a tuturor, a întregului popor, în această nouă etapă în domeniul muncii politice și cultural-educative.Vin de la milenarul Tomis, din minunata grădină a țării care este Dobrogea de astăzi, de la Constanța — poarta spre lume a României socialiste — și am mandatul comuniștilor din județul Constanța să exprim unanima și înalta noastră apreciere față de politica înțeleaptă și clarvăzătoare, inter-nă și externă. a partidului și statului nostru, față de activitatea neobosită. pildă vie pentru întreaga națiune română, a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Referindu-se la succesele obținute in construcția navelor de mare tonaj, vorbitorul a spus : Am livrat pînă în prezent două mineraliere de 55 000 tdw. am lan'sat — în cinstea aniversării a 55 de ani de la crearea P.C.R. — mineralierul nr. 3 „BICAZ", iar zilele următoare va fi lansat al patrulea din seria de 14 nave de aceeași capacitate. Lucrăm cu bune rezultate la petrolierul de 150 000 tdw „Independența" și sîntem hotărîți — așa cum ne-am angajat în fața tovarășului Nicolae Ceaușescu — să lansăm, la 9 Mai 1977, această navă-amiral a flotei românești cu prilejul sărbătoririi centenarului independenței de stat a României.

lucrătorilor, muncă poli- a înfățișat, experiența
Subliniind faptul că toate aceste succese nu ar fi fost posibile fără angajarea deplină a tuturor fără o susținută tică, vorbitorul în continuare, organizației de partid a Șantierului naval Constanța pe linia dezvoltării conștiinței socialiste a

Cuvântul tovarășului 
Paul Erdos

vicepreședinte al Uniunii artiștilor plastici
* * Și< ik i 1 r 'fi. .*'  - ■ ®Congresul educație; politice și șl Culturii socialiste, s-a anunțat, îtică din clipa inițierii sale, ca o reală modalitate eficientă de_ a dinamiza procesul vast al plămădirii omului nou, în consens cu dimensiunile edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism. Acum, după ce am ascultat expunerea magistrală a tovarășului Nicolae Ceaușescu. convingerea cu care am venit la congres a căpătat cea mai strălucită confirmare.Dacă sentimentul cel mai des formulat în forumul nostru — și. desigur, cel mai puternic resimțit de conștiința întregului nostru popor este adeziunea fără _ rezerve la remarcabila bogăție de idei din expunerea mult stimatului cîrmaci al destinelor partidului și țării, aceasta înseamnă recunoașterea și recunoștința noastră, a tuturor, față de contribuția sa de neprețuit la îmbogățirea tezaurului teoretic al marxism-leninis- mului și a strategiei practice revoluționare, pusă în slujba împlinirii celor mai cutezătoare idealuri pe care le-a cultivat vreodată civilizația multimilenară a pămîntului nostru strămoșesc. Cu atît mai mult această adeziune emană din sensibilitatea oamenilor de artă, cărora li s-a oferit djn nou o minunată perspectivă creatoare.De aceea — a subliniat vorbitorul — sînt deosebit de fericit să pot îndeplini mandatul încredințat de comuniști, de toți oamenii muncii din județul Satu-Mare. fără deosebire de naționalitate. precum .și de membrii Uniunii artiștilor plastici din tara noastră, pentru a exprima din inimă deplina lor aprobare față de aprecierile și sarcinile noastre de viitor, fată de principiile politice și activitatea consecvent marxist-leni- nistă a partidului pentru făurirea socialismului în scumpa noastră patrie.In continuare, vorbitorul a arătat că ultimii cinci ani. care au vădit o accelerare fără precedent. a dezvoltării economice și sociale a tării, au dobîndit și

Cuvântul tovarășului
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Radu Beligan
directorul Teatrului Național „I. L. Caragiale” 

din BucureștiAm urmărit cu deosebită emoție expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. acest mare gînditor al marxismului contemporan, acest spirit pasionat de toate manifestările vieții și de aceea atit de apropiat de cultură, care-i viață devenită mărturie. răspundere, conștiință. Și îngăduiți-mi să vă împărtășesc impresia profundă, ecoul stimulator pe care l-a trezit în mine expunerea deschizătoare de largi orizonturi și in care se afirmă nobila idee că arta reprezintă una dintre cele mai puternice, și mai înălțătoare căi de a cunoaște. de a stăpini, de a de- săvîrși lumea, aliatul mișcărilor revoluționare, al socialismului.Convingerea noastră, a tuturor, este că arta participă la eforturile generale ale poporului, iar cultura reprezintă pentru noi, înainte de orice, trăire. participare și angajament. Iată de ce cultura constituie 

comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii. In acest*  sens,- s-a subliniat atenția acordată creșterii. rolului adunărilor generale de partid, popularizării hotăriri- lor de partid și a legilor țării, sporirii numărului de agitatori și propagandiști. Coordonarea activității cultural-educative de către consiliul unitar condus de comitetele de partid din întreprinderi și instituții va determina o certă îmbunătățire a conținutului și o diversificare a formelor în munca politico-edu- eătivă.Sint intru totul de acord — a arătat în continuare vorbitorul — cu aprecierile făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu astăzi -în legătură cu grija și responsabilitatea pe care trebuie să le dovedim noi toți, începînd bineînțeles cu familia, în legătură cp tinerii care, lăsîndu-s'e uneori ademeniți de promisiuni ce se spulberă, vor să se căsătorească cu cetățeni de peste hotare. Și la noi în Constanța au fost cazuri ale unor tinere care s-au căsătorit fără chibzuință, pentru ca, puțin timp după aceea, să trăiască drama pribeagului care s-a despărțit de patrie, de familie, de cei în mijlocul cărora a crescut. De aceea, vom intensifica munca politico- educativă în rîndul tineretului, vom îndruma organizațiile de tineret să ducă o activitate susținută pentru a arăta consecințele nefaste ale acestui mod de.a înțelege viața și, in același timp, să sădească, sentimentele de ..dragoste pentru patria in care, a văzut lumina zilei, ne-a format .ea oameni și față de care avem atit de mari îndatoriri morale.In încheiere, a spus vorbitorul, permiteți-mi să exprim angajamentul comuniștilor, al tuturor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de la Șantierul naval Constanța de a face totul pentru îndeplinirea și depășirea marilor sarcini ce le revin, cu conștiința că o fac pentru binele lor și al tării întregi, că își exprimă, si în acest fel. adeziunea fierbinte la politica internă și externă a partidului și statului nostru.

pe planul creației artistice atributul unei perioade de mari implin’iri shb raport cantitativ și valoric.Pe temelia unității social-po- litice socialiste a întregii, națiuni — a spus în continuare vorbitorul — au cunoscut o nouă și puternică afirmare atașamentul deplin al artiștilor plastici — români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități — față de politica partidului, dragostea de patrie și de popor, respectul pentru tezaurul de cultură al patriei, solidaritatea și frăția în efortul comun pentru continua ei înălțare spre viitoare culmi de civilizație și prosperitate. în frecventele mele contacte cu filialele din Transilvania și Banat am putut constata cu satisfacție că artiștii noștri plastici, asemenea întregului popor, vorbesc limba comună a socialismului, a muncii devotate pentru înflorirea patriei socialiste comune.Nutrim sentimentele celei mai vii gratitudini pentru munca eroică a harnicului nostru popor, pentru partid și statul nostru socialist, pentru eminenta personalitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale cărui e- forturi pline de abnegație și nețărmurit devotament în promovarea intereselor dezvoltării țării, ale colaborării, păcii ți progresului social în întreaga lume au sporit nemăsurat numărul prietenilor României pe meridianele l'errei.In încheiere, exprimînd întreaga sa adeziune, ca și a tuturor artiștilor plastici față da orientările stabilite la congres, vorbitorul a spus : îndemnul rostit cu atîta căldură de tovarășul Nicolae Ceaușescu a găsit în inimile tuturor oamenilor un larg ecou. într-adevăr, numai mergînd la izvoarele mereu proaspete ale vieții, reflectând în operele noastre realitățile vieții socialiste, așezînd în centrul activității creatoare chipul omului nou, personalitatea constructorilor socialismului, arta noastră românească merge neabătut pe drumul înfloririi.

pentru noi unul din mijloacele colaborării și solidarității. Și totodată forța de coeziune, cimentul construcției, elanul, trăinicia și deschiderea spre viitor.Referindu-se pe larg la viața scenei românești contemporane si la importantul rol social al artistului, vorbitorul a spus : Funcția suprem-educativă a teatrului se nutrește din capacitatea sa de a stimula spiritul reflexiv, de a încuraja nostalgia realizării, a desăvîrșirii, de a afirma idealul comunist de viată. De la această realitate pornește concepția socialistă despre cultură și pe această direcție se înscriu biruințele noastre. Biruințe strîns legate de cețea ce au creat mai durabil înaintașii teatrului românesc, biruințe dezvăluind originalitatea distinctă a spiritualității poporului român, biruințe in consens , cu realiză-
(Continuare in pag. a IV-a)1
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CONGRESUL EDUCAȚIEI POLITICE Șl AL CULTURII SOCIALISTE
(Urmare din pag. a IlI-a)rile altor culturi avansate și înfrățite cu ele, biruințe care sînt un legămînt de cunoaștere și de iubire a omului, a omeniei, a umanității. Și nu se poate să nu subliniem că noua și marea poartă spre aceste victorii, ce au deschis drum teatrului românesc spre inima publicului nostru și în stima internațională. a fost larg deschisă de gindirea și de opera tovarășului Nicolae Ceaușescu.

In trecut, după marile victorii, conducătorii țării înălțau o minăstire. mărturie peste veacuri a geniului artistic românesc. în anii noștri, după marile bătălii cîștigate în’ construcția socialismului, Partidul Comunist Român, sub îndrumarea secretarului său general. înalță o ctitorie culturală. Printre aceste însemnări pentru viitorime se află nenumăratele case de cultură, unele din ele adevărate palate, centre de animație spirituală, se află Teatrul Național din Craiova, Teatrul de stat din Tîrgu-Mureș și Teatrul Național din București. Nu voi uita niciodată momentul cînd acest lăcaș, chemat să fie unul din punctele de întilnire 
Cuvîntul tovarășei

*

Elena Georgescu
secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.RModel de analiză, de abordare in perspectivă a realităților, expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu indică, cu limpezimea caracteristică documentelor partidului nostru, sarcinile muncii politico-educative în relație ’ nemijlocită cu tot ce și-a propus partidul să înfăptuiască pentru binele omului, pentru înflorirea României socialiste.Rezultatele creșterii calitative a activității de educare comunistă a maselor în județul Brașov sint cel mai pregnant evidențiate de succesele înregistrate în munca productivă, de cele peste 9 miliarde lei producție industrială suplimentară obținută prin îndeofinirea înainte de termen a cincinalului 1971—1975. de depășirea cu 2 la sută a planului pe primele patru luni ale acestui an. Sint dovezi grăitoare ale adeziunii nețărmurite a populației brașovene la politica partidului, ale spiritului de profund patriotism care-i animă activitatea cotidiană.La Brașov, unde păstrăm cu venerație dovezi nepieritoare ale continuității noastre naționale. cultivăm din generație în generație pildele de înălțător patriotism date de luptătorii pentru unitate și pentru neattrj- nare. Și azi, după trecerea a patru decenii. în inimile noas-oil tre are un vibrant ecou imaginea revoluționarului de optsprezece ani. care a înfruntat prigoana regimului burghezo-mo- sieresc la procesul înscenat în orașul acesta. Patriot înflăcărat, neclintit în ideile sale marxiste, acuzînd nedreptatea si inechitatea societății capitaliste, tînă- rul de atunci ne este astăzi îndrumător de nădejde, călit, asemenea partidului. în luptele revoluționare. Este tovarășul Nicolae Ceaușescu. Făcînd larg cunoscute în rîndul oamenilor muncii paginile glorioase ale trecutului de luptă a) poporului, al mișcării muncitorești, utili- zind toate argumentele pe care ni le oferă realizările remarcabile ale ultimului deceniu, este necesar să îmbunătățim în continuare procesul de educare patriotică.După cum este știut. în județul nostru conviețuiesc si muncesc înfrățiți oameni ai muncii români, maghiari și germani. în școli de diferite grade învață, în limba lor maternă, peste 13 500 elevi maghiari și germani.

Cuvîntul tovarășului 
Manea Mănescu

membru a! Comitetului Politic 
prim-ministruAmpla expunere prezentată în fața Congresului educației politice și al culturii socialiste de tovarășul Nicolae Ceaușescu ilustrează în mod elocvent rezultatele remarcabile obținute în aplicarea Programului Ideologic, parte integrantă a Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.îmi exprim — a spus vorbitorul — deplinul acord și aprobarea totală față de analiza profundă a vastei problematici a vieții interne și internaționale, față de strălucitele orientări cuprinse în această expunere, de o importanță politică excepțională, care proiectează o perspectivă luminoasă asupra întregii activități ideologice și politico-educative. asupra direcțiilor de acțiune pentru înflorirea economică și culturală a patriei noastre socialiste. In același timp, acest document cuprinde o apreciere și o interpretare de pe poziții științifice asupra e- venimentelor din istoria națională, pune în lumină adevărurile esențiale privind permanența poporului român pe pămîntul patriei noastre multimilenare, îndelungata sa luptă eroică pentru libertate, independentă și a- firmarea ființei sale naționale, pentru unitatea statului român, contribuția esențială a țărănimii la această luptă, rolul hotărîtor îndeplinit de mișcarea muncitorească. de partidul ei politic în istoria contemporană a României. Reflectînd puternica personalitate a secretarului nostru general, clarviziunea și profunzimea ce caracterizează gîn- direa și acțiunea sa în fruntea partidului și statului, expunerea constituie o contribuție de seamă la îmbogățirea creatoare a politicii Partidului Comunist Român.Activitatea revoluționară consecventă, desfășurată de parti-

dintre trăire, cunoaștere și e- moție. a prins viață într-o memorabilă seară din calendarul vieții noastre. în acest edificiu, care este unul dintre cele mai mari complexe teatrale din lume, sîntem datori să realizăm spectacole reprezentative pentru întreaga noastră cultură. O cultură care știe că poți fi actual vorbind despre trecut, că existența nu-i niciodată banală, ci banală poate fi doar atitudinea față de existentă.Exprimîndu-și întreaga adeziune față de expunerea magistrală a tovarășului Nicolae Ceaușescu. document-program al congresului, vorbitorul și-a încheiat intervenția sa spunînd : Patriotismul și umanismul revoluționar trebuie să fie coordonatele de căpătîi ale întregii noastre activități de alcătuire a repertoriului. de promovare a u- nui spectacol mai dinamic, mai luminos, care să contribuie la dezvoltarea conștiinței umane. Acesta este de fapt și angajamentul pe care Teatrul Național și-1 ia în fata congresului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Etalonul-aur în artă e arta cu care dăm viață idealurilor noastre.

Numărul
Alături de ziarul „Drum nou", cele două reviste, „Brassbi La- pok" și ..Karpaten Rundschau" și-au cîștigat mii și mii de cititori. Peste 450 de formații artistice ale naționalităților conlocuitoare cuprind aproape 5 000 de artiști amatori.cărților din biblioteci în limbile maghiară și germană depășește o jumătate de milion. Toate a- cestea sint. pe plan local, o ilustrare elocventă a ceea ce, la scara întregii țări. reprezintă politica națională a partidului, grija pentru ca oamenii muncii aparținind naționalităților conlocuitoare să trăiască și să muncească liberi, să participe democratic la întreăga viată a patriei.Mă declar întru totul de acord — a subliniat în continuare vorbitoarea — cu problema ridicată în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. referitoare la căsătoriile dintre cetățenii diferitelor țări. în care se exprimă înaltul spirit umanist, grija partidului și statului nostru față de familie, in special lată de tineret. Copiii noștri nu vrem să-și părăsească căminul, patria în care s-au născut, care le făurește un' viitor liber și fericit. De aceea, va trebui să acbrdăm. îri continuare. în munca noastră politică, o mare a- fepție educării tineretului in spiritul dragostei față de patrie, in spiritul răspunderii fată de întemeierea unei familii. Vom îndruma in acest sens activitatea organizațiilor de tineret, organizațiilor de femei. întreaga noastră muncă cultural-educativă.Am înregistrat, așa cum am arătat, succese reale în munca polltico-educativă. Nu-i mai puțin adevărat că realizările au fost umbrite uneori de acțiuni lipsite de finalitate. Comitetul județean de partid va trebui să asigure în mai mare măsură decît pînă acum conducerea u- nitară a întregii activități din domeniul educației politice.Călăuzindu-se după ideile și Indicațiile cuprinse în expunerea prezentată în tata congresului, organizația județeană de partid Brașov, toți oamenii muncii din acest județ asigură conducerea partidului, personal pe dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vor acționa cu pasiune și dăruire revoluționară pentru a onora cum se cuvine sarcinile încredințate de partid.

Executiv al C.C. al P.C.R.,
al guvernuluidul comuniștilor români, marile succese dobindite, îndeosebi în ultimul deceniu, de către clasa muncitoare, in strînsă alianță cu țărănimea. în construcția socialistă. în sporirea avuției generale și a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, confirmă justețea liniei politice a partidului, creșterea continuă a rolului său de forță conducătoare a societății, unitatea monolitică a întregii națiuni în jurul Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.După ce a evidențiat importanța Programului Partidului Comunist Român — marea Cartă teoretică și politică a societății noastre — a liniilor directoare ale Congresului al XI-lea cu privire la dezvoltarea economi- co-socială în cel de-al Vl-lea cincinal și în perioada anilor 1981—1990. tovarășul Manea Mănescu a accentuat asupra faptului că transpunerea în viață a acestor importante programe impune adîncirea democrației socialiste. Intensificarea pregătirii politice și culturale a maselor. cu contribuția mai energică, mai eficientă a tuturor factorilor educaționali ai societății. în așa fel Incit fiecare om al muncii să participe activ la elaborarea tuturor deciziilor și să lupte cu abnegație, cu toată puterea de muncă și capacitatea de creație, pentru creșterea bunăstării și fericirii poporului.Arătînd că In întreaga sa activitate Partidul Comunist Român. avangarda revoluționară a clasei muncitoare, s-a afirmat și se afirmă ca partid aj înnoirii morale a societății noastre, vorbitorul a reliefat că. sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român, promotor a! celor mai nobile idealuri morale, al noului umanism revoluționar, exemplu viu de patriotism fierbinte ți internaționalism prole

tar. se desfășoară, cu rezultate fructuoase, o vastă acțiune la scară națională pe frontul ideologic, politic, științific și cultural, pentru modelarea omului nou, făuritor al noii societăți, capabil să înțeleagă atît schimbările și fenomenele ce au loc în societatea noastră, cit și marile mutații pe plan mondial, să acționeze ferm, în conformitate cu legile dezvoltării sociale, cu cerințele progresului, cu interesele cauzei socialismului, ale colaborării și păcii.Partidul nostru comunist — a arătat in continuare vorbitorul — iși întemeiază întreaga sa activitate politică și ideologică pe filozofia materialismului dialectic și istoric, concepția cea mai înaintată despre lume și societate : de aceea este firesc să promoveze știința în toate domeniile vieții sociale. Baza strategiei politice, a conducerii întregii vieți economice și sociale o constituie socialismul științific. învățătura revoluționară a clasei muncitoare cu privire la progresul social, îmbogățită creator cu experiența vastă, izvorî tă din practica construcției noastre socialiste. Conceptul științific cu privire la conducere, cuprinzînd sferele hotărîtoare ale.vieții, sociale, politice, economice și culturale, conducerea democratică a vastei opere de construcție a socialismului impun perfecționarea activității de organizare, de elaborare a opțiunilor și deciziilor, îmbunătățirea continuă a stilului și metodelor de muncă ale organelor colective de conducere, imprimarea unui spirit cit mai riguros de disciplină și responsabilitate în exercitarea integrală a atribuțiilor ce revin acestor organe, tuturor oamenilor muncii. „Conducerea științifică — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta consfătuire de lucru la Comitetul Central — presupune în primul rind spirit de răspundere, exigență in muncă, pregătire corespunzătoare, politică și profesională, îndeplinirea in bune condiții a sarcinilor încredințate". Transpunerea in viată a indicațiilor trasate în fața congresului de către tovarășul secretar general ne obligă să luăm măsuri hotărîte pentru eliminarea neajunsurilor datorate unor decizii insuficient studiate, risipei de resurse materiale și financiare, manifestărilor de indisciplină economică, ceea ce evidențiază necesitatea întăririi muncii organizatorice, a educației politice în rindul tuturor lucrătorilor. în vederea îndeplinirii exemplare a prevederilor planului național unic de dezvoltare economico-socială a tării.Referindu-se apoi la sarcinile actuale din domeniul cercetării științifice în economie, vorbitorul a subliniat că aceasta trebuie orientată spre aprofundarea unor probleme esențiale ale conducerii economice,-cum sint: perfecționarea activității de planificare, crearea și utilizarea jteț^tukii național, , gospodărirea rațională a fondului de dezvoltare și de consum, îmbunătățirea sistemului fi- nanciar-valutar și de preturi, creșterea productivității muncii sociale, reducerea cheltuielilor de producție, sporirea eficientei producției materiale, sistematizarea dezvoltării economico- sociale a teritoriului, precum și studierea conjuncturii economice internaționale. Știința economică este chemată să prolifereze în întreg mecanismul economic metodele și tehnicile cele mai avansate de gestiune, să perfecționeze analiza economică și fundamentarea soluțiilor, precum și investigațiile previzionale a- supra evoluției economiei românești și mondiale.Un loc amplu au ocupat. în cadru! cuvintării. problemele privind educația tineretului, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. în spiritul principiilor și normelor etice ale societății noastre — îndeosebi în spiritul dragostei și pasiunii pentru munca creatoare dedicată înfloririi României socialiste. Viața a demonstrat în mod elocvent adevărul rostit de secretarul nostru general că munca reprezintă factorul determinant al educației politice a tineretului, a întregului nostru popor, al modelării profilului moral-cetățe- nesc al oamenilor muncii. Vorbitorul a reliefat rolul important ce revine în această privință școlii, sindicatelor, celorlalte organizații de masă și obștești,
Cuvîntul tovarășului 

Nichita Stănescu
scriitorDe la sfîrșitul celui de-al doilea război mondial încoace, mai întîi Republică Populară, mai apoi Republică Socialistă, țara noastră și-a esențializat cei două mii de ani de Istorie trăită e- roic. De două mii de ani, pămîntul țării s-a îngrășat cu sîngele fiilor ei, de două mii de ani munții Carpați strălucesc de o spiritualitate aparte : spiritualitate nobilă care se adaugă cu strălucire la spiritualitatea umanității. Unitatea patriei de pă- mînt și de piatră se împlinește și în unitatea excepțională a limbii române. Limba română este patria spiritului nostru, așa cum România este patria ființei noastre vii.Acum, cînd întregul popor construiește Cea mai frumoasă casă a sa, socialismul multilate- râl dezvoltat, ne aducem aminte cu mîndrie, cu dragoste și cu venerație de toți înaintașii noștri. Dar noi nu sîntem numai beneficiarii lor. ci și continuatorii lor, pentru că ne iubim tara, ca și ei, așa cum este. în mod necondiționat, muncind la ogorul ei, s-o facem minunată Noi nu sîntem numai nepoții și strănepoții înaintașilor noștri. Noi sîntem, Ia rîndul nostru, strămoși. Noi sîntem Strămoșii generațiilor viitoare, iar aceasta înseamnă efort deosebit în muncă și demnitate In gîndire.Adolescent fiind, la sfîrșitul războiului, am avut revelația că atunci cînd un bărbat nu ară în mod direct cîmpul sau nu poartă o armă pe umăr ca să apere 

Frontului Unității Socialiste, literaturii și artei, sistemului larg de instituții, așezăminte și mijloace educative de care dispunem.O uriașă forță de progres a societății noastre o constituie patriotismul socialist. întreaga noastră istorie milenară demonstrează adevărul fundamental că patriotismul reprezintă izvorul inepuizabil din care emană energiile morale ale națiunii. De aceea, întreaga muncă educativă trebuie să fie permanent orientată spre cultivarea patriotismului socialist, a dragostei și devotamentului nețărmurit față de tară, de popor, de clasa muncitoare și partidul ei revoluționar. față de cel mai iubit fiu al poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In concepția partidului nostru, educația oamenilor muncii în spiritul patriotismului socialist este strîns legată de dezvoltarea solidarității internaționale cu cei ce muncesc de pretutindeni.Subliniind că guvernul își însușește pe deplin concluziile, sarcinile și direcțiile de acțiune trasate în expunerea secretarului general al partidului, vorbitorul a arătat că sub conducerea directă a partidului, a președintelui republicii, Consiliul de Miniștri va acționa in continuare, cu mai multă fermitate, pentru îmbunătățirea activității executive, perfecționarea stilului și metodelor de muncă la toate nivelurile, intensificarea muncii de educare a aparatului din unitățile economice și sociale.Susținînd pozițiile privind principalele probleme ale vieții internaționale, exprimate în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a spus :In spiritul acestor orientări principiale, partidul nostru acționează consecvent pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare politică, economică, culturală și tehnico-științifică cu toate țările socialiste, pornind de la principiul că întărirea unității acestora reprezintă o necesitate o- biectivă pentru afirmarea socialismului în lume.O expresie a internaționalismului consecvent al României o reprezintă legăturile de solidaritate militantă cu țările in curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, cu statele care și-au dobîndit de curînd independența și au pășit pe calea dezvoltării libere, de sine stătătoare, cu popoarele care luptă pentru eliberarea de sub dominație străină. In cadrul relațiilor cu a- ceste țări, dezvoltăm cooperarea economică, menită să asigure valorificarea superioară a resurselor proprii, pentru afirmarea și consolidarea independenței și suveranității naționale.Țara noastră militează cu fermitate pentru statornicirea în Europa, pe toate continentele, a unor raporturi de colaborare cu toate țările, indiferent de regimul lor social, în vederea asigur ărij prggțeșylpi fiecărei națiuni, a păcii și prieteniei între tdhte popoarele lumii.Pornind de la ’imperativul fundamental al epocii noastre de edificare a unei noi ordini economice și politice internaționale, România promovează în politica sa externă principiile relațiilor internaționale de tip nou, pentru cooperare și securitate în întreaga lume.După cum vă este cunoscut, recent, din însărcinarea conducerii partidului și statului, am vizitat cîteva țări din Asia. A fost pentru mine deosebit de plăcut să aud aprecierile elogioase adresate României și președintelui țării de către conducătorii de state. primii miniștri, de personalitățile marcante ale vieții politice, științifice și culturale, de oamenii muncii din întreprinderile vizitate, de către populație. Am simțit o deosebită mindrie patriotică pentru admirația profundă la adresa conducătorului respectat al poporului, partidului și statului nostru. Pretutindeni am constatat, cu deosebită satisfacție, că tovarășul Nicolae Ceaușescu se bucură de un enorm prestigiu internațional, de multă stimă și respect pînă în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii ; numele său a devenit un simbol al patriotismului și internaționalismului înflăcărat, al luptei pentru independentă, suveranitate și demnitate națională, pentru instaurarea unor relații noi între țări și popoare, pentru o nouă ordine politică și economică internațională, pentru făurirea unei lumi a dreptății și păcii.

lanul, ceva nu este în ordine cu el. Tot atunci mi-am dat seama că arta poeziei este aceea de a exprima visul muncii, visul împlinit al muncii. Am credința că poetul există pentru că există poezie, pentru că poezia este un fenomen natural, o dimensiune umană care se află în fiecare om. Poeții au apărut pentru că munca naște vise, iar acesta se cere exprimat într-un mod ales, real și fericit.Ca și în orice altă profesiune, munca poetului nu este simplă, efortul de a „găsi cuvîntul ce exprimă adevărul", cum splendid spune Eminescu într-un vers de-al său, este continuu. Profesiunea de poet este una dintre profesiunile clasei muncitoare. De aceea ea nu iubește dulcegăriile artistice și nici superficialitatea, așa cum se subliniază în strălucita cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, document programatic cu adinei semnificații și energice îndemnuri, pentru triumful unei înalte spiritualități, proprii o- mului acestei ere a lumii socialiste. Estetica nu este un domeniu de sine stătător, ci este o parte integrantă a eticii. Frumosul este partea cea mai înaltă a moralului. Frumusețea de spirit este partea cea mai înaltă a moralității.Marx spunea că perioadele de înflorire economică nu coincid în mod neapărat cu o similară înflorire artistică. Dar Marx In această afirmație se referea la societatea sclavagistă, 

la cea feudală și la cea capitalistă, pentru că pe vremea lui nu exista în mod viu încă o societate de tip socialist. Astăzi putem constata o deplină coincidență a înfloririi artei simultan cu cea economică în societatea socialistă.Este de natura evidenței — a subliniat în continuare vorbitorul — că a apărut la noi, de peste două decenii de activitate literară intensă, o generație pe care aș numi-o constructivă, care se manifestă nu numai in poezie, în proză sau în critică, ci și în muzică, în pictură, în sculptură. Mesajul umanist socialist al artei noastre nu are nimic destructiv in el, nimic din
Ființa patriei

Despre patrie se pot spune 
cuvinte scrise cu colțul inimii noastre 
suspendate în aer, albe spume 
ale mării acesteia, albastre.

O, doar pentru ochiul străin 
toate acestea ar fi poate dantele 
la perdeaua de miraj alcalin 
trasă numai peste stele.

Insă pentru cei ce sîntem aici 
în viață, întregi și în lucrare, 
cuvintele au lamă de brici 
intrînd în miracol, cu tandră mirare.

Cuvîntul tovarășului
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Ion Cîrcei
prim-secretar al Comitetului județean Prahova 

al P.C.R.
Aș dori, în primul rînd. să exprim deplina aprobare față de expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, care constituie o nouă și strălucită expresie a gîndirii marxist-leniniste creatoare, a înaltei competențe și cutezanțe revoluționare a secretarului general al partidului nostru. Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Prahova a- preciază Congresul educației politice și al culturii socialiste drept un eveniment de importantă deosebită, ce va determina ridicarea pe noi trepte a muncii întregului popor pentru aplicarea în viată a hotărîrilor Congresului al XI-lea, a Programului partidului.tndeplinind mandatul încredințat de recenta plenară a comitetului județean de partid cu activul, exprimăm întreaga a- deziune la Programul ideologic, la politica internă și externă a partidului și statului nostru, și aprobarea deplină, a expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu prezentată în fata congresului, odată cu hotărîrea noastră fermă de a fiu precupeți nici un efort pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin.Vă Informăm, stimate tovă-” rășe secretar general, că, pe baza indicațiilor dumneavoastră date cu prilejul vizitelor de lucru în județul Prahova, comitetul județean de partid a inițiat o serie de acțiuni care au dus la îmbunătățirea calitativă a activității politico-educative în rîndul maselor, la creșterea competentei organizațiilor de partid în conducerea activității economico-sociale.Doresc să subliniez că una din concluziile deosebit de importante desprinse din recentele dezbateri privind aplicarea Programului ideologic este a- ceea cu privire la rolul pe care l-a avut și îl are în îmbunătățirea muncii ideologice și politice de masă, în educarea patriotică și internaționalistă a oamenilor muncii întărirea organizatorică și calitativă a fiecărei organizații de partid și ridicarea nivelului întregii activități de partid. Toate acestea au contribuit la afirmarea maturității politico-ideologice a comuniștilor, la creșterea rolului conducător al organizațiilor de partid.Sîntem Insă pe deplin con- știenți de faptul că în munca noastră din acest domeniu mai există o serie de neajunsuri. Mai avem unități economice în care se manifestă atitudini înapoiate față de muncă și avutul obștesc, unele cadre cu munci de răspundere care nu participă la toate activitățile cultural- educative ce se desfășoară în unitățile ce le conduc, aspecte de formalism în desfășurarea activităților cultural- educative de masă, unele organe și organizații de partid ce au acționat insuficient pentru activizarea așezămintelor culturale, pentru folosirea corespunzătoare a condițiilor de care dispunem în vederea transfor

Cuvîntul tovarășului
9

Letay Lajos
scriitorSînt convins că istoria va caracteriza astfel drumul României în al treilea pătrar al secolului XX : acestea au fost deceniile în care cetățenii săi, români. maghiari, germani și de alte naționalități, au pășit împreună, într-o indestructibilă comuniune de interese și destin. pe drumul deschis de Partidul Comunist Român spre desă- virșirea ființei națiunii noastre socialiste. Și sînt convins că istoria va consemna rolul epocal al tovarășului Nicolae Ceaușescu în viața acestui popor și a a- cestor meleaguri și chiar în istoria acestei epoci, tocmai fiindcă el a fost acel conducător comunist care. în fruntea partidului și poporului nostru, a făcut cel mai mult pentru modelarea noii fizionomii a națiunii noastre socialiste, pentru dezvoltarea națiunii socialiste moderne.După ce s-a referit la trăsăturile esențiale ale etapei istorice pe care o trăim, caracterizată prin creșterea rolului conducător al partidului, vorbitorul a spus: Partidul>a acordat întotdeauna scriitorilor o încredere deosebită, deoarece ei pot să contribuie mult la procesul de 

ce ar putea descuraja ființa muncitoare și visătoare a omului.înainte de a fi poet, sînt cetățean al țării ; de aceea pentru mine libertatea nu înseamnă debandadă și haos ; pentru mine libertatea înseamnă vigoarea Constituției țării. Mesajul artei noastre este mesajul Constituției țării noastre, care este mesajul țării de pămînt și de piatră, al țării eterne și al spiritualității ei.Cît despre actul creației, n-avem decît să ne întrebăm mamele cu ce preț ne-au născut pe noi.In continuare, vorbitorul a citit poemul său, intitulat : 

mării lor în adevărate tribune ale culturii și ale educației socialiste. Pentru îmbunătățirea activității în acest sector, consider ca deosebit de valoroasă propunerea cuprinsă în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu privind crearea consiliilor de educație și cultură în comune, in întreprinderi și in instituții.Pornind de Ia sarcinile ce na revin din expunerea secretarului g'eneral al partidului, de la obiectivele dezvoltării social-e- conomice a județului în actualul cincinal, care vizează creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual ăl celor ce muncesc, vom asigura, prin întreaga noastră activitate politică și cultural-educativă. formarea și întărirea atitudinii înaintate față de muncă, creșterea continuă a pregătirii politice și profesionale a tuturor oamenilor muncii și în special a tineretului, participarea tot mai largă a acestora la rezolvarea tuturor problemelor care privesc devenirea multilaterală a județului.Pentru înfăptuirea Programului ideologic a! partidului, a sarcinilor cuprinse in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la acest congres, pe lingă eforturile pentru îmbunătățirea calitativă a întregii activități desfășurate de organele și organizațiile de partid, literatura și arta, programele de radio și televiziune trebuie să abordeze cu mai multă receptivitate faptele de eroism din întreprinderi, de pe șantiere, să realizeze lucrări și programe cu un bogat conținut de idei, profund patriotice, care să oglindească mai bine. în raport cu cerințele etapei actuale, creația revoluționară a maselor. Și în județul nostru se găsesc cu prisosință asemenea fapte din care se pot inspira creatorii din domeniul literaturii și artei.Toți comuniștii din județul Prahova își exprimă din toată inima aprobarea și aprecierea față de consecventa și spiritul revoluționar ce .caracterizează activitatea desfășurată de partidul și statul nostru, în frunte cu secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe planul politicii externe, pentru întărirea legăturilor frățești cu țările socialiste, cu partidele comuniste și muncitorești din întreaga lume, cu forțele democratice și progresiste de pretutindeni, pentru întărirea solidarității internaționaliste cu lupta popoarelor împotriva imperialismului, pentru independență națională, pentru pace Și socialism.In lumina Directivelor Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român, a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, asigurăm conducerea partidului că vom face totul pentru a fi la înălțimea încrederii acordate, pentru a aduce o contribuție sporită la înflorirea multilaterală a patriei noastre socialiste.

făurire a omului nou, înarmat eu o conștiință avansată, revoluționară. Mai ales în ultimii ani. documentele de partid au acordat o mare Importanță interpretării estetice a lumii noastre. rolului pe care cele mai diverse modalități și metode de exprimare artistică îl au în slujirea idealurilor noastre comuniste. Noi, scriitorii, am venit la acest congres încredințați că nu trebuie să negăm nimic din ceea ce am considerat valoros și pină acum în moștenirea noastră literară, ca și în noua noastră creație, dar totodată vedem și mai clar semnificația pe care o are pentru noi îmbogățirea artei scrisului cu valențele educative pe care Ie cer. în această etapă, poporul si partidul.Ne solicită în primul rînd prezentul. viața omului zilelor noastre. Cine ar putea compara libertatea noastră de azi cu robia de ieri, de alaltăieri ? Si totuși trebuie să ne întrebăm : oare scriitorul, literatura noastră actuală reflectă în toată complexitatea lui uriașul efort prin care poporul nostru făurește cea 

mai grandioasă operă din întreaga sa istorie ? Oare există vreun scriitor care ar putea să susțină că el n-are nici în clin nici în mînecă cu drumul istoric care înaltă România în rîndul țărilor industrializate și asigură condiții de viată tot mai demne oamenilor acestei țări 7 Noi, scriitorii, poeții, esteticienii, cu uneltele și mijloacele noastre trebuie să facem și mai mult pentru ca principiile eticii și e- chității socialiste, spiritul umanismului revoluționar să pătrundă cît mai adînc în viata tuturor.Analizîndu-ne cu toată exigența propria activitate, sîntem datori să recunoaștem justețea criticii formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Oamenii muncii. întregul popor așteaptă din partea noastră opere de o și mai înaltă valoare, profund educative prin adevărul și forța lor dinamizatoare capabile să dăinuie peste timp drept mărturie a mărețelor file de istorie înscrise de națiunea noastră socialistă. La această misiune istorică vrem să contribuim din plin și noi, scriitorii maghiari din România, care, pornind de la bogatele tradiții revoluționare și progresiste ale artei noastre, ne dăm un aport sporit la îmbogățirea tezaurului spiritual comun al patriei noastre comune, România socialistă. Ne simțim acasă în patria comună, unde de multe secole străbunii noștri au creat împreună noi valori și și-au vărsat laolaltă, nu de puține ori, sîngele în slujba idea-
Cuvîntul

Maria
secretar al ComitetuluiIngăduiți-mi, vă rog. ca, în- deplinlndu-mi mandatul încredințat, să exprim și eu, odată cu întreaga tară reprezentată aici, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii — români și maghiari — din străvechea vatră românească a Sălajului — adeziunea unanimă și atașamentul nostru nestrămutat la politica internă și externă a partidului și statului pusă pe de-a-ntregul în slujba intereselor poporului nostru, a cauzei socialismului, afirmării suverane și independente a popoarelor, asigurării păcii și securității în lume.Magistrala expunere prezentată la deschiderea congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de o inestimabilă valoare teoretică și practică, va constitui pentru organele și organizațiile de partid, de maSă și obștești, pentru toți cei care au răspunderi în domeniul educației, cea mai de preț călăuză, programul nostru de muncă in procesul complex al formării și dezvoltării conștiinței socialiste'.In calitatea mea de activist de partid, ca femeie, ca cetățean al patriei noastre socialiste, ca mamă, cu justificată bucurie socotesc acest istoric document drept izvor inepuizabil de hrană spirituală pentru educarea tinerelor generații, pentru creșterea copiilor noștri ca adevărați patriot! și internaționaliști, ca oameni harnici și de omenie. De aceea, doresc să exprim și eu înalta apreciere, recunoștința adincă pentru modul strălucit in care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. își slujește patria și poporul, demonstrat cu atita pregnanță și în această împrejurare.întrucît dezvoltarea industrială accelerată a județului — a spus in continuare vorbitoarea — a determinat profunde mutații în structura socio-profesio- nală a populației, crearea și consolidarea, și în această zonă a țării, a unui puternic detașament al clasei muncitoare, una din preocupările principale ale organizației județene de parti4 a constituit-o formarea tinerelor colective de muncitori, a cadre-

Cuvîntul tovarășului
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Ion Traian Stefănescu
9

prim-secretar al C.C. al V.T.C., 
ministru pentru problemele tineretuluiPentru tineret, orientările și ideile cuprinse în strălucita expunere pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat-o în cadrul primului Congres al educației politice și al culturii socialiste,' caracterizată printr-un profund spirit științific, revoluționar, constituie un izvor de profunde învățăminte, o nouă dovadă a grijii pentru educarea sa comunistă, un puternic imbold pentru o participare și mai responsabilă la înfăptuirea politicii partidului și statului nostru.Este un merit al partidului nestru că, urmare a dezvoltării economico-sociale, a uriașei munci educative, tineretul României socialiste are sădit în ființa sa un ideal clar de viață— idealul comunist. Iată de ce exprimăm cu sinceritate și cu acest prilej sentimentele noastre de dragoste și profundă recunoștință partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu.Sub conducerea partidului, bucurîndu-se de îndrumările permanente ale secretarului său general, organizația noastră revoluționară a obținut în ultimii ani o serie de rezultate pozitive, s-a confruntat cu unele neajunsuri, a luptat împotriva unor mentalități înapoiate, realizîndu-se, în acest proces, o ridicare a nivelului activității de formare comunistă a tineretului. Cultivarea atitudinii noi fată de muncă s-a înscris tot mai. pregnant ca obiectiv esențial al întregii activități de educare revoluționară a tinerei generații.Ținînd seama de faptul că, In Industrie, peste 40 la sută din totalul muncitorilor sint tineri— a arătat în continuare vorbitorul — că tineretul se dovedește o forță dinamică în toate sectoarele de activitate, acum cînd am pășit în cincinalul afirmării depline a cuceririlor tehnico-ști- 

lurilor comune de libertate. Români, maghiari, germani — glăsuind românește, ungurește, nemțește — am pășit împreună în revoluție. în construcția socialistă, și pășim împreună pe drumul viitorului comunist, al României.Să dăm deci glas acestui strălucit fapt istoric : cum o națiune socialistă, mîndră de libertatea și de independența ei. își asigură unitatea de nezdruncinat. unitatea poporului român cu oamenii muncii de naționalitate maghiară sau germană, sirbă sau de alte naționalități. Această unitate constituie una dintre cele mai importante izbinzi ale revoluției socialiste din România, fie că acest fapt place sau nu place unora, Asemeni tuturor cetățenilor patriei noastre subscriu din toată ființa la întreaga politică internă și externă a partidului și statului, înfățișată cu atita claritate și profunzime în expunerea-pro- gram prezentată de secretarul general al partidului nostru. Așa curn a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu. partidul și statul nostru pun pe prim-plan în activitatea externă dezvoltarea colaborării cu toate țările socialiste, amplificarea relațiilor de prietenie, solidaritate și conlucrare multilaterală cu acestea, în spiritul egalității, avantajului reciproc și întrajutorării. Aceasta corespunde pe deplin atit intereselor poporului român, cît și intereselor celorlalte popoare care construiesc noua orînduire, cauzei generale a socialismului și păcii.
tovarășei 
Pitică ’

județean Sălaj al P.C.R.lor necesare dezvoltării economico-sociale a județului. S-a a- sigurat o strînsă conlucrare între școlile și unitățile economice din județ, realizîndu-se pe a- ceastă cale baza didactico-mate- rlală necesară pregătirii practice a elevilor ; organizațiile de partid, colectivele de cadre didactice au desfășurat o muncă mai sistematică de orientare școlară și profesională, de educare a tinerilor in spiritul cultului față de muncă — tinerii cuprinși acum în învățămîntul liceal de specialitate și profesional repre- zentînd aproape 80% din totalul absolvenților ciclului gimnazial. Odată cu generalizarea primei trepte de liceu și cu trecerea la " treapta a Il-a, liceele din mediul rural vor fi orientate să . pregătească lucrători pentru activități din agricultură și prestările de servicii la sate, pentru ca an de an un număr de tineri să rămînă să lucreze în mediul rural. In.noile, unități industriale. unde marea majoritate a lucratorilor. p.rpvip din mediul șutesc și au o vîrstă de 22—23 ani, organizațiile de partid s-au ocupat susținut de calificarea și perfecționarea calificării profesionale a angajaților, concomitent cu o susținută activitate politico-educativă și culturală menită să contribuie la închegarea colectivelor de muncă, la formarea spiritului revoluționar și atitudinii muncitorești înaintate.Conștient! de datoria de a făuri o economie puternică într-un ritm accelerat, de a plămădi omul nou, constructor al socialismului și comunismului — a spus în încheiere vorbitoarea — noi. comuniștii sălăjeni, asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că vom ridica întreaga muncă politico-educativă la nivelul exigențelor actuale. Vom face din fiecare locuitor de pe plaiurile Sălajului un participant activ și conștient la vasta operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în scumpa și minunata noastră patrie, liberă și independentă, România socialistă.

ințifice, pentru noi este clară necesitatea de a ne ocupa tot mai susținut de educația comunistă, prin muncă și pentru muncă, a tinerei generații. Trebuie spus că ne este străină o viziune unilaterală, care să reducă munca tinerilor la latura sa strict economică ; dimpotrivă, sintem preocupați de a da expresie în organizația de tineret tuturor problemelor muncii ți vieții tineretului. Punem însă și vom pune și în viitor pe prim plan educația prin muncă, deoarece sîntem conștienți că munca este principalul mijloc de formare a tinerilor, de manifestare a lor ca factor activ al societății noastre. Este necesar să renunțăm cu totul la modalitățile de tratare abstractă, la prezentarea idilică a realităților; procesul complex al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate impune formarea unor tineri care să nu se teamă de greutăți, de muncă și luptă, cultivarea spiritului de abnegație și sacrificiu pentru cauza partidului, a poporului nostru.In continuare, vorbitorul a subliniat neajunsurile care mai există în pregătirea politico- ideologică a unor tineri a căror comportare contravine Codului principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste. Se impune ca, împreună cu școala, cu ceilalți factori educaționali, să facem mai mult pentru cunoașterea istoriei noastre, pentru cultivarea în rindul tineretului a. mindriei de a fi continuatorul unor tradiții eroice, a drumului glorios parcurs de partidul comunist. de clasa muncitoare, de a face parte dintr-un popor care și-a apărat cu demnitate și sacri-
(Continuare în pag. a V-a)
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(Urmare din pag. a IV-a)ficii, de-a lungul veacurilor, ființa națională, militînd neabătut pentru libertate și independență.Ca o reflectare a politicii consecvent marxist-leniniste a partidului nostru în problema națională — în elaborarea și realizarea căreia un rol esențial are secretarul general al partidului — tinerii, indiferent de naționalitate, se regăsesc în deplină egalitate și în planul specific al activității U.T.C. Din fericire, tinerii de azi nu au cunoscut în mod direct politica de învrăjbire națională dusă în trecut, atrocitățile comise împotriva forțelor progresiste, fără deosebire de naționalitate, de către regimurile reacționare. Celor care ar încerca să semene astăzi vrajbă sau să denatureze realitățile din țara noastră le spunem cu claritate : tinerii României sînt crescuți și educați în anii socialismului de către partid și sînt deciși să facă totul, în strînsă unitate, ca frați, pentru a-și făuri împreună o viață demnă, liberă și independentă, să contribuie la întărirea continuă a unității întregului nostru popor în jurul partidului. al conducerii sale, al tovarășului Nicolae Ceaușescu.Fără îndoială, mai avem multe

Cuvînful tovarășei
9

Draga Olteanu-Matei
actrițăîn viața fiecărui om există evenimente importante, dar unul din ele este cel mai însemnat, cel mai copleșitor. în viața mea, evenimentul care va rămîne înscris cu majuscule este faptul că astăzi am cinstea să iau cuvîn- tul la Congresul educației politice și al culturii socialiste, în prezența mult stimatului nostru secretar general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Nu sînt o bună oratoare și nu știu să vorbesc mult și în cuvinte meșteșugite, dar pentru a mulțumi tovarășului secretar general al Partidului Comunist Român pentru existența noastră de astăzi am cuvinte ; cuvinte simple, pornite din inimă și încrustate în faptele pe care le aducem prinos de recunoștință pentru tot ceea ce face peiî- tru noi.Prezența dumneavoastră, tovarășe secretar general, la cîrma țării înseamnă fapte. Fapte puse în slujba poporului, în slujba patriei noastre socialiste. Vă mulțumesc, tovarășe secretar general al Partidului Comunist Român, pentru pace, pentru pîi- ne, pentru libertate, pentru independența țării, pentru demnitatea omului, pentru grija ce ne-o purtați zi de zi, pentru fericirea, liniștea și mîndria pe care le simt la gindul _ că fac parte din poporul unei țări demne și înfloritoare. Am mereu în fața ochilor exemplul dumneavoastră viu, de abnegație și dăruire, și mă străduiesc în permanență, alături de toți actorii țării, să merit toate acestea. Căci ce alt dar am putea oferi țării și poporului decît munca noastră de zi cu zi, decit faptele noastre, căci la fapte se răspunde cu fapte.îmi amintesc de ruinele Teatrului Național și de _ gongul înnegrit și răsucit de flăcări pe care l-am văzut la muzeu, în primele zile ale angajării mele in teatru, iar astăzi cînd pășesc pe scena unuia din cele mai bune și modern utilate teatre din Europa, sau cînd văd cum. în toate colțurile țării. înfloresc și își deschid larg ușile pentru a primi un public cît mai numeros atîtea lăcașe de cultură — oare se iau parcă la întrecere in funcționalitate și frumusețe — mă simt îndemnată să muncesc neostoit, împreună cu toți actorii țării, la îmbogățirea și împodobirea sufletului și minții, la ridicarea și consolidarea conștiinței omului nou în lumina învățămintelor partidului nostru, care pentru popor a creat toate acestea. Vă mulțumesc, tovarășe secretar general, pentru grija, ce o purtați culturii poporului nostru.Facem parte dintr-un popor talentat, creator și iubitor de artă. Cei care ne-am ales arta ca profesiune, ne dăm silința să fim și noi, odată cu toată țara, cei mai buni dintre cei mai buni; căci, preluînd valori din harul de milenii al poporului nostru, putem să împodobim la rindul nostru țara cu florile artei și culturii românești.Nu cred in acei care afirmă că practică arta numai pentru plăcerea lor deoarece au descoperit peste noapte că sînt extrem de talentați și simt „nevoia imperioasă de a se exprima pe ei înșiși". Aceștia vorbesc mult și cu emfază, emit teorii „savante", împănate de expresii bombastice care susțin așa-zisele lor subtile „analize psihologice" în sprijinul surogatului de operă pe care ni-1 înfățișează, apoi se declară „neînțeleși" și spun cui are timp să-i asculte că pe ei nu-i interesează dacă „operele" lor nu sînt apreciate de public.

Cuvintul tovarășului
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Ion Dumitrescu
președintele Uniunii compozitorilorExpunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, constituie un document programatic de o excepțională valoare teoretică și practică. Desprinzind din bogatul conținut al expunerii ideile generoase, îndrumările Înțelepte privind destinul artei noastre, criticile întemeiate aduse vieții și activității culturale, simțim deplina responsabilitate a sarcinilor care ne revin în dezvoltarea viitoare a artei românești, privim încrezători perspectivele care ni se deschid, simțim intensitatea chemării de a ne a- dresa izvorului viu al inspira

de făcut pentru ca toți tinerii să înțeleagă că esența patriotismului nu se manifestă prin declarații, prin simple lozinci. Se impune să tratăm problemele patriotismului într-o concepție largă, cu scopul de a dezvolta in rindul tinerilor convingerea că principala formă de manifestare a dragostei față de țară constă în activitatea ireproșabilă la locul de muncă, în hotărîrea lor de a fi gata să apere oricînd, chiar cu sacrificiul suprem, patria, cuceririle revoluționare ale poporului nostru.întemeindu-se pe politica profund științifică a partidului și statului nostru, formarea patriotică a tineretului se va corela organic și în viitor cu educarea sa internaționalistă.în încheiere, vorbitorul a spus : Pe baza mandatului încredințat de întregul tineret al patriei, exprimăm adeziunea deplină la politica internă și externă a partidului și statului, sintetizată strălucit în expunerea celui mai respectat și iubit exponent al convingerilor și aspirațiilor tinerei generații, ale națiunii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și îl asigurăm că vom face totul pentru realizarea Programului partidului, pentru făurirea comunismului pe pă- mintul României.

Ei afirmă că am stat degeaba în băncile facultăților, în sălile bibliotecilor, că nu sîntem capabili să înțelegem o- pera cite unui scriitor clasic sau contemporan și se oferă să ni le „citească" ei, să „selecteze" și să „recreeze" pentru noi lumea cutărui sau cutărui mare scriitor, care, „săracul", nu s-a priceput prea bine să o facă. După opinia acestor snobi, versur le marilor noștri poeți clasici nu sint „decît niște valsuri desuete, pe care să le fluierăm distrați din.’ vîrful buzelor". Și ce ne o- feră în schimb ? Cîte un rezumat al unei bucăți literare făcut ca de un elev de clasa a IV-a elementară, sau cîte o poezie plină de expresii îngrămădite fără noimă. Pe lingă operele artiștilor valoroși și autentici, a- semenea încercări stîngace sînt, vorba lui Topirceanu. ca ..fotografia unei fripturi.pe lingă o friptură adevărată". „Un briceag este, bun dacă taie, un ardei dacă ustură, un scaun dacă poți sta bine pe el". Iar dacă o poezie de fior estetic nu te înfioa- ră deloc, din contră, te face să rîzi, iar dacă o bucată umoristică îți dă fiori de groază și te face să transpiri ca să înțelegi, înseamnă_că autorul ei nu a fost în stare să-și realizeze intenția, nu are talent. Așa spunea Topirceanu.Marii scriitori și marii artiști, atit clasici cît și contemporani, au fost dintotdeauna și sînt profund legați de tradiția culturală, de realitățile sociale, politice și istorice ale țării și timpului lor. Din creațiile lor răzbate geniul poporului, căruia ei i-1 restituie sub forma operelor de artă, ex- primînd o gîndire profundă, sus- ținînd sau luptînd pentru o idee înalt umanistă.. „Ideile și tendințele sociale sînt chiar sîngele cald și hrănitor care nutrește și face viețuitor organismul numit artă" — spunea C. Dobrogeanu-Gherea.- Așa cum cei ce construiesc orașe, înalță fabrici, ridică monumente, făuresc, consolidează și afirmă cultura țării noastre — preluînd moștenirea de la înaintași și trecind-o îmbogățită viitorimii — așa și noi, actorii, o- dată cu ei și împreună cu tot poporul nostru, sîntem datori ca în generațiile de mîine să lăsăm amprenta veacului nostru.Sînt conștientă că activitatea instituțiilor de teatru și cinematografie are încă numeroase neajunsuri. Criticile făcute în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu au pentru noi valoarea unui îndemn la eforturi creatoare și mai susținute, care să determine o mutație substanțială în tot ceea ce facem, în tot ceea ce înfăptuim. Cu alte cuvinte, să facem din arta noastră o tribună de educație patriotică și cetățenească. Urmînd indicațiile tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu. sîntem hotărîți să nu precupețim nici un efort pentru transpunerea în sfera vieții artistice a principiilor fundamentale ale Partidului Corhunist Român, din dorința fierbinte de a corespunde înaltelor exigențe ale epocii noastre socialiste, făcînd astfel din activitatea și creația noastră un instrument puternic și eficace în munca de făurire a omului de tip nou.Pentru că este veșnic în mijlocul nostru, pentru grija neobosită ce o poartă înălțării spirituale a poporului nostru, pentru independența și prosperitatea țării, mulțumesc Partidului Comunist Român și secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, urîndu-i sănătate, viață lungă, spor în activitate, belșug în țară și izbîndă deplină în toate.

ției, vieții clocotitoare din jurul nostru.Muzica românească este chemată astăzi, mai mult decit oricînd in istoria ei, să răspundă unei înalte misiuni social-politi- ce și militant-educative. Destinul creatorilor de artă a fost, este și va rămîne legat de lupta poporului nostru din care fac parte în mod indisolubil, cu ale cărui aspirații s-au identificat pentru triumful nobilelor idealuri de pace și progres social. Trăsătura esențială care definește cultura noastră muzicală contemporană este permanenta reînnoire a conținutului și a 

modalităților de exprimare, în strînsă legătură cu tradițiile artei naționale și universale și cu tezaurul folcloric. Melosul nostru național trăiește puternic în conștiința maselor care îl îmbogățesc și îl împrospătează necontenit, dînd glas sentimentelor de profundă dragoste pentru țara, partidul și viața nouă pe care o trăiesc. Compozitorii noștri își consacră întreaga lor forță creatoare împlinirii dezideratului suprem de a exprima patosul revoluționar al vremii noastrș, transformările epocale care au loc pe plan economic și social în România, lupta poporului condus de partid pentru e- dificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. Purtînd mesajul prezentului, arta noastră glorifică trecutul de luptă al poporului și militează pentru viitorul luminos al patriei. Manifestindu-și liber talentul, folosind stiluri și maniere de creație variate, compozitorii au înțeles că sînt chemați să făurească opere valoroase, menite să îmbogățească patrimoniul culturii noastre socialiste și tezaurul culturii universale.După ce a înfățișat bogăția creației muzicale din ultimii ani, vorbitorul s-a referit, în continuare, la faptul că, în ultima vreme. în plenarele organizate în întîmpinarea Congresului e- ducației politice și al culturii socialiste au fost analizate multiplele aspecte și probleme pe care le ridică creația muzicală, arătînd că se cunosc nu numai succesele, dar și neîmplinirile în diferite genuri muzicale. Creația de operă, de balet, de operetă trebuie să reflecte în mod specific problematica vieții contemporane, marile momente ale istoriei patriei într-lm limbaj de o largă accesibilitate, cuceritor, emoționant, la nivelul exigențelor contemporane. Dorim ca muzica de cameră și simfonică să rămină un bun artistic al maselor largi de iubitori ai muzicii, un mjloc de e- ducație muzicală, prilej pentru cît mai multi oameni de a cînța împreună, de a înțelege și gusta farmecul sublim al acestei arte. Referindu-se la problemele pe
Cuvintul tovarășului
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Paul Niculescu
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul educației și invățămîntuiuiAș dori să-mi încep cuvintul subliniind și eu însemnătatea excepțională, teoretică și practică a expunerii prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Secretarul general al partidului analizează în spirit științific, revoluționar, profund creator, spirit caracteristic gindirii marxist- leniniste a partidului nostru, probleme principiale de cea mai mare importanță ale istoriei luptei glorioase a poporului nostru pentru eliberarea socială și națională, ale operei de edificare a socialismului, înfățișează bilanțul realizărilor uriașe, stabilește obiectivele și direcțiile fundamentale de acțiune, sintetizează și dezvoltă în mod strălucit, în condițiile etapei actuale a construcției socialiste, politica partidului in domeniul formării conștiinței comuniste a oamenilor.Acest Congres al educației politice și al culturii socialiste, ampla participare a comuniștilor, a maselor celor mai largi la dezbaterea ce i-a precedai — dezbatere cu adevărat populară, națională — spiritul de inaltă exigentă și responsabilitate partinică, la care ne îndeamnă secretarul general al partidului să desfășurăm lucrările sale, arată ce însemnătate uriașă acordă partidul nostru problemelor muncii ideologice — a spus în continuare vorbitorul. în adevăr, partidul subliniază că munca pentru transformarea și dezvoltarea conștiinței nu este o chestiune de campanie, sezonieră, temporară, ci o sarcină de importanță majoră, de perspectivă, parte integrantă a politicii sale generale, una din componentele fundamentale ale strategiei sale, ale Programului partidului, condiție și premisă de bază a construirii societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării României spre comunism.Transformarea revoluționară a societății se face în virtutea unor legi generale, care au o valoare universală. Desigur, este necesar să se cunoască aceste legi, să se respecte cerințele lor și să se acționeze în conformitate cu ele ; dar nicăieri în lume nu există condiții abstracte, pure, în care să acționeze legile. Pretutindeni există în mod concret țări, popoare, cu nivelurile lor diferite de dezvoltare, cu tradițiile și particularitățile lor istorice sau naționale. întreaga viață socială arată că legile generale se sintetizează din analiza acestor experiențe concrete, a luptei popoarelor pentru progres social și se manifestă în mod concret, potrivit condițiilor diferite de la țară la țară, de la popor la popor. Se poate spune că una din legile cele mai generale ale dezvoltării sociale este însăși legea că generalul acționează prin particular.Meritul partidului nostru, caracteristica principală a activității sale, cu deosebire după Congresul al IX-lea al partidului, constă în capacitatea sa de a-și elabora politica finind cont de acțiunea legilor generale, cît și de condițiile istorice concrete ale țării, de etapele revoluționare, tradițiile, particularitățile sociale, economice și naționale ale României. De aceea, pe bună dreptate, noi apreciem că Programul Partidului Comunist Român elaborat la Congresul al XI-lea, politica partidului nostru reprezintă, pentru țara noastră, marxism- leninismul în acțiune.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a expus pe larg la acest congres, ca și în alte cuvintări. concepția marxist-leninistă a partidului nostru despre națiune, despre rolul deosebit de important, progresist, revoluționar ce-1 are de jucat aceasta, o perioadă îndelungată în dezvol

care le ridică genurile simfonice și de cameră, vorbitorul a arătat că se va realiza o mai clară delimitare între lucrările care se înscriu cu avînt și cu măiestrie în linia orientării u- maniste și cele care rămîn simple investigări ale formalului. Confuzia de valori la care asistăm, pe plan mondial, în domeniul artei trebuie să ne ascută exigențele ideologice și artistice pentru a ajunge să deosebim falsul, golul, formalul, ceea ce poartă un mesaj străin eticii noastre de ceea ce este realmente valoros, conținînd înaltul mesaj patriotic și revoluționar transfigurat în forme desăvîrșite de exprimare.Un reviriment Îmbucurător înscrie, între succesele muzicii românești din ultima vreme, cîn- tecul de mase — fie creație corală. fie muzică ușoară. Cele peste 800 de cîntece noi, promovate în concursuri și festivaluri, glorificînd lupta poporului și a partidului pentru libertate națională și progres social, marile realizări ale epocii socialiste, multe cîștigînd o largă popularitate, continuă și împlinesc o veche tradiție a muzicii românești. Intensificarea prezenței creatorilor de muzică in mijlocul maselor, pe șantiere, în uzine și școli, în orașe și sate a îmbogățit experiența lor de viață, a lărgit cîmpul inspirației muzicale și a determinat o mai strînsă apropiere a artei noastre de cerințele maselor.Problemele interpretării și difuzării creației muzicale românești în țară și străinătate — a spus în încheiere vorbitorul — munca de informare pe teren, de documentare, legăturile cu oamenii muncii și locurile de producție, contactul strîns cu mișcarea de amatori de pe întreg cuprinsul țării, acțiunile de tot felul întreprinse pentru educarea artistică-muzicală a maselor largi, contribuția adusă transformării morale a oamenilor noștri constituie punctele e- sențiale ale programului de muncă în prezent și în perspectivă pentru fiecare compozitor și muzicolog in parte și pentru uniunea noastră întreagă.

tarea socială contemporană, ca și despre relația dialectică între național și internațional. Aș dori să subliniez că prin aceasta partidul nostru își aduce propria sa contribuție, în spiritul marxism- leninismului creator, la elaborarea unei probleme deosebit de importante și actuale a strategiei și tacticii revoluționare, ca și a etapei construcției societății socialiste multilateral dezvoltate. Concepția despre înflorirea națiunii în condițiile socialismului nu vine în nici o formă în contradicție cu poziția profund internaționalistă a partidului nostru ; dimpotrivă, acționînd in acest fel Partidul Comunist Român iși îndeplinește Îndatoririle sale naționale, principala sa răspundere, față de propriul popor și, in același timp, iși îndeplinește îndatoririle internaționale.în continuare, vorbitorul a spus : Prin cuprinderea amplă a tineretului, incepînd de la învățămintul preșcolar și pînă la cel universitar, prin generalizarea școlii de zece ani, prin concepția științifică și revoluționară privind conținutul învățămîntului și integrarea a- cestuia cu cercetarea și producția, învățămîntului în limba maternă pentru naționalitățile cori- locuitoare, România se situează printre țările înaintate în acest domeniu. Izvorul principal al a- cestor realizări este conducerea de către partid, politica justă a partidului, care consideră școala, învățămintul — principal factor de cultură și civilizație. Pe bună dreptate s-a arătat , aici că această politică s-a făurit de- pășindu-se concepții dăunătoare ce s-au manifestat in trecut in organizarea invățămîntuiui, care nu au ținut seama de tradițiile și experiența școlii românești și s-au bazat pe copierea mecanică a altor experiențe, care au neglijat .legarea strinsă a invățămîntuiui de necesitățile dezvoltării social-eco- nomice ale patriei, au dat formării tineretului, cadrelor o orientare abstractă, ruptă de producție și cercetare.Astăzi avem o concepție închegată, unitară, științifică a partidului privind învățămintul. Aș dori și cu acest prilej să relev contribuția hotăritoare pe care a dat-o personal secretarul general al partidului la elaborarea și înfăptuirea acestor , concepții. Este suficient să menționez sfaturile, îndrumările și recomandările privind generalizarea și concepția învățămîntului de zece ani, rolul conținutului și dezvoltării învățămîntului liceal, orientarea fermă către integrarea învățămîntului superior cu cercetarea și producția, caracterul combativ, militant-educativ al școlii — subliniind în mod deosebit grija neobosită pe care o manifestă tovarășul Nicolae Ceaușescu față de crearea condițiilor materiale celor mai favorabile școlii, cadrelor didactice, studenților și elevilor.Menționind toate acestea, nu putem trece cu vederea lipsurile care mai sint, rezultatele slabe la învățătură în unele școli și instituții de învățămint superior, caracterul formal al u- nor activități productive, slăbiciunile in procesul de educare a tinerei generații, existenta u- nor cadre didactice care nu-și Îndeplinesc sarcinile ce le revin sau chiar încalcă principiile noastre etice și legile țării. Desigur, în aceasta se oglindesc lipsurile organelor ide conducere ale invătămintului și în primul rînd ale Ministerului Educației și învățămîntului.Esența revoluției pe care o facem în conștiința oamenilor constă in noua lor atitudine față de muncă, de proprietatea și relațiile de pro

ducție socialiste, față de Societate. De aceea, școala — ca și celelalte compartimente ale muncii ideologice — trebuie să formeze oamenii pentru care munca, responsabilitățile sociale, participarea activă la viața societății devin, cum spunea Marx, obișnuințe, necesități, obiective vitale. înțelese. Va trebui să ducem pînă la capăț măsurile privind integrarea învățămîntu- lui cu cercetarea și producția, pentru a face ca școlile, și îndeosebi instituțiile de învățămint superior, să devină puternice centre de învățămînt, cercetare și producție. Este necesar să continuăm cu perseverentă procesul de modernizare și perfecționare a învățămîntului. elimin înd tot ceea ce este învechit și rutinier. Va trebui să intensificăm educația ma- tertalist-științifică a tineretului, să-1 ajutăm să-și explice în mod rațional esența fenomenelor din natură și societate, să-și însușească concluziile filozofice care se desprind din procesul cunoașterii umane. Va trebui să îmbunătățim predarea științelor sociale, a istoriei, limbii și literaturii române, să sporim forța lor de convingere, să le transformăm în instrumente active de formare ideologică a tineretului. de educare a lui în spiritul înaltelor valori ale eticii și echității, al dragostei nețărmurite față de patrie, popor și partid, al internaționalismului înflăcărat.Doresc de la această tribună să exprim convingerea că înaltele aprecieri pozitive, cît și criticile exigente formulate de secretarul general al partidului vor constitui pentru toate cadrele didactice, de la educatori pînă la profesori universitari, pentru toți elevii și studenții patriei, pentru toți cei ce lucrează in conducerea Invăță- mîntului, de la directorul de școală pînă la Ministerul Educației și învățămintulul, un îndemn înflăcărat pentru continua perfecționare a procesului instructiv-educativ în toate compartimentele sale, pentru înlăturarea neajunsurilor din fiecare unitate de învățămint. Sint, totodată, convins că școala, cadrele didactice, continuînd tradițiile strălucite ale intelectualității noastre, vor participa activ. în cadrul unor acțiuni unitare șl coordonate, în cadrul consiliilor de educație și cultură ce se vor crea în între
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secretar al C.C. al P.C.R.,
președintele Consiliului Culturii și Educației SocialisteExpunerea secretarului general al partidului, prin amploarea și multitudinea copleșitoare a problematicii abordate, prin profunzimea viziunii teoretice, desprinsă dintr-o pătrunzătoare înțelegere a celor mai acute imperative ale vieții, prin noutatea eclatantă a unor teze și originalitatea redefinirii unor noțiuni fundamentale ale filozofiei umanist revoluționare moderne, va da. fără îndoială, un nou impuls perfecționării și consolidării suprastructurii noastre socialiste, procesului de elevare morală a omului, va găsi o adincă și îndelung prelungită rezonanță în conștiința poporului român și, nu mă îndoiesc, în opinia publică mondială.Subliniind că unul din postulatele esențiale enunțate de tovarășul Nicolae Ceaușescu este democrația culturii, vorbitorul a arătat că acest fenomen este o ilustrare pregnantă a superiorității socialismului. Dacă în marile țări capitaliste — s-a spus — poporul și-ar putea impune, ca la noi, preferințele culturale, stînd ochi în ochi cu artiștii și cu organizatorii artei, am mai asista la teribilul flagel al pornografiei, obscurantismului și primitivismului ce bîntuie astăzi cu atîta furie arta Occidentului 1 Evident, numai democrația socialistă poate salva cultura de la degenerarea progresivă imprimată de mercantilismul și cinismul filozofic al imperialismului. Oare întîmplător o tară a marilor tradiții iluministe cum este. Franța se plînge că aproape două treimi din populația ei trecută de 15 ani nu citește în medie nici măcar o carte pe an ? Desigur, lupta dură pentru existență sacrifică nevoile spiritului, dar în afară de aceasta își spune cuvintul scîrba față de literatura de serie, făcută să împroaște noroi în loc de lumină. Pentru a compara, este destul să spun că noi vindem fiecărui cetățean într-un an, în medie, 3,5 cărți și facem să treacă anual. în medie, prin mina fiecărui tînăr sau adult, prin bibliotecile publice. 4,6 cărți. Vorbitorul a subliniat că lupta pentru continua transformare revoluționară a conștiinței presupune angajarea efectivă a tuturor oamenilor înaintați ai societății, a unor mase populare cît mai largi. Din păcate, unii activiști din domeniul culturii nu reușesc să înțeleagă acest lucru, continuă să-și închipuie că educația comunistă e o chestiune de strictă specialitate, nu pot depăși un stil sectar ; din această cauză, încă destule din acțiunile pe care le organizăm in rețeaua de așezăminte culturale nu au greutate, eficientă, ecou. Acesta este unul din punctele slabe ale Consiliului Culturii și Educației Socialiste, ca și ale organismelor politice și culturale locale, o moștenire nefastă împotriva căreia nu am luptat cu destulă energie și pentru depășirea căreia va trebui să punem in joc toate forțele noastre.Relevînd semnificațiile faptului că — într-o epocă în care multi conducători de state, dind prioritate altor probleme. se preocupă atit de puțin de cultură — expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu consacră un spațiu foarte larg problemelor teoretice ale literaturii și artei, vorbitorul a subliniat că arta socialistă are nu numai îndatorirea de a ne îmbogăți și purifica propriile noastre sufle

prinderi, instituții și comune, sub conducerea organizațiilor de partid, la larga difuzare a științei și culturii în mase, la întreaga activitate politico-ideo- logică.Subliniind prezența activă, e- nergia și dinamismul, spiritul revoluționar cu care se afirmă România și Partidul Comunist Român pe arena politică internațională, vorbitorul a spus : Analizînd în mod strălucit politica externă românească și problemele actuale ale vieții internaționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat din nou glas politicii neabătute a partidului și statului nostru de colaborare, prietenie și solidaritate cu toate țările socialiste, în interesul accelerării progresului și întăririi fiecăreia ca stat socialist, independent, înfloritor ; esența acestei politici constă în conținutul său constructiv, în hotărîrea noastră de a pune pe prim plan ceea ce ne unește — și care este precumpănitor asupra oricărei deosebiri de păreri — a- ceastă poziție fiind intru totul în interesul general al socialismului și păcii. România socialistă este aliat firesc al țărilor în curs de dezvoltare, al țărilor care luptă pentru dezvoltarea economică și socială, de sine stătătoare, pentru consolidarea independenței naționale, pentru progres social. Țara noastră desfășoară în același timp o amplă politică de colaborare cu toate statele lumii, Indiferent de orîn- dulrea socială.Partidul Comunist Român, țara, poporul nostru sînt un factor activ al solidarității internaționale, al dezvoltării unor raporturi de amplă colaborare cu toate partidele comuniste și muncitorești, mișcările de eliberare națională, cu toate forțele revoluționare, democratice, antiimperialiste — a spus în încheiere vorbitorul. Milităm neobosit pentru unitatea acestor forțe, pentru o unitate nouă, nu pe baza existenței vreunui centru de conducere oarecare, ci pe bază conștientă, liber consimțită, a dreptului sacru al fiecărui detașament revoluționai de a-și elabora politica internă și externă în mod de sine stătător, corespunzător condițiilor concrete din țara sa, intereselor fofțelor revoluționare respective, precum și intereselor generale ale luptei antiimperialiste pentru progres social și pace.

te, ci și misiunea de a-și afirma forța idealurilor și superioritatea intrinsecă'într-o acerbă înfruntare universală. Șansa artistului nostru stă în aerul social neviciat pe care îl respiră, în protecția morală a societății, in faptul că e ferit de izolare și singurătate, că găsește un sprijin generos în viața obștii, ca și în contactul tonic, regenerator cu masele populare. Tot a- cest complex de împrejurări explică orientarea sănătoasă a literaturii și artei de la noi, pe palmaresul cărora s-au înscris în ultimii ani victorii remarcabile — dovezi elocvente ale talentelor puternice și conștiințelor treze, angajate, existente in cultura românească.S-a conturat un curent liric patriotic cu un timbru nou, specific socialismului, se practică tot mai frecvent o poezie de reflecție filozofică în viziunea u- manismului revoluționar, s-au tipărit lucrări de proză socială reflectînd interesul viu pentru descifrarea marilor răsturnări și așezări ale istoriei noastre postbelice, s-au scris piese și s-au turnat filme ce încearcă să prindă pulsul vieții de azi, să dea revelația prezentului, s-a realizat o plastică de factură superioară, in unele genuri, ca de pildă fresca și tapiseria, situîndu-se pe poziții de vîrf ale piramidei mondiale. Se simte o intensă vibrație a creatorilor de frumos la ideile partidului, la aspirațiile poporului, la cauza socialismului, o angajare sinceră și totală pe drumul nou al României.Pietrele prețioase ale creației ar putea fi însă mai. numeroase in raport cu volumul total al producției artistice — a subliniat, în continuare, vorbitorul — dacă unii artiști nu ar ocoli, datorită unei optici simpliste asupra vieții noastre socialiste și neînțelegerii a ceea ce înseamnă spirit revoluționar in artă, conflictele grave, dramatice ale revoluției, înfruntările dintre oameni și din oameni, contradicțiile sociale, a- dică tocmai ceea ce ar putea da substanță și putere de atracție operelor lor. Este incontestabil că operele călduțe, lipsite de o mare combustie pentru adevăr, în care nu clocotesc ura și iubirea, sentimentele adinei, autentice, în care lumea noastră nu se regăsește cu tot ce are ea înălțător, dar și negativ și dificil, inclusiv lupta împotriva stihiilor și umbrelor trecutului incarnate în personaje vii — asemenea opere nu pot răscoli conștiințele, nu pot contribui la transformarea oamenilor, nu-și ating țelul educativ I Din micul fapt divers, din banalele întîmplări cotidiene, bunăoară, ale unor tipuri literare sau cinematografice fără personalitate. fără vlagă, fără semnificație, nu pot ieși capodopere, tn fața unei asemenea tipologii, un cercetător străin se poate întreba : oare cu astfel de personaje de mucava a fost răsturnată vechea societate românească și se zidește din temelii această tară modernă ? Evident, nu ! în asemenea lucrări întilnim doar umbra ștearsă a demiurgilor României contemporane.De citva timp, constatăm o resurecție a interesului unor autori pentru „omul de rînd" — și această tendință am aprecia-o ca meritorie dacă nu ar fi minată, cîteodată, de eroarea profundă că acesta este insul șters, periferic, insignifiant. Or, a

ceastă penibilă prejudecată condamnă in mod aprioric opera de artă. Nu ar fi nevoie de o perspicacitate exagerată pentru a „descoperi" că tocmai „o- mul de rînd" este eroul zilelor noastre — personajul puternic și dirz, activ și independent, participant la conducerea societății, conștient de țelurile el majore, creator al întregii avuții naționale, „sarea pămîntului" însăși. Ar trebui numai ca artistul să trăiască alături de el, să-l cunoască atit în ipostazele sale sociale, cît și în intimitate, să-1 prețuiască și să-1 iubească.Pornind de la faptul că a existat întotdeauna o „artă de avangardă", înțelegînd prin aceasta, desigur, arta înnoitoare, în pas cu nevoile de schimbare ale lumii, cu legile progresului, cu aspirațiile înaintate ale omenirii, vorbitorul a relevat că, din păcate, acestui concept i s-a denaturat cîteodată sensul, fiind aplicat tocmai pe dos, atribuit înclinației spre „jocul de umbre" asocial și atemporal, spre inventarea de scheme artistice in sine. Cel mai ridicol este că asemenea „avangardiști", vă- zîndu-se ignorați, se consolează cu concluzia că au luat-o prea mult înaintea epocii. Trebuie odată înțeles că societatea însăși pe care noi o edificăm este o societate de avangardă, că partidul nostru, gîndirea și orientarea sa sînt de avangardă. Tot ce nu se integrează în arta acestui spirit nu aparține timpului nostru. Arta de avangardă este revoluționară în esența, nu numai în forma ei, e inovatoare nu numai in limbaj, ci în modul cum cultivă marile modele umane, ideile superioare ale viitorului, lupta, transformarea, în felul în care se opune inerției, stagnării, concepțiilor vetuste, nedreptății, spiritului reacționar oriunde s-ar manifesta el în lume. O asemenea artă nu poate fi însă creată de domnișoare de pension sau de îmbătrîniți adolescenți claustrați, în stare să nască doar opere livrești, artificiale, clorotice — fie că sint intitulate de avangardă sau nu.Masele populare de la noi participă nu numai la organizarea și desfășurarea activității culturale generale a societății, ci, in același timp, continuă să îmbogățească artele, cum au făcut de altfel timp de mii de ani, prin talentele permanent plămădite în șînul lor, dar care, pentru prima oară, încetează de a mai fi anonime. Această realitate cu adevărat fericită pare să provoace unor artiști de profesie, geloși curtezani ai muzelor, 
o ușoară neliniște ascunsă sub
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scriitorAnii care au trecut de la Plenara Comitetului Central din noiembrie 1971 au demonstrat cu forța indiscutabilă a evidenței că hotărîrile adoptate atunci — însușite de întregul nostru popor ca expresia superioară a intereselor sale majore — au constituit, constituie și vor constitui încă multă vreme un document de o mare însemnătate teoretică și practică, un îndreptar permanent al muncii întregului nostru partid pentru făurirea unei conștiințe noi. Analiza acestei etape cuprinsă în expunerea magistrală a tovarășului Nicolae Ceaușescu. .analiză îmbinind, ca întotdeauna, o profundă rigoare marxist-leninistă cu patosul revoluționar, ne îndeamnă, din nou, nu numai la o privire critică și sinceră asupra propriei noastre activități, ci în primul rînd la concentrarea fiecăruia, cu maximum de responsabilitate comunistă și patriotică, asupra a ceea ce a- vem de făcut mai ales, cu acea gravitate simplă cu care, poporul nostru își făurește destinul pe care și l-a ales.Din tumultul de gîndurl, de meditație activă pe care l-a născut în sufletul meu, ca în sufletul tuturor, expunerea secretarului general, permiteți-mi să mă refer la una din problemele de interes major care stau in fața întregii noastre culturi, și anume, la realizarea conștientă, organizată și responsabilă a epopeii naționale, sarcină cuprinsă in Programul partidului și devenită comandament spiritual superior ai fiecărui om de artă demn de acest nume, examen de maturitate, atit al creatorilor, cit și al celor ce răspund pe linie de partid și de stat de educația politică și de cultura română. Tema este tot atit de vastă precum viața. De aceea mă voi mărgini la un singur aspect : raportul dintre artă și istoria națională.După o amplă incursiune în istoricul apariției și impunerii genului epopeic in cultura românească, vorbitorul s-a referit pe larg la activitatea scriitorilor noștri desfășurată după eliberare in acest domeniu. In perioada următoare insurecției armate s-au făcut eforturi notabile și Importante într-o viziune științifică asupra istoriei noastre, implicit a reflectării ei in artă, dar in același timp au apărut și tendințe care n-aveau nimic comun cu materialismul istoric, deși se reclamau de la el. A existat, de pildă, tendința de a prezenta istoria noastră intr-un mod mecanicist, ca pe un fel de proces anonim și cenușiu. Marile ei figuri, acei bărbați care s-au identificat pină la sacrificiu cu aspirațiile naționale și sociale erau tratați ca niște palide umbre fără personalitate, fără identitate și fără rădăcini. Momentele complexe din lupta acestui popor pentru apărarea și păstrarea autonomiei sale, consacrată tn cele mai vechi tratate, erau prezentate în- tr-un spirit straniu, tn care fie poporul român, fie reprezentanții săi din momentele acelea complexe erau învinovățiți că nu au văzut, nu au înțeles, au ezitat etc., etc. Este meritul istorie al Congresului al IX-lea al P.C.R. — a spus în continuare 

malițiozitate, vădind fie fngrî» jorare față de puternica vînă de realism și sinceritate ce străbate producțiile din masă, fie credința că arta este un monopol, apanajul unei caste. Să nu uităm însă că, așa cum arătau K. Marx și Fr. Engels, numai „diviziunea muncii face posibil, ba chiar real, faptul că activitatea spirituală și cea materială— revin unor indivizi diferiți", dar omul se va manifesta liber „în societatea comunistă, in care nimeni nu are un cerc exclusiv de activitate, ci se poate perfecționa in orice ramură ar dori". Probabil, în comunism, artiștii vor fi recunoscuți de societate nu în baza legitimației profesionale, a apartenenței la o uniune sau alta, ci exclusiv după talentul și fantezia creatoare, după forța, noutatea și frumusețea adevărurilor pe care le au de comunicat — indiferent dacă poartă sau nu pe frunte coroana de lauri a unei bresle.Deși în legătură cu acest larg cerc de preocupări și tendințe au avut loc nu puține dezbateri în rîndul oamenilor de artă de diferite categorii, ca și în presa de specialitate, acestea , s-au purtat adeseori într-o tonalitate abstractă, nu au atacat frontal problemele realității artistice concrete, nu s-au axat suficient pe materialul viu al operelor înseși. Ne revine îndatorirea să perseverăm mai mult pe acest tărîm, influențînd mai hotărit cursul vieții ideologice a uniunilor de creație, sporind rolul Consiliului Culturii și Educației Socialiste în organizarea schimbului de idei principial, stimulator și fertil în toate compartimentele artei. Vorbitorul a arătat că atit din criticile directe, cît și din cele indirecte cuprinse în expunerea secretarului nostru general a tras concluzii corespunzătoare.Subliniind că expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu — de o amplitudine și densitate ieșite cu totul din comun — oferă surse de meditație pe o arie infinit mai mare, vorbitorul a spus în încheiere : Exprimîndu-mi admirația profundă pentru uriașa putere de cuprindere și inovare a minții celui ce stă în fruntea națiunii noastre, mindria pentru contribuția de esență pe care această minte o aduce la împrospătarea, actualizarea și dezvoltarea marxismului, închei nu numai împărtășind în modul cel mai intim conținutul acestui impresionant document ideologic — programul muncii noastre de viitor — ci angajîndu-mă cu toată răspunderea și fervoarea sub flamura lui.

vorbitorul — de a fi repus și în acest domeniu lucrurile pe făgașul lor firesc, acela al adevărului științific. Este meritul personal, nepieritor al tovarășului Ceaușescu, care a afirmat clar : „Istoria trebuie să prezinte întregul proces al luptei revoluționare, în complexitatea sa, să pornească de la analiza științifică a realității, să înfățișeze faptele nu după dorințele subiective ale oamenilor, nu după nevoi politice de moment, după criterii de conjunctură, ci așa după cum sint ele conform adevărului vieții". A- ’ ceasta este poziția științifică, marxist-leninistă, cadrul în care partidul a pus în fața creatorilor sarcina făuririi epopeii naționale, operă organizată și colectivă, în sensul cel mai înalt al acestui cuvînt, adică a unei viziuni comune, liber însușite, a unei viziuni unitare simbolice într-o infinită varietate a personalităților creatoare.In continuare, vorbitorul l-a referit la unele aspecte ale libertății de creație. O literatură dulceagă, ocolind problemele, greutățile cu care se înfruntă oamenii n-are nimic comun cu revoluția ; nu există revoluționari călduți dospind în apa stătută a automulțumirii și stagnării. Revoluția cere flacără înaltă și pură. Cît de jalnici, cît de meschini, cit de nemernici apar în lumina tăioasă a unor asemenea concepții comuniste despre libertate și curaj artistic acele triste lepădături, purtînd pe ■ palida și îngusta lor frunte stigmatul trădării, care scincesc după libertate în cine știe ce fițuică, la microfonul cine știe cărui post semiclan- destin. Despre ce libertate e vorba ? Libertatea de a-și etala propria nimicnicie, propria lor renegare, propriul lor gunoi interior o au întreagă acolo unde se află. Libertatea de a lupta pentru libertate, curajul de a lupta pentru curaj, demnitatea de a fi slujitorii demnității naționale și sociale, acestea gînt ale noastre, acum și aici. Aces-, tea sint bunurile noastre ciști- gate de toți pentru toți,Ar însemna să nu ne situăm la înălțimea incandescentă a chemării tovarășului Nicolae Ceaușescu dacă nu ne-am privi în același timp cu luciditate, dacă n-am găsi în noi curajul și libertatea de a spune deschis că avem de dus și o bătălie cu noi înșine, în primul rînd, pentru a cîștiga acea disponibilitate superioară, acea putere de dăruire totală, fără rezerve, care a fost întotdeauna sursa marilor creații, prin care omul a căpătat sentimentul generoi al umanității sale.Trăim într-o societate în care omul, deci și artistul — a spus vorbitorul In încheiere — nu e singur. O societate care, printre altele, a declarat război și însingurării omenești. Și sînt convins că în fiecare din noi va rodi sensul adine al mesajului pe care ni-1 adresează secretarul general de a fi dăruiți cu tot ce avem mai bun acestui popor, sinceri unii față de alții, intransigenți unii față de alții, tovarăși unii cu alții. Cred în forța creatoare și fertilă a acestei solidarități.
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Janos Fazekas
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului interiorCongresul nostru dezbate una din sarcinile cele mai complexe ale edificării societății socialiste, aceea a dezvoltării culturii si conștiinței socialiste, a formării omului nou — sarcină înscrisă la loc de frunte în Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, carta fundamentală, ideologică și politică, marxist-leninistă a întregii noastre activități. Lucrările congresului poartă amprenta puternică a excepționalei expuneri a tovarășului Nicolae Ceaușescu, document de o mare actualitate, pătruns de un spirit profund revoluționar, marxist- leninist, care, sînt convins, va da un nou imbold creator întregii activități ideologice, științifice și cultural-artistice din țara noastră.Relevînd că de la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 partidul nostru a desfășurat o amplă activitate pentru dezvoltarea conștiinței politice socialiste a oamenilor muncii, vorbitorul a arătat că rezultatul fundamental al acestei activități este faptul că întregul popor urmează cu hotărîre partidul și înfăptuiește cu convingere politica sa. Dovadă concretă, grăitoare sînt marile realizări obținute în îndeplinirea înainte de termen a cincinalului 1971—1975, rezultatele muncii eroice a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a tuturor fiilor patriei, indiferent de naționalitate, pe toate fronturile construcției ■socialiste, extinderea și perfecționarea relațiilor de producție socialiste, înfăptuirea neabătută a principiilor marxism-leninis- mului în construirea noii orîn- duiri. Corespunzător Programului partidului și Directivelor Congresului al XI-lea, în cincinalul în care am intrat se va continua dezvoltarea rapidă a bazei tehnico-materiale a economiei naționale, a întregii societăți, strategia acestei dezvoltări urmărind sporirea în ritm înalt a forțelor de producție și raționala lor amplasare pe întreg teritoriul țării. Am înregistrat și vom continua să înregistrăm schimbări calitative în întreaga t'iață socială. Una din aceste schimbări se referă la creșterea forței de muncă din industrie și din celelalte ramuri neagricole, ponderea ei urmînd să ajungă la peste 70 la sută, în 1980. în a- cest proces se va afirma pentru prima dată în societatea noastră preponderența oamenilor muncii din industrie, față de întreaga populație activă, ceea ce va accentua și mai mult rolul de forță socială conducătoare al clasei muncitoare.O coordonată definitorie a politicii partidului o constituie adincirea continuă a democrației socialiste, a democrației politice, sociale și economice. Este cu adevărat o mare satisfacție pentru noi toți că organele statutare ale partidului funcționează în mod democratic, permițînd participarea la adoptarea hotărîrilor a tuturor tovarășilor care alcătuiesc aceste organe, ceea ce conferă partidului nostru o imensă forță. Referin- du-se la trăsăturile patriotismului socialist, vorbitorul a arătat că o latură inseparabilă a acestuia o constituie frăția și prietenia între poporul român și naționalitățile conlocuitoare, munca și lupta comună pentru înălțarea patriei comune spre noi culmi ale civilizației. Patriotismul socialist se formează și se dezvoltă numai pe baza materialismului dialectic și istoric, a teoriei și practicii socialismului științific, care dă o nouă viziune asupra patriei, istoriei și viitorului ei.Politica justă a partidului în problema națională, mărețele noastre victorii în realizarea acestei politici constituie una din cele mai elocvente expresii ale profundului caracter principial, marxist-leninist al întregii activități a partidului nostru, a democratismului statului nostru socialist.Tovarășul Nicolae Ceaușescu • înfățișat aici pe larg tabloul deosebit de bogat al înfăptuirii politicii naționale a partidului, al realizării egalității depline a oamenilor muncii, în primul rînd prin dezvoltarea armonioasă, economică și socială a tuturor județelor țării, ca și perspectivele ce se deschid în fața naționalităților, ca entități naționale, alături și în strînsă u- nitate cu națiunea socialistă română, pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului în România. în acest context, doresc să subliniez că naționalita-' tea maghiară din România — ca de altfel și celelalte naționalități conlocuitoare — n-a avut niciodată posibilități mai largi pentru dezvoltarea culturii sale naționale ; ea n-a numărat niciodată în rîndurile sale atîția scriitori, pictori, muzicieni, atîția oameni de cultură și artă ; capacitatea sa de creație n-a găsit niciodată un cîmp atît de larg de manifestare și nu a dat atî- tea roade. în continuare, vorbitorul a arătat că folosirea liberă și cultivarea limbii maghiare nu este numai garantată constituțional, ci constituie o practică de zi cu zi în organizațiile de partid și instituțiile de stat ale tuturor județelor, orașelor și comunelor unde trăiește și naționalitatea maghiară; limba și literatura maghiară este obiect de studiu în școli ; in limba maghiară funcționează școli de toate gradele și o serie de facultăți ; în Umba maghiară apar zeci de ziare și reviste, mii de cărți în milioane de exemplare ; în limba maghiară emit în fiecare săptămînă Televiziunea română și în fiecare zi stațiile de radio j există secții 

maghiare în cadrul unor institute de cercetări și universități. Sînt, într-adevăr, o încununare minunată a muncii și luptei comune, a conviețuirii noastre de peste un mileniu prietenia și frăția ce s-au statornicit pentru totdeauna între poporul român și naționalitatea maghiară.Acum mai bine de 120 de ani, marele democrat-revoluționar român Nicolae Bălcescu spunea : „...o naționalitate, oricîtde mică va fi. trebuie respectată, căci sfînt e dreptul ce are ea de a trăi în pămîntul ce ocupă ; acest drept natural e pe deasupra oricărui drept istoric, de vreme ce pămîntul este al oamenilor, iar nu oamenii ai pămîntului. Problema de dezlegat în Transilvania era și este nu cum va face românii, ungurii, sașii și secuii ca să rămînă numai ei singuri într-a cea țară și să gonească celelalte popoare, ci, proclamînd dreptul comun sau egalitate pentru indivizi și naționalități, să caute mijlocul de a armoniza împreună...".Partidul Comunist Român nu numai că a respectat și înfăptuit ideile profetice ale lui Bălcescu, dar prin politica sa de construire a socialismului, care are ca parte integrantă și problema națională, a depășit și cele mai îndrăznețe previziuni ale înaintașilor. în România socialistă de azi. românii și maghiarii trăiesc în cea mai deplină frăție, muncesc umăr la umăr în fabrici și unități agricole, în instituții, peste tot res- pectîndu-se și ajutîndu-se reciproc, bucurîndu-se deopotrivă de roadele muncii lor înfrățite.Istoria, acest mare judecător al faptelor, care a confirmat pe deplin valabilitatea ideilor generoase ale lui Bălcescu, a atestat și justețea gîndurilor unui alt mare democrat revoluționar, maghiarul Teleki Lăszlo, care a militat activ pentru colaborarea româno-maghiară împotriva dușmanului comun: imperiul habsburgic. Teleki Lăszlo, printr-o scrisoare adresată lui Kossuth Lajos, spunea încă în 1849 : „Un lucru mă preocupă în mod deosebit, căci, după părerea mea, de el depinde viitorul Ungariei. Să fim cît mai largi în acordarea drepturilor pentru diferite naționalități. A murit nu numai Austria, ci și Ungaria Sfîntului Stefan. Am evoluat odată cu evenimentele... Nouă ne-a revenit misiunea de a emancipa Europa și, după mine, nu avem de ales : ori ne asumăm acest rol, ori vom pieri... Sarcina noastră este mai grea decît cea din Franța anului 1789. Liberte, Egalite, Fraternite nu sînt suficiente. Popoarele doresc să trăiască o viață națională proprie".Această viață națională proprie o trăiește azi poporul român în patria sa socialistă și alături de el, în deplină egalitate, comunitatea etnică a naționalității maghiare.Partidul Comunist Român este singurul apărător cu adevărat al ființei naționale a naționalității maghiare, ca și a celorlalte naționalități, așa cum el este apărătorul ferm și unic al ființei națiunii socialiste române.în această ordine de idei, socotesc că în elaborarea lucrărilor de istorie a patriei este necesar să se acorde o atenție mai mare reflectării pe măsura faptelor trecutului a istoriei poporului român și a naționalităților conlocuitoare. Cred că institutul de istorie „Nicolae Iorga", ca și Institutul de istorie de la Cluj-Napoca trebuie să facă și în această privință mai mult.Arătînd că trebuie făcut mai mult pentru cunoașterea istoriei poporului român și a naționalităților conlocuitoare, vorbitorul a subliniat că partidul nostru ia poziție hotărîtă față de orice încercări de falsificare a istoriei, de prezentare denaturată a trecutului poporului român și a naționalităților conlocuitoare. Avem datoria să imprimăm și pe această cale în conștiința fiecărui cetățean al patriei, indiferent de naționalitate, convingerea că tradițiile vieții, muncii și luptei comune au în condițiile socialismului cadrul social și național cel mai prielnic pentru continuarea și dezvoltarea lor. Totodată, este necesar să combatem cu energie orice manifestări de șovinism și naționalism, de nihilism național și cosmopolitism.Lenin spunea că adevăratul internaționalism este unul singur : munca plină de abnegație pentru dezvoltarea mișcării revoluționare, a luptei revoluționare în propria ta țară și sprijinirea acestei lupte, și numai a acestei linii directoare — cu propaganda, cu solidaritatea, cu mijloace materiale — în toate țările. Iată cît de just, cît de leninist este ceea ce spune tovarășul Nicolae Ceaușescu, și anume că, luptînd neobosit pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor construcției socialiste în țara noastră, îndeplinim în același timp o sarcină națională și internaționalistă. Cu fiecare succes al construcției socialiste din România întărim forțele socialismului în lume,, ne aducem contribuția efectivă la victoria marxism-leninismului pe planeta noastră.Pentru noi, membrii Partidului Comunist Român, ca și pentru toți oamenii muncii, constituie un izvor permanent de mîndrie faptul că partidul nostru a știut să fie întotdeauna un model de internaționalism ; că secretarul nostru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, desfășoară o rodnică activitate teoretică și practică pentru dezvoltarea și aplicarea neabătută a internaționalismului proletar.

Cuvîntul tovarășului 
Ion Vlasiu

artist plasticDupă ce a evocat îndemnurile pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a adresat creatorilor de artă și ecoul pe care l-au avut acele îndemnuri, materializate în prețioase opere, vorbitorul a spus : : Este categorică și clară manifestarea ultimilor ani in sculptură, cu deschidere largă spre viitor. La Deva s-a dezvelit monumentul lui Decebal, la Suceava —al lui Ștefan cel Mare, la Tulcea, în inima Dobrogei, figura demnă a lui Mircea. Prin veacuri, ele vor povesti despre acești ani în care partidul, prin secretarul său general, cheamă poporul să-și cunoască istoria. Astfel de monumente ne învață că frumusețea nu este simplu decor. Cînd evocăm figura lui Decebal într-un bronz, bronzul are rezonanța gravă a începutului istoriei noastre, nașterea poporului român. Cu Ștefan cel Mare, cu Mihai Viteazul, cu Horia, cu Iancu de la Vidra, cu Tudor Vladimirescu, cu ei începem E- popeea națională. Momentele mari se oglindesc în ținuta și chipul eroilor pe care poporul nu i-a uitat și vrea să, se simtă umăr la umăr cu ei. Pe măsură ce ne vom apropia de ziditorii istoriei noastre, vom găsi formele monumentale în care profilul istoric al epocii noastre se va oglindi cu limpezime, forme în care se vor reflecta marile realizări ale socialismului, înfăptuirile revoluționare ale clasei muncitoare, ale partidului comunist și în care ne vom întîlni cu creatorii artei noastre populare, cu izvoarele înțelepciunii și ale frumuseții poporului român. Acest drum este început de mult, de înaintașii pe care noi îi stimăm și de la care învățăm.Sînt pline hrisoavele de nume mari, ctitori de cultură, voievozi care au murit apărînd patria și ideea civilizației ; ele sînt consemnate în piatra pisaniilor, cusute cu fir de aur pe drapele însîngerate de sacrificiu și lupte. Dacă pornești pe urma izvoarelor, istoria curge tumultuos înspre noi ; tulburător răsună cronicile, nu se poate să nu simți gravitatea și măreția înaintașilor, precum și gravitatea „și măreția ctitoriei contemporane, conduse de marele bărbat al neamului nostru care este tovarășul Nicolae Ceaușescu.în arta noastră, mari zugravi și meșteri mari, cu modestie si cult pentru meserie, au creat
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Ernst Breitenstein
redactor-șet adjunct alAnaliza atît de riguros științifică, logica atît de clară, argumentele cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu îndreptățesc afirmația că acest congres al nostru, al educației politice și al culturii socialiste, întrunit din inițiativa secretarului general al partidului, are o dublă semnificație. El constituie un eveniment politic intern cu profunde implicații pentru_ întreaga dezvoltare socialistă și comunistă a României ; el reprezintă, în același timp, o experiență românească de importanță teoretică și practică internațională indiscutabilă.Dezbaterea, începută practic în urmă cu cinci ani, odată cu elaborarea Programului ideologic al partidului și ale cărei rezultate este chemat să le sintetizeze congresul nostru, ne-a dus cu putere înainte în acțiunea neîntreruptă de formare a omului nou, a constructorului conștient al socialismului și comunismului, cu o viziune științifică despre lume și rosturile ei, atașat profund patriei, pătruns în același timp de cea mai înaltă stimă pentru patria altora, a omului a cărui întreaga activitate socială și personală concordă cu concepția și normele de viață, cu principiile eticii și e- chității comuniste.Congresul nostru are pe ordinea sa de zi și analiza felului în care mijloacele de comunicare, presa tipărită și radiotelevi- ziunea s-au achitat de obligațiile ce le-au revenit din Programul Ideologic al partidului — a arătat vorbitorul. Este știut că în România socialistă apare un număr mare de ziare, se difuzează programe de radio și de televiziune în limbile naționalităților conlocuitoare. Presa scrisă în limba germană se tipărește în mai mult de 100 000 exemplare la o apariție. Singur ziarul „Neuer Weg" are un tiraj mai mare decît toate publicațiile de limbă germană din perioada in-încercînd, dacă îmi este îngăduit, o succintă evaluare a căii parcurse de presa în limba germană, în cei cinci ani pe care îi are în vedere congresul nostru, trebuie să relev in primul rînd că ea s-a integrat din plin în efortul general al presei române, răspunzînd cu cinste sarcinilor puse de partid, de secretarul general al partidului, în fața mijloacelor de comunicare din țara noastră. Prin însăși rațiunea existenței ei, presa de limbă germană a ținut într-o măsură sporită seama de preocupările și problematica specifică a populației căreia i se adresează, orientînd și sprijinind cu eficiență strădaniile de cultivare a limbii materne, axindu-se în acest scop în primul rînd pe problemele învățămîntului cu limba de predare germană, dezvoltării artei și literaturii, a tradițiilor și obiceiurilor populare progresiste, componențe care, în ultimă instanță, definesc spiritualitatea proprie a- cestei populații.Ziarele au acordat atenție e- lucidării unor probleme, pe cit de importante, pe atît de actuale, privind trecutul acestei popu- 

ferestre luminoase spre zările viitorului, deschizînd cu intuiție sigură drumul artelor : Nico- lae Grigorescu, Ștefan Luchian, loan Andreescu, Dimitrie Pa- ciurea, Constantin Brâncuși, mari suflete, mari creatori care au simțit frumusețea formei românești, generozitatea acestei forme, sensul larg în care noi citim istoria noastră și am vrea să scoatem din ea toate învățămintele cu care să înfrumusețăm prezentul.Noi, artiștii plastici, avem datoria să creăm opere în care să se regăsească încordarea și tensiunea cu care poporul construiește obiectivele materiale, abnegația cu care se muncește, într-un ritm de fapte și realizări riguros gîndite, fapte în care voința și puterea Partidului Comunist Român se afirmă impetuos. în acești ani, în care virtuțile poporului nostru au fost manifestate plenar, artiștii plastici au străbătut și ei un drum de experimente în căutarea formelor de exprimare, cu izbînzi- le și neîmplinirile lor.în cei peste 30 de ani de cultură socialistă, în climatul și în atmosfera de încredere create de partid, cu stăruința și răbdarea care sînt proprii partidului și secretarului său general, artiștii au devenit stăpîni pe meșteșugul artei și se exprimă căutind pe îndelete forme originale, formele sincerității grave, acelea care ne duc spre o artă cu largă deschidere spirituală înspre oamenii acestui pămint, înspre oamenii înaintați din lumea întreagă. Oriunde trimitem expoziții, în țări și orașe de mare cultură, țara noastră este evocată în termeni elogioși. Cei care nu ne cunosc învață să ne cunoască și prin intermediul artei plastice.Acest congres este și va cămine un moment de referință, un sprijin de gîndire și orientare pentru voința artiștilor de a crea opere a căror rezonanță să transmită viitorului profilul a- cestei epoci, adică frumusețea morală a celor care cred într-un viitor bun și luptă pentru el. Activitatea noastră, a artiștilor, primește un nou și puternic impuls, artiștii vor face totul pentru a menține nivelul și prestigiul artelor, fără compromisuri, muncind cu onestitate, dar si cu mîndria că sîntem cetățeni liberi, stăpîni în țara noastră liberă, în România socialistă.

ziarului „Neuer Weg”lății, în scopul demonstrării faptului că această colectivitate națională s-a constituit într-o entitate națională distinctă în mod exclusiv pe teritoriul patriei noastre, că in cadrul aceluiași proces Istoric în care poporul român a devenit o națiune, sașii, șvabii și alte grupuri de populație germanică s-au format ca o naționalitate conlocuitoare.Cit de convingător răsună, în acest context, cuvintele rostite ieri de tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Adevăratul umanism nou, revoluționar constă nu în determinarea omului să a- lerge după iluzii și hinjere, sau chiar după un plus de venituri în țări străine, ci în stimularea voinței și hotărîrii lui de a acționa acolo unde s-a născut pentru înfrîngerea greutăților, a rămînerii în urmă în situația României, pentru a-și făuri, prin munca unită a poporului, bunăstarea și fericirea în patria în care s-a născut".Nu am de gind să idealizez nimic, nu vreau să trec cu vederea că în decursul istoriei au existat și pe teritoriul țării, noastre momente de neînțelegere intre populațiile de diferite limbi și credințe, stîrnite însă întotdeauna de cei avuți, interesați să-i învrăjbească pe cei ce muncesc, pe criteriul apartenenței naționale. în timpul terorii legionare și antonesciene s-a a- juns chiar și la fărădelegi și crime odioase. Privite însă în contextul general al situației din timpul fascismului, de altfel perioada cea mai întunecată a istoriei umane, și comparate cu actele de genocid comise în alte țări aflate sub călcîiul dicta- ’ turii, împotriva unor popoare și populații întregi, devine evident că oricît de grave și dureroase au fost excesele întîmplate în România, ele au rămas, • și nu întimplător, cazuri izolate și netipice. în România, vîrfurile guvernării fasciste n-au îndrăznit să încerce pînă la capăt omenia și răbdarea poporului român.Așa se explică și faptul că, în ciuda patimilor, a urii și a- mărăciunii care au cuprins în mod explicabil și țara noastră, ca urmare a dictaturii fasciste, a prezenței trupelor hitleriste, a războiului, a rolului nefast jucat de căpeteniile grupărilor hitleriste autohtone, poporul român și-a păstrat rațiunea și omenia și n-a recurs după război la expatrierea populației de naționalitate germană.Și aș mai adăuga, în aceeași ordine de idei, încă un fapt nu mai puțin edificator. Se știe că, începînd cu anul 1900, învăță- mintul în limba maternă germană a fost sistat în Banat, el a fost reintrodus abia după de- săvirșirea unității statale românești, în 1918. N-am intenția să escamotez racilele regimului burghezo-moșieresc din România interbelică, dar un lucru trebuie totuși spus în mod răspicat t datorită unirii cu România, șvabii bănățeni și-au putut salva și păstra ființa națională.Toate acestea sint adevăruri de cea mai mare importanță, iz- vorîte dintr-o conviețuire istorică seculară pe pămîntul patriei comune și care au contribuit la 

elaborarea unor soluții inedite, specifice în realizarea egalității efective pentru toți cetățenii a- cestei țări, fapte Istorice care ar merita, după părerea mea, să găsească o reflectare adecvată in întreaga presă din România socialistă.Omenia românească — a spus în încheiere vorbitorul — are rădăcini istorice foarte concrete, ea este rezultatul conviețuirii îndelungate, pe același pămînt, cu populații de altă limbă și credință, cu care nu o dată în cursul istoriei l-au unit atît vitregiile vremurilor, cît si nădej
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Gheorghe Pană
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central al Uniunii Generale 

a SindicatelorIstoria spiritualității românești va memora ca pe unul din evenimentele sale de referință acest întîi Congres național al educației politice și al culturii socialiste, marcat în chip covîrși- tor de impresionanta expunere a secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Creator al tezelor ce au inspirat Programul ideologic al partidului, aprobat cu cinci ani în urmă la istorica Plenară a Comitetului Central din noiembrie 1971, tovarășul Nicolae Ceaușescu, inițiatorul înaltului forum la care participăm astăzi, ne-a înfățișat ieri un model de abordare științifică, profund creatoare, o strălucită sinteză a gindirii și creației românești, o analiză originală a unor probleme majore ale lumii contemporane. Riguros întemeiată pe cunoașterea fizionomiei spirituale, culturale și a tradițiilor naționale ale poporului român, a legităților făuririi orînduirii socialiste și comuniste privite în interacțiunea dialectică între general și particular, între național și internațional, expunerea secretarului general al partidului deschide noi orizonturi de concepție și acțiune în procesul făuririi și dezvoltării conștiinței socialiste a poporului, afirmării depline a personalității umane. în glasul secretarului general al partidului a răsunat glasul țării, purtînd ecourile vitejiei și demnității poporului, nestinsa lui iubire de adevăr și dreptate, dîrzenia și neînfrica- rea in lupta pentru libertate, unitate și neatîrnare.Uniunea Generală a Sindicatelor din România, milioanele de oameni ai muncii membri ai sindicatelor își exprimă totala și entuziasta adeziune la întregul tezaur de idei cuprinse în această istorică cuvîntare și se angajează, cu întreaga lor conștiință muncitorească, în fața congresului, a dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Ceaușescu, să facă din orientările și îndrumările date adevărată carte de căpătîi în tot ce vor înfăptui în munca și viața de fiecare zi, pusă în slujba cauzei mărețe a înfăptuirii socialismului pe pămîntul României.Sub influența generoaselor și mobilizatoarelor idei ale Programului ideologic, în ampla e- fervescență a întregii vieți sociale a țării, activitatea politico- educativă a sindicatelor a cunoscut și ea o direcționare mai evidentă spre dezvoltarea spiritului de inițiativă și creație, a atitudinii înaintate, pătrunsă de înalta răspundere față de muncă, de grijă pentru gospodărirea avuției naționale. Dezbaterile în colectivele de muncă privind comportarea în activitatea profesională, în familie și societate, în lumina principiilor eticii și echității socialiste, popularizarea largă a exemplului înaintat al comuniștilor, răspîndirea inițiativelor valoroase apărute în întrecerea socialistă, manifestările organizate în întreprinderi, în cluburile și casele de cultură ale sindicatelor, stimularea creației artistice, de masă s-au înscris in amplul proces conceput și organizat de către partid pentru modelarea gindirii și acțiunii oamenilor muncii în concordantă cu cerințele construcției socialiste.în continuare s-a arătat că în activitatea sindicatelor nu s-a reușit să se asigure tuturor ac
(Urmare din pag. I)— Secțiunea pentru mișcarea artistică de amatori, dezvoltarea și valorificarea artei populare ;— Secțiunea privind rolul e- ducativ al presei și radiotelevi- ziunii.în cadrul lucrărilor pe secțiuni au luat cuvîntul 255 de tovarăși. De asemenea, numeroși partici

dile de mai bine. în astfel de condiții a învățat românul să stimeze și să prețuiască pe cei de altă obîrșie, asemenea împrejurări istorice i-au format cugetul și simțirea, au generat conceptul etic al „omului de omenie". Iată care sînt și temeiurile istorice ale internaționalismului Partidului Comunist Român și care și-au găsit o expresie strălucită în politica sa națională, în rezolvarea cu adevărat marxist-leninistă a problemei naționale în patria noastră comună : Republica Socialistă România.

țiunilor un conținut educativ, revoluționar, o sferă de cuprindere largă, că aprecierile critice referitoare la caracterul formal și festivist al unor manifestări cu pretenții culturale vizează realități existente și în această activitate. Doresc să asigur conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu — a spus vorbitorul — că aceste critici, ca și cele conținute în cuvîn- tarea la recentul Congres al sindicatelor au găsit un ecou larg în conștiința întregului activ al sindicatelor, mobilizîndu-ne la o activitate mai dinamică, mai e- cifientă. Sindicatele se străduiesc să lege mai organic întreaga activitate cultural-educativă de problemele majore ale producției, de cerințele cincinalului revoluției tehnico-științifice, să o orienteze mai direct și mai concret spre formarea unei atitudini înaintate față de muncă, de îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan și angajamentelor în marea întrecere socialistă.Vorbitorul a apreciat ca fiind deosebit de valoroasă indicația de a se constitui organisme de coordonare a întregii activități politico-educative în întreprinderi, măsură ce va conduce la lichidarea unor paralelisme, a dispersării forțelor umane și a mijloacelor materiale destinate acestei activități.Pentru a îmbogăți repertoriul formațiilor artistice de amatori cu lucrări originale inspirate din munca, viața și lupta oamenilor muncii, U.G.S.R, își propune să inițieze un concurs pentru realizarea de piese de teatru în 1—2 acte, cu tematică muncitorească. Sperăm că dramaturgii nOș- ștri vor răspunde acestei Invitații, acoperind golul existent în acest domeniu. Poate părea paradoxal, dar la ora actuală în lista de piese într-un act recomandate artiștilor amatori figurează doar cîteva lucrări cu tematică muncitorească inspirate din actualitate și unele de o calitate discutabilă. Vom organiza în continuare, împreună cu Consiliul Culturii și Educației Socialiste, uniunile de creație șl Ra- dioteleviziune, festivalul de creație și interpretare a cînte- cului muncitoresc, patriotic și revoluționar, precum și expoziția de artă plastică „Magistralele' socialismului".în colaborare cu ceilalți factori de educație, avem datoria să îmbunătățim actualele forme de pregătire a cadrelor — directori de cluburi și case de cultură, instructori metodiști, bibliotecari etc. — să folosim mai bine bogata bază materială de care dispunem pentru a oferi oamenilor muncii mijloace eficiente, educative, plăcute de petrecere a timpului liber.Dimensiunile patriotismului revoluționar socialist, conturate cu atîta forță de convingere în expunerea secretarului general al partidului, conferă și sindicatelor direcții clare de acțiune în educarea tuturor membrilor lor, fără deosebire de naționalitate, în spiritul dragostei față de patria comună — România socialistă.Realitatea în mijlocul căreia trăim vădește cu strălucire patriotismul revoluționar al clasei muncitoare, clasa conducătoare a societății noastre socialiste. Tradițiilor glorioase de luptă revoluționară, sub conducerea co
A DOUA ZI A LUCRĂRILORpant! au prezentat propuneri în scris în legătură cu problemele discutate. Concluziile, propunerile și sugestiile formulate în secțiuni, concretizate în ample planuri de măsuri de perspectivă, au fost înaintate secretariatului congresului.Dezbaterile — în plen și pe secțiuni — s-au desfășurat sub semnul adeziunii depline a 

muniștilor, In anii grei ai vechii orînduiri, clasa muncitoare le-a conferit noi impulsuri înnobilate de țelurile înalte ale demnității și prosperității întregului popor. Dezvoltarea proprietății socialiste, a avuției naționale — temelia creșterii bunăstării fiecăruia și a tuturor — constituie catalizatorul energiilor ce dinamizează întrecerea socialistă, spiritul de inițiativă și creație, ordinea și disciplina muncitorească. „...Țara nu se servește cu declarații de dragoste, spunea Sadoveanu, ci cu muncă cinstită și, la nevoie, cu jertfă... Munca cinstită, viata curată, împlinirea datoriilor pe care le avem — adică faptele — aceasta înseamnă patriotism". Tocmai de asemenea patriotism face dovadă zi de zi clasa noastră muncitoare. Vorbitorul a subliniat că sindicatele, împreu- că cu organizațiile U.T.C., cu organizațiile de femei, vor acționa pentru ca minunatele trăsături proprii clasei noastre muncitoare să fie însușite, printr-o muncă politică educativă, asiduă, de către toți oamenii muncii, de contingentele de tineri ce înmulțesc an de.an rîndurile clasei muncitoare, în procesul impetuos al dezvoltării economice a țării. De asemenea, sindicatele, sub conducerea organizațiilor de partid, vor consacra activitatea lor educativă dezvoltării conștiinței oamenilor muncii pentru a fi oricînd gata să facă totul, pînă la supremul sacrificiu, pentru a apăra libertatea, independenta și integritatea țării, mărețele cuceriri revoluționare ale poporului nostru.în continuare, vorbitorul a spus : aș dori să asigur conducerea partidului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că sindicatele înțeleg. tot mai bine, mai profund și cerințele ce le pune partidul privind activitatea lor pe plan internațional.
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Dumitru Burlacu
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secretar al comitetului de partid de la Școala militară 
de aviație „Aurel Vlaicu”

acest înalt prilej de am avut direct am-

Vă rog să-mi permiteți ca în numele comuniștilor, al întregului personal al Școlii militare de ofițeri de aviație „Aurel Vlaicu" să exprim, de la această înaltă tribună, adeziunea noastră totală față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, hotărîrea de nestrămutat de a munci cu abnegație pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin din documentele Congresului al XI-lea al partidului, de a executa, cu sacrificiul vieții dacă situația ne-o va cere, orc' ale comandantului prem.Pentru mine, ca și pen cei care ne aflăm la forum, constituie un satisfacție faptul că posibilitatea să ascult______pla, însufiețitoarea și vibranta cuvîntare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Mobilizați de grija permanentă pe care partidul, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, o poartă armatei, însuflețiți de marile succese obținute de poporul rornân în toate domeniile de activitate, militarii din u- nitățile noastre vă raportează, tovarășe comandant suprem, că au obținut rezultate bune și foarte bune în procesul instruc- tiv-educativ, în ridicarea capacității de luptă și operative a trupelor. Ca cetățean al țării noastre libere și independente și ca ofițer al armatei noastre, vă rog să-mi permiteți să mă fac ecoul tuturor aviatorilor și să aduc cele mai sincere mulțumiri Român, Nicolae Ceaușescu pentru grija deosebită pe care o acordă a- viației României socialiste. Continuatoare a unei vechi și glorioase tradiții, școala de aviație a dat țării în cei peste 65 de ani de existență numeroase promoții de piloți temerari. Pășind dincolo de pragul școlii, piloții formați aici au deschis printre primii în lume porțile cerului cu temeritatea lor. temeritate care este specifică poporului român ; au înfruntat cu eroism dușmanul în primul 
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participanților la ideile de excepțională însemnătate teoretică și practică cuprinse în expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în prima zi a congresului, al voinței unanime de a le transpune cu consecvență și fermitate în viată, de a acționa cu energie pentru înfăptuirea Programului partidului și a hotărîrilor Congresului al XI-

Analiza clarvăzătoare a evoluției lumii contemporane, a comandamentelor făuririi unei lumi eliberate de amenințarea războiului nuclear, a unei lumi in care să guverneze dreptatea, egalitatea, colaborarea între țări, indiferent de mărime sau orîn- duire socială, prietenia și pacea între popoare — conferă activității U.G.S.R. în relațiile- saie internaționale jaloane și direcții clare, de inaltă noblețe și umanism prin țelurile căreia îi sint dedicate. în spiritul principiilor care guvernează neabătut politica externă a României socialiste, potrivit concepției mar- xist-leniniste a partidului nostru despre internaționalism, U.G.S.R. ,va milita cu hotărîre pentru unitate și colaborare strînsă cu organizațiile sindicale din toate țările socialiste, pentru o colaborare tot mai largă cu cele din țărilp în curs de dezvoltare, cu toate centralele naționale și organizațiile sindicale internaționale progresiste, care se ridică la lupta împotriva imperialismului și neo- colonialismului, pentru pace și progres social.De la această înaltă tribună, ne angajăm în fața conducerii partidului, a dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al clasei muncitoare, exponentul cel mai fidel al năzuințelor sale de progres, al apărării libertății și integrității patriei noastre socialiste, eminent militant internaționalist, că sindicatele, însuflețite de un fierbinte patriotism, vor munci cu abnegație și hotărire pentru înfăptuirea Prograt ului P.C.R., a hotărîrilor istorice ale Congresului al XI-lea, menite să dea o nouă strălucire tabloului măreț al patriei noastre, să aducă noi împliniri poporului român pe calea progresului șf civilizației socialiste.

război mondial și în războiul antihitlerist. Tot aici se pregătesc cei care duc în înaltul văzduhului, pe toate meridianele globului, mesajul de pace și prietenie al României.Imperativul muncii noastre este de a modela oameni în spiritul politicii partidului, al Programului său, punînd în valoare frumoasele tradiții moștenite de la înaintași, formînd caractere de tineri ostași care se disting printr-o înaltă răspundere față de integritatea gliei străbune, g^’ifile revoluționare jl\ii, prin curaj și jmir spirit de sacri- îra^ament deplin față de partid, față de secretarul său general.Vorbitorul a subliniat rolul deosebit pe care îl au în educația patriotică a tinerilor în- tîlnirile organizate cu eroi ai zilelor noastre de pe șantierele socialismului, cu veterani de război. în cadrul, acestor acțiuni s-au făcut adevărate incursiuni în istoria patriei noastre, rele- vîndu-se momentele ei cruciale, de care este strîns legată statornicia ființei noastre naționale, pe acest pămînt românesc lăsat de strămoși, pămînt care trebuie păstrat cu sfințenie și apărat cu strășnicie.în încheiere, doresc să asigur conducerea de partid și de stat, pe dumneavoastră, tovarășe comandant suprem, că noi. comuniștii din Școala militară de aviație „Aurel precupeți nici a traduce în cui instituției documentelorXI-lea al Partidului Comunist Român, cît și ale actualului congres, că ne vom strădui să perfecționăm continuu procesul in- structiv-educativ pentru a da. an de an, promoții de aviatori tot mai temeinic pregătiți, pa- trioți înflăcărați, apărători de nădejde ai cerului liber și senin al României socialiste, gata în orice moment să îndeplinească misiunile încredințate, să a- pere cuceririle revoluționare ale poporului, independenta suveranitatea patriei scumpe.

Vlaicu", nu vom un efort pentru viață, la specifi- noastre, cerințele Congresului al

șinoastre
lea al P.C.R., pentru a face din activitatea politică și cultural- educativă o puternică forță motrice în transformarea revoluționară a întregii societăți, în procesul de formare a omului nou, în vasta operă de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul României.Lucrările congresului se reiau in plen, vineri, 4 iunie.
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Adînca rezonantă în cugetul 
întregii națiuni a expunerii tovarășului 

Nicolae Ceausescu la Congresul educației . ' ♦ 
politice și al culturii socialiste

Ieri dimineață într-o secție de la întreprinderea „Automatica"

(Urmare din pag. I) ploare fără precedent, și-au rostit gindul în sute și mii de adunări, afirmîndu-și încrederea nestrămutată în politica internă și externă a Partidului Comunist Român, ho- tărirea de a o înfăptui. Acest congres va rămîne adînc gravat în conștiința întregii țări datorită caracterului său de profundă și multilaterală dezbatere, al cărei nucleu generos îl constituie importanta expunere rostită, în deschiderea lucrărilor, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele republicii.în pauzele congresului am stat de vorbă cu mulți dintre participanți, trăind cu toții puternica și tonica emoție generată de expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Cîțiva dintre aceștia ne-au încredințat gindurile și sentimentele lor.Ilie Matei, secretar pentru problemele de propagandă al Comitetului județean Mehedinți al P.C.R.: „Nouă, tuturor activiștilor pe frontul ideologic, cuvîntarea secreta- ru’ i general al partidului ne arată limpede ce am făcut și cit de mult mai avem de realizat pentru a contribui la înfăptuirea Programului ideologic al partidului".Pantelimon Gavriliu, directorul căminului cultural din. comuna Schela, județul Galați: „Din nou, secretarul general al partidului ne-a îndemnat să desfășurăm o activitate de formare a omului nou atrins legată de viață, de problemele concrete ale fiecărui loc de muncă".Silviu Stănculescu, actor : „în lumina strălucitei expuneri, misiunea teatrului, a artei spectacolului ne apare, nouă, slujitorilor scenei, și mai plină de nobile răspunderi. Vom face totul spre a le onora 

Activitate intensă pe cimpiile Ilfovului
• Largă mobilizare

la întreținerea culturilor
• Mașinile de recoltat sint gata 

pentru a intra in lanuriCum arată cîmpul ? Ce se face pentru ca recolta acestui an să fie cit mai mare ? Ca să aflăm răspuns la aceste întrebări, am străbătut in lung și-n lat meleagurile Ilfovului. Și pe unde am fost, cîmpul arată bine, recolta se întrezărește bună. Floarea-soarelui se înalță văzînd cu ochii ; a ajuns la înălțimea genunchiului. „Trebuie să grăbim prășitul — spune mecanizatorul Florian Tudose, de la ferma Movila a I.A.S. Popești-Leordeni, care, împreună cu Mircea Olaru, făcuse o pauză pentru prinz. Cu floarea-soarelui trebuie să fii foarte atent, să o prășești la timp. Crește atît de repere, incit, la un moment dat, de inaltă ce este nu mai poți intra cu tractorul în lan. Ne grăbim să o prășim, deși nu prea are buruieni. A fost erbicidată. O prașilă făcută acum valorează cit o ploaie bună". Neîngâduindu-și o pauză prea lungă, mecanizatorii și-au reluat conștiincioși lucrul (prima fotografie). Aveam să aflăm mai tirziu că, în această întreprindere, unde există o stăruitoare preocupare pentru întreținerea culturilor. întreaga suprafață cultivată cu floarea-soarelui — 250 hectare — a fost prășită de două ori, lucrările de Întreținere fiind avansate și la alte culturi.Popasul următor t! facem pe terenurile cooperativei agricole din Va- silați. Aici, floarea-soarelui era mai mică decît aceea a I.A.S. „O ajutăm noi să crească — spune mecani-zatorul Marin Stan, care lucra la prășit. Odată cu lucrările de întreținere facem și fertilizarea suplimentară". în momentul acela, un camion s-a oprit la marginea tarlalei. Au fost descărcați și așezați, din loc in Ioc, saci cu îngrășăminte chimice. „Este sarea pămintului — ne spune un cooperator. Face ca pămîntul să rodească îmbelșugat". Cutiile dozatorului de îngrășăminte, montate pe cultivator, au fost umplute. Mecanizatorul a îndreptat tractorul printre rinduri și a pornit încet, cu grijă. Pentru ca nici o plantă să nu fie ruptă, pentru ca să se mențină desimea stabilită.Cresc viguros și porumbul, și soia, $1 legumele. Oprim pe unul din terenurile cooperativei agricole din Frumușani. La prășitul mecanic lucra un singur tractorist, dar pe rinduri înaintau zeci de femei cu sapele. Va'sile Manea, ajutor de șef de fermă, precizează că terenul pe Care se cultivă soia a fost erbicidat, incit buruienile n-au mai ridicat „fruntea". Au scăpat de efectele substanței chimice unele fire de pă- lămidă. „Vrem să avem o cultură curată", ne spune ajutorul de șef de fermă. Șl asemenea imagini întîlnim, pretutindeni, pe cimpiile Ilfovului. Rezultatele sînt sintetizate în cîteva cifre, în cooperativele agricole, prașila a doua mecanică la floarea-soarelui s-a făcut pe 33 200 hectaf-e — iar porumbul a fost prășit' pentru prima dată mecanic pe 138 500 hectare, iar manual — pe 118 500 hectare.Dar cerealele de toamnă ? Orzul a 

pe măsura înaltei încrederi învestite in arta noastră, în forța noastră de a acționa în chip comunist, patriotic".Alexandru Badiu, directorul Clubului tineretului din Brăila : „Făurirea omului nou reprezintă un proces complex care privește cu deosebire generația tînără. Ascul- tind cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, am înțeles că încă nu am tăcut totul pentru a folosi pe deplin condițiile care ne-au fost create".Sabin Bălașa, pictor : „Expunerea ne oferă încă o dată marea pildă de spirit deschis, de omenie, de sinceritate constructivă, care îl caracterizează pe secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Aprecierile date activității de creație, succeselor și neîmplinirilor. ei le-am receptat ca pe un cald îndemn comunist adresat oamenilor de artă de a-și sluji patria, poporul, acest timp, pe măsura exemplului înaintașilor, pe măsura înaltelor comandamente ale epocii. Nu cred că poate fi misiune mai nobilă decît aceea de a răspunde prin fapte unui asemenea exemplar îndemn".Iulian Popescu, directorul Casei de cultură din Orșova : „Urmărind cu atenție cuvîntarea, mi-am formulat multe întrebări privind contribuția pe care trebuie să o aducem în continuare pentru a ridica activitatea noastra culturală la nivelul condițiilor care ni s-au creat și ni se creează. Desigur, am făcut mdlt. Dar mult mai mult — și, mai ales, de mai înaltă calitate — avem de făcut de acum încolo".De asemenea, din întreaga țară, corespondenții ne transmit mărturii a zeci și zeci de oameni ai muncii. Spicuim cîteva dintre acestea.Torel Radu, activist al Consiliului județean al sindicatelor Olt:

Inccput să îngălbenească, iar în spicele de griu se formează bobul. Sint pregătite unitățile agricole pentru recoltare ? La direcția agricolă se a- firmă că unele stațiuni pentru mecanizarea agriculturii — Ciorogirla, Budești, SăruJești și altele — au încheiat repararea combinelor și a celorlalte utilaje ce se vor folosi la recoltat. Poposim la una din aceste unități, la S M.A. Budești. Tovarășul Cornel Roșu, șeful sectorului de producție, ne informează că au fost reparate toate cele 29 combine C 12 și 20 combine C 1—C 3. Defecțiunile constatate de comisia de recepție la unele utilaje care vor lucra în campania de vară au fost înlăturate'operativ. Acum totul este pregătit pentru recoltare. Ca să ne convingem, sintem invitați la oricare din secții. Alegem pe aceea de Ia Lulea, aflată la o distantă de circa 10 km de sediul stațiunii. Combinele erau gata pentru asaltul lanurilor. Inginerul Cornel Roșu, împreună cu șeful secției S.M.A., Florea Dobrin, demonstrează „pe viu" că utilajele sînt în bună stare de funcționare (fotografia a doua).Muncă intensă, plină de răspundere, la întreținerea culturilor, pentru pregătirea temeinică a recoltării — caracterizează în aceste zile activitatea oamenilor muncii din comunele județului.
• Foto-text: Ion HERȚEG

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

RUGBI: Duminică în Capitală

Un nou derbi:Duminică dimineața, un alt derbi la rugbi : Steaua — Dinamo, pe terenul central al stadionului din șoseaua Ștefan cel Mare, care începe la ora 10. se anunță deosebit de a- tractiv și pasionant pentru iubitorii rugbiului. Cealaltă echipă din fruntea clasamentului — Farul — are, se pare, o misiune ceva mai ușoară, căci întilnește pe teren propriu, la Constanta. pe Universitatea Timișoara.
HANDBAL „TrofeulBELGRAD 3 (Agerpres). — în ziua a doua a turneului internațional masculin de handbal „Trofeul Iugoslavia", care se desfășoară la Niș, selecționata României a întîlnit reprezentativa Poloniei. Partida s-a încheiat cu scorul de 24—23 (12—11) în favoarea handbaliștilor polonezi. Co- mentind această intîlnire, agenția Ta- niug scrie, printre altele : „La capătul unui meci de un bun nivel tehnic. care a constituit o excelentă propagandă pentru jocul de handbal, «- 

„Prin grija partidului și statului nostru, la Slatina s-a construit și dat în folosință, recent, o nouă și modernă casă de cultură a sindicatelor. Primele spectacole prezentate aici s-au dat sub semnul pregătirii congresului. Această fericită coincidență ne angajează și mai mult pentru organizarea unor manifestări cultural-artistice și educative care să răspundă înaltelor exigente ale oamenilor muncii".Prof. Corneliu Lihor, comuna Sa- nislău, județul Satu-Mare : „Tovarășul Nicolae Ceaușescu a evidențiat încă o dată rolul important ce revine școlii ca factor principal de educare și formare a omului nou. Ne vom strădui să răspundem acestui deziderat".Hisch Michael, muncitor filator la întreprinderea „Textila" Cis- nădie, artist amator : „Mi-au rămas vii în inimă cuvintele secretarului general al partidului referitoare la necesitatea îmbinării armonioase a producției cu educația, a muncii cu organizarea plăcută a timpului liber, la sarcina de a se face din fiecare întreprindere și instituție un puternic centru de formare a omului nou. Cisnădia, oraș In care trăiesc și muncesc înfrățiți 20 000 de oameni ai muncii, români și germani, are toate condițiile create pentru înfrumusețarea necontenită a fizionomiei sale spirituale. Avînd în față luminosul drum deschis de acest congres, vom obține și mai multe realizări".Dumitru Pîrvu, maistru, întreprinderea de rulmenți Alexandria: „Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu reprezintă pentru noi un nou imbold în organizarea și desfășurarea muncii politico-ideologice și cultural-educative, in ridicarea ei la un nivel calitativ superior. Desigur, ca întreprindere tinără.
B B B S B B B

Dinamo — SteauaEtapa de duminică, a doua a turneelor finale, mai programează următoarele partide : Grivița roșie — Sportul studențesc (Parcul Copilului, ora 9). Gloria — Agronomia Cluj- Napoca (stadion Gloria, ora 10), C.S.M. Sibiu — Știința Petroșani, Politehnica Iași — Rulmentul Bîrlad, Minerul Gura Humorului — Vulcan, T.C.I. Constanța — Olimpia.
Iugoslavia''chipa poloneză, a obținut o surprinzătoare victorie, la limită, în fața campionilor mondiali. Handbaliștii români au fost rapizi și inventivi in acțiunile pe contraatac, dar în apărare jocul lor a fost sub nivelul o- bișnuit". Dintre jucătorii români, comentatorul iugoslav evidențiază pe Licu, Gatu și Birtalan. care a înscris șase goluri.Celelalte două meciuri disputate s-au încheiat astfel : U.R.S.S. — Iugoslavia (tineret) 18—12 (8—6) ; Iugoslavia — Norvegia 28—21 (14—7). 

am avut și pînă acum rezultat* * bune în acest sens, dar tezele și ideile cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu constituie un îndreptar sigur care ne arată ce mult mai avem de făcut : îmbogățirea și diversificarea modalităților muncii educative mai eficiente pentru cultivarea atitudinii Înaintate față de muncă, grijă mai mare pentru folosirea utilă a timpului liber etc. în împlinirea acestor deziderate, un rol de seamă îl va avea, sintem siguri, înființarea comitetelor de cultură și e- ducație socialistă la nivelul întreprinderilor".

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Zodia taurului — 19,30. 
(sala mică) : Moartea ultimului 
golan — 19,30.

Opera Română : Studio de ba
let — 19.
• Teatrul de operetă : Răspintia
— 19,30.
• Teatrul de comedie :' Noaptea 
la Madrid — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Lungul drum al zilei către noapte
— 19,30.

Teatrul „Nottara“ (sala Maghe- 
ru) : Dilema — 19.30, (sala Studio): 
Patru lacrimi — 19.
• Teatrul Giulești (sala Studio 
74) : întimplări mai mult sau mai 
puțin ridicole — CEHOV — 19.30,
• Teatrul „Constantin Tănase" 
(sala Savoy) : Revista cu paiațe —
19,30, (sala Victoriei) : Cavalcada 
comediei — 19,30.

Teatrul „Ion Vasilescu" : Ne
vestele vesele din Windsor — 19.30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Țară de cîntec și dor
— 18.30.
• Teatrul ..ion Creangă" : Păpu
șa cu piciorul rupt ; Pufușor și 
Mustăcioară — 16,30.
•- Teatrul ..Țăndărică" (sala Aca
demiei) : Punguța cu doi bani
— 10.
• Circul București : Circul pe 
gheață. Spectacol susținut de Cir
cul Mare din Moscova — 19.30.

Gabor loszef, actor, Teatrul de stat din Oradea, secția maghiară : „Ascultînd cu deosebit interes expunerea de excepțională valoare programatică a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, am înțeles că este nevoie să ne apropiem de larga mișcâre de amatori nu numai ca «tehnicieni ai artei», ci și ca activiști culturali, ca educatori : să sprijinim alegerea și materializarea unor repertorii care să contribuie efectiv la formarea omului nou. Avem o bună experiență și ne angajăm să o valorificăm la modul optim, dăruindu-ne cu tot ce avem mai bun în noi pentru a îndeplini prețioasele indicații date de secretarul general al partidului".Prof. Titu Rădoi, directorul Universității- populare din Tg. Jiu : „Noile perspective ce se deschid activității de educație socialistă în lumina expunerii secretarului general al partidului ne îndeamnă să chibzuim cu mai multă luciditate și răspundere asupra importantei actului educativ, să acționăm cu hotărîre pentru afirmarea energică în viață a conștiinței socialiste, a trăsăturilor înaintate ale omului nou. Am în vedere,
B B B B B B B

ACTUALITATEA 
LA FOTBAL

• MECIUL ITALIA — ROMÂNIA 
SE TRANSMITE LA RADIO 

Șl TELEVIZIUNEDupă cum s-a mai anunțat, sîm- bătâ, pe stadionul „San Siro" din Milano, va avea loc meciul international amical de fotbal dintre echipele Italiei și României. Televiziunea și stațiile noastre de radio vor transmite în întregime acest meci cu începere din jurul orei 17,55 pe programul 1.
• IN „CUPA BALCANICA", SPORTUL 
STUDENȚESC — ADANA SPOR 7—0Joi pe stadionul Republicii, în meci retur contînd pentru competiția internațională de fotbal „Cupa balcanică" intercluburi, s-au întîlnit formațiile Sportul studențesc și Adana Spor (Turcia). Cu toate că au prezentat o formație lipsită de Sandu Mircea și Tănăsescu, selecționați in echipa națională, fotbaliștii bucu- reșteni au obținut o categorică victorie. cu 7—0 (1—0), prin punctele marcate de Grosu (3). Marica, Radulescu și Octavian Ionescu (2). în primul joc, cele două echipe terminaseră la egalitate : 2—2.

•cu prioritate, formarea tineretului și, în acest sens, consider că, alături de școală, toți ceilalți factori de cultură și educație trebuie să contribuie unitar la instruirea și e- ducarea acestuia în spiritul nobilelor idealuri etice și politice ale orîn- durii noastre".Tiberiu Cherecheș, directorul clubului muncitoresc al întreprinderii „U.T.A." Arad : „Ascultînd expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, am meditat profund la prețioasele indicații ale secretarului general al partidului în privința creșterii rolului educativ al cluburilor muncitorești. Lucrînd intr-un club muncitoresc care, prin grija partidului, a fost și este bine dotat, împreună cu tovarășii mei de muncă, am înțeles că trebuie să avem în vedere, în primul rînd. în tot ce întreprindem, ca acest club să nu fie niciodată o instituție ruptă de colectivul pe lingă care funcționează. Pentru aceasta, tot ce vom realiza se va face numai și numai cu participarea directă a oamenilor din întreprindere, tineri și vîrstnici, in felul acesta străduindu-ne să îndeplinim una din indicațiile esențiale cuprinse în expunerea secretarului general al partidului nostru"....Cuvinte de înaltă apreciere a ideilor și îndrumărilor cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, angajamente hotărîte, validînd eficienta primului Congres al educației politice și al culturii socialiste. Strădanii de înnoire concretizate cînd încă congresul nu și-a încheiat lucrările.La ora cînd transmitem aceste rinduri de la Palatul sporturilor și culturii, lucrările forumului spiritualității românești sînt în plină desfășurare.
Petre DRAGU
Iile TĂNASACHE

t V
PROGRAMUL I

în jurul orei 12, posturile 
noastre de radio și televiziune 
vor transmite direct de Ia Pa
latul sporturilor și culturii șe
dința de închidere a Congresu
lui educației politice și al cul
turii socialiste.

16.00 Teleșcdală.
16.30 Curs de limba engleză (nive’ 

mediu).
17,00 Emisiune în limba germană.
18.15 Tragerea Loto.
111,55 Din lumea plantelor și animalelor.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 O. patrie, un partid, o conștiință 

— spectacol literar-muzlcal.
20.40 Film artistic : „Tatăl risipitor". 

Producție a Casei de filme patru. 
Premieră TV. In distribuție : Toma 
Caragiu. Marga Barbu, Gh. Dinică, 
Leopoldina Bălănuță, Ion Marines
cu, Carmen Maria Strujac, Florin 
Zamflrescu, Mircea Albulescu, Oc
tavian Cotescu, Colea Răutu, Ște
fan Mihăilescu-Brălla. Regia : 
Adrian Pețringenaru.

22,10 24 de'ore.
PROGRAMUL II

17,00 Telex.
17.05 România de azi, România de tntine
17.40 Publicitate.
17.50 Șah mat... în 15 minute !
18,05 Dragu mi-i plaiul și țara
18.20 Virstele peliculei.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Viața economică a Capitalei.
20.20 Seară de operă : „Ecaterina Teo- 

dorolu".
21.30 Telex.
21,35 Pagini de umor : „Ce vrăji a mal 

făcut nevasta mea".
32,00 Armonii intime .

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 5, 

S și 7 iunie. In țară : Vremea va fi ră
coroasă. Cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi locale, mal frecvente la în
ceput In Moldova și zona de deal și 
de munte, apoi în Banat și Crișana. 
Vint moderat predominînd din nord- 
vest. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 6 și 13 grade iar maxime
le între 16 și 24 grade, local mai ri
dicate. In București : Vreme ușor in
stabilă. cerul temporar noros. Ploaie 
mai ales sub formă de aversă. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

cinema
• Doctorul Iudym : EFORIE — 
9.15; 11,30.; 13.45; 16: 18.15; 20,30.
• Misiunea primejdioasă : LUMI- 
NA — 9; 11,15: 13.30; 15,45; 18: 20.
• Ei au luptat pentru patrie: LU
CEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19.30.
• Mihai Viteazul : PATRIA — 10; 
14,30: 19.

Noi aventuri cu TOm si Jerry: 
SCALA — 9.30: 11,15; 13: 14.30;
16.15; 18,15: 20,15.
• Cursa : CENTRAL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15: 20,30.
• Prima pagină : SALA PALATU
LUI (seria de bilete 609) — 17.15, 
(610) — 20,15, FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30.
•> Steaua fericirii captive : TIM
PURI NOI — 9; 12,15: 16; 19,15.
• Simon Blanco : VICTORIA — 
9.15; 11,30; 13.45; 16: 18,15; 20,30, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15.
• Magnolia înflorește din nou : 
CASA FILMULUI — 10; 12,30: 16.
• Ilustrate cu fiori de cîmp: CA
SA FILMULUI — 19.
• Fratele meu are un frate for
midabil : DACIA — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20,15.
• Prietenii mei, elefanții : BUCU
REȘTI — 9: 12,15; 16.15: 19,30. la 
grădină — 20.15. FAVORIT — 9,15; 
12,30: 16.15: 19.30. MODERN — 9; 
12.15: 16.15; 19.30.
• Program de desene animate j 
DOINA — 9,30: 11,15.
• Cercul magic : DOINA — 13.15; 
15.30: 17.43; 20.
• întilnire la aeroport : BUCEGI 
— 16: 18, la grădină — 20.
• Vînzătorul de baloane ; FERO
VIAR — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm onoarea să vă mulțumesc pentru urările pe care mi le-ați adresat cu prilejul celei de-a IV-a aniversări a Republicii Unite Camerun.La rindul meu, vă rog să primiți cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului român prieten.Cu cea mai înaltă considerație,

EL HADJ AHMADOU AHIDJO
Președintele Republicii Unite Camerun

Celui de-al XI-lea Congres al Uniunii Democratice 
a Poporului Finlandez (S. K. D. L.)Stimați prieteni,Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste din Republica Socialistă România adresează un salut călduros celui de-al XI-lea Congres al Uniunii Democratice a Poporului Finlandez.între Frontul Unității Socialiste și Uniunea Democratică a Poporului Finlandez s-au stabilit și se dezvoltă cu succes contacte și schimburi de delegații, un dialog fructuos, care reprezintă o contribuție activă la întărirea legăturilor tradiționale de prietenie și colaborare dintre popoarele român și finlandez, dintre Republica Socialistă România și Finlanda. Sîn- tem convinși că această colaborare se va extinde continuu în interesul celor două popoare ale noastre, al promovării principiilor convenite în cadrul Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, al creșterii rolului și intensificării acțiunilor opiniei publice pentru întărirea păcii, realizarea unor măsuri concrete de dezangajare militară și dezarmare, pentru dezvoltarea colaborării pe bază de egalitate în drepturi între toate popoarele, pentru o nouă ordine politică și economică internațională.Vă urăm deplin succes în desfășurarea lucrărilor congresului dumneavoastră, precum și în activitatea consacrată îndeplinirii hotărîrilor pe care le veți adopta în folosul progresului și prosperității poporului finlandez.

CONSILIUL NAȚIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

Primul ministru al guvernului roman 
va face o vizită oficială

de prietenie inTovarășul Manea Mănescu. membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prirri-ministru al guvernului Republicii Socialiste România, va face. începînd de la 9 iunie 1976, la invitația tovarășu-
PRIMIRI LA CONSILIUL DE MINIȘTRITovarășul Janos Fazekas, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului interior, a primit, joi după- amiază, pe tovarășul Albin Kos- trzewski, adjunct al ministrului comerțului interior și serviciilor al Republicii Populare Polone. Cu acest prilej au fost discutate aspecte ale dezvoltării schimburilor de bunuri de larg consum între cele două ministere.A fost de față Edward Rokicki. însărcinatul cu afaceri ad-interim a! R. P. Polone la București.★Joi după-amiază, tovarășul Gheor- ghe Oprea, viceprim-ministru al gu
Vizita prințului Gholam Reza Pahlavi 

și a prințesei Manijeh PahlaviContinuîndu-și vizita în țara noastră, Altețele Lor Imperiale prințul Gholam Reza Pahlavi și prințesa Manijeh Pahlavi, împreună cu persoanele oficiale iraniene și române care .îi însoțesc, au sosit joi în județul Brașov.în pitoreasca stațiune climaterică Predeal, oaspeții au fost întîmpi- nați de Andrei Sorcoiu, vicepreședinte al Comitetului executiv al Con
Vizita delegației Marii Adunări

NaționaleMembrii delegației Marii Adunări Naționale a Turciei, condusă de Kemal Guven, președintele Adunării Naționale, care întreprinde o vizită în țara noastră, au fost joi oaspeți ai județului Argeș.în cursul dimineții, parlamentarii turci, însoțiți de Constantin Teodo- rescu. deputat în M.A.N., și Gheor- ghe Nicolae, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Argeș, au vizitat întreprinderea de autoturisme de teren ARO din Cîmpulung,
CronicaCu prilejul sărbătorii naționale a Danemarcei, ambasadorul acestei țări la București, Niels Boel, a oferit joi după-amiază o recepție.Au participat Vasile Gliga. adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai conducerii unor ministere, instituții centrale, oameni de cultură și artă.Erau prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice la București, alți membri ai corpului diplomatic.★Cu prilejul Zilei naționale a Suediei, Institutul român pentru relațiile

20,30. MELODIA — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30.
• Operațiunea „Monstrul" : UNI
REA — 16; 18, la grădină — 20, 
FERENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• Micii luptători — 14,15, Stejar, 
extremă urgență •— 16.15, Război și 
pace (ambele serii) — 18,30 : CI
NEMATECA (sala Union).
• Cel alb, cel galben, cel negru: 
EXCELSIOR — 9: 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30, GLORIA — 8.30; 10.45.’ 
13: 15,15; 17.30; 20, AURORA — 9; 
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15.
• B. D. intră in acțiune : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Doi oameni în oraș : GRIVIȚA
— 9; 11.15: 13.45; 16: 18,15; 20,15. 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20,30.
• Teroare pe uliță: LIRA — 15,30; 
18. la grădină — 20,15.
• Cursa grea : BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,15, ARTA
— 15,30: 17.45: 20.

Mastodontul: GIULEȘTI —15,30; 
17.45; 20.
• Mere roșii: MIORIȚA — 9; 11.15; 
13,30; 15.45; 18; 20.
• Timpul șterge totul : COTRO- 
CENI — 10; 12; 14; 16; 18: 20.
•- Casa de la miezul nopții: PA
CEA — 16; 18: 20.
• Păcală : CRÎNGAȘI — 17.
• Actorul și sălbaticii : FLO- 
REASCA — 15,30: 19.

Păsări de pradă : * VOLGA — 
9.30: 11.30; 13,30; 15.45; 18; 20.
• La începutul timpurilor : VII
TORUL — 15.30: 18; 20.
• Cu mîinile curate : MOȘILOR
— 15,30; 18. la grădină — 20.
• Singurătatea florilor : POPU
LAR — 15,30: 18: 20,15.
• Dacii : MUNCA — 15,45: 18: 20
• Viața personală : COSMOS — 
15,30: 18; 20,15.

Pe aici nu se trece : FLACARA
— 15,30; 19.
• Frați de cruce : VITAN — 15,30; 
18, la grădină — 20, GRADINA 
LUCEAFĂRUL — 20.

R. D. Germanălui Horst Sindermann, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, o vizită oficială de prietenie în această țară.
vernului, a primit o delegație a „Regiei Renault", condusă de Bernard Hanon. director general pentru sectorul de autoturisme, care se află intr-d vizită în țara noastră.Cu acest prilej au fost abordate aspecte ale cooperării dintre întreprinderi specializate românești și uzinele Renault în domeniul construcțiilor de mașini, în mod deosebit în cel al construcțiilor de autoturisme.La întrevedere a participat Cornel Pînzaru, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini.(Agerpres)

siliului, popular județean Brașov, de alți reprezentanți ai organelor locale de stat.După-amiază. Altețele Lor Imperiale au vizitat noi cartiere înscrise pe harta străvechiului oraș montan.Comitetul executiv al consiliului popular județean a oferit un dineu în onoarea distinșilor oaspeți iranieni. (Agerpres)

a Turdeiunde le-a fost prezentat procesul de fabricație a autoturismului ARO, cunoscut, de altfel. în Turcia, unde, recent, a fost livrat un important lot. Delegația oaspete a vizitat, de asemenea, Combinatul petrochimic din Pitești, una din cele mai moderne unități industriale din această ramură a economiei noastre.La amiază, Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Argeș a oferit un dejun în onoarea oaspeților turci. (Agerpres)
zileiculturale cu străinătatea a organizat, joi, o seară culturală.Au participat reprezentanți ai I.R.R.C.S.. ai Ministerului Afacerilor Externe și Consiliului Culturii și E- ducației Socialiste, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost de față Curt Leijon, ambasadorul Suediei la București, și membri ai ambasadei.Scriitorul Alexandru Ivasiuc a împărtășit impresii de călătorie din Suedia. Au fost prezentate apoi filme documentare suedeze.

• De nicăieri, spre nicăieri: RA
HOVA — 16; 18; 20.

Prin cenușa imperiului : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

teatre
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în pregătirea Conferinței la nivel 

înalt a țărilor nealiniate 
încheierea reuniunii de la Alger a Biroului de coordonareALGER 3 — Corespondentul Agerpres transmite : După patru zile de dezbateri, lucrările celei de-a patra reuniuni ministeriale a Biroului de coordonare al țărilor nealiniate, desfășurate la Alger, s-au încheiat prin adoptarea unui comunicat final.De asemenea, biroul a ascultat o informare a șefului delegației din Republica Sri Lanka, referitoare la pregătirile ce se fac în legătură cu tinerea, în august, a celei de-a 5-a Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate. Biroul a relevat importanta deosebită a acestei conferințe, făcînd noi propuneri pentru asigurarea succesului ei deplin.In cadrul lucrărilor biroului, toți șefii delegațiilor participante au făcut expuneri asupra situației internaționale actuale, subliniind în con

text necesitatea Întreprinderii de noi acțiuni pentru destindere, colaborare internațională și pace generală, pentru instaurarea unei noi ordini politice și economice mondiale; pentru făurirea unei lumi mai bune.Tot în cadrul lucrărilor biroului s-au făcut recomandări ca Republica Populară Angola, Insulele Comore și Insulele Seychelles să fie primite ca membri cu drepturi depline ai mișcării țărilor nealiniate. în ce privește celelalte cereri. în legătură cu participarea ca observatori sau ca invitați la reuniunile țărilor nealiniate, s-a hotărît ca acestea să fie transmise spre examinare reuniunii ministeriale de la Colombo a țărilor nealiniate, care va preceda conferința la nivel înalt.
Succesele poporului laoțian in înfăptuirea 

programului guvernamentalVIENTIANE 3 (Agerpres). — La Vientiane a avut loc o sesiune a Comitetului Permanent al Adunării Populare Supreme a Republicii Democrate Populare Laos. Tiao Sufa- nuvong, președintele Comitetului Permanent, președinte al republicii, a prezentat un raport în care a făcut o analiză a activității desfășurate de comitet în perioada ce a trecut de la ultima sesiune, precum și a situației actuale din Laos. Poporul laoțian, a arătat președintele Sufa-

nuvong, a obținut succese remarcabile în înfăptuirea programului de acțiuni al guvernului in domeniile politic, ideologic, economic, cultural și diplomatic, precum și în lupta împotriva elementelor contrarevoluționare.Sesiunea a stabilit sarcinile care stau în fata Comitetului Permanent al Adunării Populare Supreme, în perioada imediat următoare, în domeniul educației politice și ideologice a poporului laoțian.

agențiile de presă
Președintele Consiliului 

de Stat al R. P. Bulgaria, Todor Jiykov, a sosit joi la Ankara, într-o vizită oficială, la invitația președintelui Republicii Turcia, Fahri Korutfirk.
La Lisabona s-au des

chis leri •> lucrările sesiunii extraordinare a Adunării Legislative din Portugalia, la care iau parte cei 262 de deputați aleși la 25 aprilie. în prima parte a sesiunii a fost creat un comitet însărcinat să verifice mandatele deputaților.
întrevederi.In cadruI primei runde de convorbiri oficiale dintre A. A. Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și Melo Antunes, ministrul afacerilor externe al Portugaliei. aflat într-o vizită la Moscova, au fost examinate unele probleme internaționale actuale, precum și chestiuni referitoare la relațiile bilaterale. Părțile — relevă agenția T.A.S.S. — și-au exprimat convingerea în necesitatea adîncirii procesului de destindere.
în Islanda, ,a data exPirăril termenului depunerii candidaturilor pentru alegerile prezidențiale, programate în acest an, singura candidatură prezentată a fost aceea a actualului președinte, Kristjan Eldjarn. în această situație, alegerile au fost contramandate, Kristjan Eldjarn do- bîndind automat, potrivit legislației in vigoare, un nou mandat prezidențial de patru ani.
Iranul și Austria vor depi” ne eforturi în vederea dezvoltării cooperării bilaterale în domeniile economic, cultural și științific — se arată în comunicatul comun, la în

cheierea convorbirilor dintre președintele Austriei, Rudolf Kirchschlă- ger, și șahinșahul Mohamad Reza Pahlavi Aryamehr. Se subliniază, totodată, hotărîrea celor doi șefi de stat de a sprijini O.N.U. în efortul de rezolvare pe cale pașnică a situațiilor conflictuale din lume.
Convorbiri americano-

spaniole. Președintele GeraldFord a avut. Ia Washington, convorbiri cu regele Spaniei, Juan Carlos de Borbon, axate, în principal, asupra problemelor bilaterale. Au fost abordate, totodată, aspecte ale situației din Europa și din Orientul Mijlociu.
Parlamentul suedez * a- probat un proiect de lege privind modificarea organizării întreprinderii lor, conferindu-se sindicatelor dreptul de a fi consultate în legătură cu toate deciziile majore ale patronatului. Sînt abolite prerogativele exclusive ale conducerii firmelor de a angaja și concedia pe angajați și de a avea ultimul cuvînt în conducerea și distribuirea muncii. Legea urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 1977.
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Populația Egiptului nu- măra. la 1 Iunie 1976. 38 milioane de persoane. Potrivit datelor publicate la Cairo, ’pînă în anul 2000 populația tării urmează să ajungă la aproximativ 70 milioane de persoane.
„Cosmos-823". La 3 iunie- în Uniunea Sovietică a fost lansat satelitul artificial al Pămîntului „Cosmos 823“, destinat continuării explorării spațiului cosmic.

VANCOUVER

Lucrările Conferinței O.N.U. pentru 
așezările umane

Prezentarea unor documente privind problematica asigurării 
cadrului corespunzător de viață pentru populațieVANCOUVER 3 (Agerpres). — Documentele prezentate în cadrul lucrărilor Conferinței Națiunilor Unite pentru așezările umane de la Vancouver scot în evidență dificultățile lntîmpinate de țările în curs de dezvoltare în asigurarea cadrului corespunzător de viață al locuitorilor. Astfel, un document alcătuit de' experți ai O.N.U. relevă faptul că, la ora,actuală, asigurarea apei potabile pentru numeroși locuitori din țările în curs de dezvoltare reprezintă o chestiune vitală ; în absența instalațiilor de epurare și a celor sanitare, sursele de apă devin adevărate focare de boli. Potrivit , statisticilor O.N.U., în fiecare zi își pierd viața 25 000 de persoane din cauza maladiilor infec- țioase rezultate în urma consumului apelor impure. Experții O.N.U. apreciază că tehnicile existente în prezent în lume sînt adecvate rezolvării problemei asigurării apei potabile. Dar și acest aspect nu poate fi corespunzător soluționat decît prin elaborarea unui plan de măsuri la nivel național,, adăugîndu-se, în același timp, o extindere a cooperării internaționale și în acest domeniu.La rîndul său, un raport al Organizației Mondiale a Sănătății relevă că sute de milioane de oameni d,in

transmit:
La Agen au avut loc, în pre

zenta a numeroase personalități 
ale' vieții cultural-artistice din 
Franța, o serie de manifestări 
consacrate împlinirii a o sută de 
.ani de la crearea muzeului de 
artă din localitate. Cu acest pri
lej, a fost inaugurată o sală 
destinată prezentării celor 12 
tablouri de N. Grigorescu aflate 
în posesia muzeului. In alocu
țiunile ținute, directorul muzeu
lui, primarul localității și prefec
tul Departamentului Lot-et-Ga- 
ronne s-au referit la tradiționa
lele relații româno-franceze și 
au prezentat în termeni elogioși 
opera lui Grigorescu în contex
tul picturii europene.

La cea de-a X-a ediție a 
Concursului internațional de 
muzică vocală al orașului Paris, 
tînăra soprană româncă Corne
lia Pop-Angelescu a obținut pre
miul II.

țările lumii a treia, datorită absenței instalațiilor sanitare strict necesare, continuă să fie, fără voia lor, agenți de răspîndire a diferitelor boli infecțioase, mai ales în zonele unde nu există posibilități de evacuare a resturilor menajere. De asemenea, în multe țări în curs de dezvoltare absența sau insuficienta mijloacelor necesare pentru întreținerea culturilor de orez sau a canalelor de irigații face ca acestea să se transforme în focare de infecții, ele servind ca loc de înmulțire a insectelor parazite, purtătoare ale microbilor pe mari suprafețe. De pe urma unei astfel de situații grave, apreciază expert» O.M.S., suferă peste 200 de milioane de oameni.In cadrul dezbaterilor, Helvi Sipila, secretar general adjunct al O.N.U. pentru problemele sociale și umanitare, a subliniat că proiectul de declarație ar trebui să acorde o importanță sporită rolului femeii în activitățile de ameliorare a condițiilor de viață ale locuitorilor planetei noastre.în intervențiile lor, reprezentanții Nigeriei și Mexicului au relevat faptul că practicile companiilor transnaționale privează de cele mai multe ori țările în curs de dezvoltare de importante resurse, precum și de dezvoltarea unei tehnologii proprii, care să poată fi folosite în conformitate cu interesele naționale.Pe de altă parte, Margaret Mead (Statele Unite), cunoscută în lumea științifică mondială prin lucrările sale de antropologie și etnografie, participantă la lucrările conferinței, a declarat într-un interviu că țările occidentale ignoră încă necesitățile reale ale țărilor în curs de dezvoltare. Reuniunea de la Vancouver trebuie. de aceea să își aducă și ea contribuția la înlăturarea acestei situații. Multe din eforturi, a afirmat Mead, au fost considerate în Occident nimic altceva decît ajutoare a- cordate țărilor subdezvoltate și, totodată, un nou prilej de profit pentru țările dezvoltate. Aceste eforturi, a spus ea, au fost orientate de cele mai multe ori spre proiecte de planificare urbană, neglijîndu-se necesitățile comunităților umane din regiunile agricole. Margaret Mead a a- preciat că este necesar să se acorde o atenție mult mai mare problemei alimentației în lume. De obicei, a a- firmat ea, starea sănătății oamenilor se poate ameliora după o perioadă de foamete ; dar dacă o femeie subali- mentată dă naștere unui copil care, la rindul lui, nu este hrănit suficient timp de mai mulți ani, atunci prejudiciul este ireparabil.
Proiecte economice in țări în curs 

de dezvoltare
• REPUBLICA MALI, în prezent se desfășoară importante lucrări de amenajare a fluviilor Niger și Senegal.Barajul de la Salin- gue se construiește pe Sankarani, un afluent al Nigerului. El urmează să fie terminat în a- nul 1980 și va permite regularizarea cursului Nigerului între Kuoli- koro și Markala. irigarea unei suprafețe de 60 00.0 ha în valea flu

viului, alimentarea cu apă a populației și a industriilor locale, precum și furnizarea de curent electric.Prin construirea barajului de la Manantali se va forma un lac de acumulare de cinci ori mai mare decît cel format de barajul Salin- gue.
• ECUADOR. Patru întreprinderi de stat din Ecuador au hotărît să creeze un complex pen

tru producerea oțelului. Complexul industrial, care va fi construit la Posoria, în provincia Manabi, va realiza la început o producție a- nuală de 400 000 tone de laminate.
• MEXICUL va realiza, în următoarele luni, o producție petrolieră de peste un milion de barili pe zi — a anunțat întreprinderea de stat de specialitate — PEMEX.

Miting de solidaritate al comuniștilor 
francezi și italieniPARIS 3 (Agerpres). — La Paris a avut loc joi seara un miting de solidaritate al comuniștilor francezi și italieni, la care au luat parte zeci de mii de comuniști francezi. Au luat

cuvîntul, cu acest prilej, Georges Marchais, secretarul general al Partidului Comunist Francez, și Enrico Berlinguer. secretarul general al Partidului Comunist Italian.
Reuniune la Paris cu participarea 

liderilor opoziției democratice spaniolePARIS 3 — Corespondentul nostru transmite : Din inițiativa unui grup de foști luptători în Rezistența franceză, a avut loc la Paris o întîlnire- dezbatere pe tema : „Spania — astăzi". Au participat Santiago Carrillo. secretar general al Partidului Comunist din Spania, Ramon Lobato, secretar general al Partidului Muncii din Spania, Râul Morodo, secre

tar general al Partidului Socialist- Popular, și alți conducători ai opoziției democratice din Spania grupate în „Coordonarea Democratică".în cursul dezbaterii, participant» au reafirmat cu vigoare unitatea și coeziunea opoziției și au, subliniat că numai „ruptura democratică" poate răspunde aspirațiilor și exigențelor profunde ale poporului spaniol.
MOSCOVA

Retrospectiva 
filmului romanesc

MOSCOVA 3 — Coresponden
tul Agerpres transmite : La 
Moscova s-a deschis retrospec
tiva filmului românesc, cu fil
mul „Puterea și adevărul". La 
deschidere au participat repre
zentanți ai Comitetului de stat 
pentru cinematografie, funcțio
nari superiori din M.A.E. al 
U.R.S.S., oameni de artă și cul
tură sovietici, precum și mem
bri ai Ambasadei române la 
Moscova. Regizorul sovietic Ser- 
ghei Gherasimov și regizorul 
român Manole Marcus au evo
cat, cu această ocazie, dezvol
tarea continuă a colaborării și 
schimburilor romăno-sovietice 
în domeniul cinematografiei.

Spectatorii sovietici vor putea 
urmări, de asemenea, pe ecran 
următoarele creații ale studiou
rilor românești : „Facerea lu
mii", „Serata", „Pădurea pier
dută", „Zidul" și „Duminică la 
ora șase".

Convocarea Congresului 
extraordinar al P.C. JaponezTOKIO 3 — Corespondentul Agerpres transmite : Plenara C.C. al P.C. Japonez a hotărît ca al XIII-lea Congres extraordinar al P.C.J. să fie convocat la 28 iulie a.c.
Situația din LibanBEIRUT 3 (Agerpres). — întrevederea de miercuri dintre președintele ales, Elias Sarkis, și liderul Partidului Socialist Progresist, Kamal Joumblatt, este privită la Beirut ca un semn încurajator pentru reluarea negocierilor politice menite să ducă la normalizarea situației din Liban, relevă agenția France Presse. Pe de altă parte, în capitala libaneză, ca și în cîteva localități din sudul țării, s-au înregistrat, în continuare, schimburi de focuri.

+PARIS 3 (Agerpres).' — Vicepre- mierul și ministrul afacerilor externe al Siriei, Abdel Halim Khaddam, sosit la Paris pentru o vizită în Franța, s-a întîlnit cu ministrul francez de externe Jean Sauvagnargues. Au fost abordate probleme bilaterale și de interes internațional, între care situația din Liban.
ÎN LUMEA CAPITALULUI

300 MILIOANE DE OAMENI 
nu au asigurat un loc de muncă

lntr-un raport în
tocmit de directo
rul general al Bi
roului Internațional 
al Muncii, Francis 
Blanchard, se men
ționează că în pre
zent există în lume 
300 milioane de 
oameni care nu au 
asigurat un loc de 
muncă. Se apre
ciază că pînă în 
anul 2000 vor veni 
pe piața muncii 
alte 700 milioane 
de tineri, fiind deci 
necesare aproxi
mativ un miliard 
de noi locuri de 
muncă. In foto
grafie : aspect din 
timpul recentelor 
demonstrații stu
dențești din Marea 
Britanie împotriva 
creșterii șomajului 
în rindurile tinere
tului studios.

DE PRETUTINDENI
• DIN NISIP... CASE, în R.S.S. Turkmenă a fost pusă la punct o metodă de a obține din nisip, ciment și alte componente- — printr-o prelucrare termică — gazobetonul. un nou material de construcție. Prima uzină producătoare de panouri din gazobeton a și furnizat materialele necesare construirii de case pentru cultivatorii de bumbac, petroliștii și chimiștii turkmeni care lucrează în pustiul Kara-Kum. De aproape două ori mai ușor decît betonul armat, avînd o mare rezistență, acest nou material de construcție prezintă și avantajul de a asigura în locuințe un microclimat favorabil — răcoare în timpul verilor fierbinți și căldură în sezonul friguros. Gazobetonul va fi utilizat și în construcțiile hidrotehnice, la amenajarea sistemelor de irigații și confecționarea canalelor colectoare, în construcțiile zootehnice și industriale.
© TANC PETROLIER 

- SPĂRGĂTOR DE
GHEAȚĂ. Ingineri norvegieni au elaborat proiectul unui spărgător de gheață destinat transportării petrolului extras din zăcămintele arctice. Noul tanc petrolier, care navighează afundat jumătate în apă. are o lungime de 360 metri, o capacitate de încărcare de 230 000 toneși este prevăzut cu un motor de 125 000 CP. El are o putere de dislocare a gheții mai mare decît cele mai puternice vase de ace-4- gen cunoscute în lume. <: v
• „NAUFRAGIU" VO

LUNTAR. Doi oameni de știință bulgari, soții Iulia și Don- cio Papazov, care au plecat din Lima la 16 martie la bordul unei bărci de salvare, au acostat zilele acestea la Papeete, în Tahiti. Periplul lor prin Pacific, care 
a durat 75 de zile, a avut ca scop efectuarea de observații referitoare la poluarea apelor oceanului, studierea proprietăților nutritive ale planctonului, precum și comportamentul psihic în situații critice și condiții de izolare. în acest răstimp, Doncio a slăbit cu 14 kg, iar soția sa — cu 7. Medicii care i-au examinat la sosire au declarat că starea sănătății lor este satisfăcătoare. După cîteva zile de repaus, cei doi „naufragiați" voluntari vor porni spre insulele Fiji, următoarea etapă a călătoriei lor în jurul lumii, care va dura doi ani și se va desfășura în aceleași condiții ca și pînă acum.

• BUSINESS CU SIN
GE. în ultima vreme, într-un șir de țări s-a semnalat o înmulțire a centrelor particulare de colectare a șingelui. Achizi-' torn își recrutează clienții din rîndul păturilor sărace, al șomerilor, care-și vind singele pentru nimica toată. Procurin- du-și prețioasa plasmă sanguină Ia prețuri derizorii, afaceriștii o revînd în Japonia sau în alte țări, în schimbul unor mari sume. După cum remarcă agenția Reuter, care transmite știrea, în ultimii trei ani în Japonia au fost introduși pe această cale 37 000 litri de sînge. După cît se pare, de pe urma acestui business cu singe omenesc se obțin profituri fabuloase.

Agenda vieții internaționale a înscris ca un evenimeqt de deosebită însemnătate cea de-a IV-a Conferință a Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), care și-a desfășurat lucrările timp de patru săptămîni la Nairobi, in Kenya. Atenția cu care opinia publică mondială a urmărit lucrările acestui forum de largă participare — conferința a reunit delegații din 153 de țări, practic totalitatea statelor lumii, pe lingă observatori din partea a numeroase organizații și organisme economico-poli- t.ice guvernamentale și neguvernamentale — se explică prin importanța și caracterul acut al problemelor aflate pe ordinea de zi, decurgind din imperativul lichidării împărțirii Jumii în țări bogate și țări sărace, al făuririi unei noi ordini economice și politice internaționale, probleme de a -căror rezolvare depind. în ultimă instanță, însuși viitorul omenirii, pacea și progresul general.Caracterizînd desfășurarea acestei reuniuni, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta în expunerea prezentată la Congresul educației politice și al culturii socialiste : „Lucrările Conferinței U.N.C.T.A.D.-IV de la Nairobi au scos în evidență hotărîrea și preocupările țărilor în curs de dezvoltare de a acționa unite pentru soluționarea judicioasă a problemelor economice internaționale. Totodată, ■ acestea au reliefat existența unor profunde contradicții, determinate de opoziția țărilor dezvoltate economic de a acționa practic pentru înfăptuirea unor relații economice noi, cu adevărat echitabile".în aceste condiții complexe, se poate aprecia că, la capătul intenselor confruntări și dezbateri, reuniunea de Ia Nairobi s-a soldat cu un bilanț pozitiv — deși nu pe măsura așteptării popoarelor și a necesității de a se întreprinde măsuri practice de anvergură, pentru realizarea unor progrese efective în soluționarea problemei decalajelor economice. Faptul că, în pofida rezistențelor în- tîmpinate, s-a putut ajunge, pînă la urmă, la un consens în legătură cu problemele abordate constituie o expresie a creșterii spiritului de solidaritate al țărilor în curs de dezvoltare, atestă forța cu care se afirmă astăzi în lume cerințele edificării unei noi ordini economice și politice internaționale.Pentru opinia publică din / țara noastră, care a urmărit cu un viu și legitim interes dezbaterile de la Nairobi, este un motiv de îndreptățită satisfacție că, participînd pentru prițna dată la lucrările U.N.C.T.A.D în calitate de membru al „Grupului celor 77", care reunește

majoritatea covîrșitoare a statelor lumii. România, țară socialistă în curs de dezvoltare, a avut un rol activ și a adus o contribuție constructivă la desfășurarea acestor lucrări.în aceasta și-a găsit încă o dată expresie preocuparea constantă a României socialiste pentru promovarea noii ordini economice și politice mondiale. Este larg cunoscut și apreciat aportul României, al tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, la cristalizarea conceptului unei astfel de noi ordini, fermitatea cu care partidul și statul nostru militează pentru abolirea vechii politici imperialiste și colQnialiste, generatoare a profundelor disparități în dezvoltarea

te de țara noastră și promovate ferm de delegația română Ia U.N.C.T.A.D.-IV — se regăsesc, într-o măsură importantă, în concluziile conferinței. Susținînd cu tărie aceste măsuri. România consideră că transpunerea lor în practică ar reprezenta un pas important pe calea asigurării stabilității prețurilor materiilor prime, a creării unui raport just între acestea și prețurile produselor industriale, a lichidării decalajelor dintre state și instaurării noii ordini economice internaționale. în acest sens, este demn de relevat că la Nairobi s-au adoptat, prin consens, un șir de rezoluții, între care se evidențiază în primul rînd rezo

ciale restrictive ; controlul activității firmelor transnaționale ; favorizarea, sub toate formele, a dezvoltării cît mai rapide a țărilor rămase în urmă din punct de vedere economic.Din întreg acest ansamblu se desprinde, prin importanța sa, recomandarea de a se constitui fondul comun de finanțare a unor stocuri de rezervă de materii prime ; aceasta pornește de la necesitatea de a se asigura țărilor în curs de dezvoltare, cu o economie slabă, un mijloc de protecție împotriva zguduirilor și efectelor nocive ale oscilațiilor prețurilor, de a le da posibilitatea unei dezvoltări stabile,’ facilitînd, în același timp, aprovizionarea consumatorilor.
LA ÎNCHEIEREA SESIUNII A IV-A U.N.C.T.A.D. 

0 expresie elocventă a cerințelor edificării 
noii ordini economice internaționale

economică a lumii, pentru instaurarea unor relații noi, cu a- devărat echitabile, între state — menite să asigure dreptul fiecărei națiuni de a fi stăpînă pe bogățiile proprii și a-și decide de sine stătător destinele, să promoveze progresul mai rapid al tuturor popoarelor și, în primul rînd, al celor rămase în urmă. Primirea în unanimitate a României, la începutul acestui an, ca membru al „Grupului celor 77“ la reuniunea de la Manila a constituit tocmai o consacrare firească a întregii acestei activități, a legăturilor de colaborare și solidaritate dintre România și țările în curs de dezvoltare.în acest spirit, mesajul adresat conferinței de tovarășul Nicolae Ceaușescu. mesaj care a fost primit cu cel .mai viu interes, ansamblul propunerilor concrete formulate de țara noastră, pozițiile și principiile susținute au oglindit elocvent dorința de a se asigura o rezolvare în folosul general a problemelor aflate pe agenda reuniunii. Cu satisfacție constatăm că măsurile cuprinse in Declarația și Programul de acțiune de Ia Manila — documente susținu

luția referitoare la adoptarea „programului global integrat" privind materiile prime, problemă care a constituit obiectul discuțiilor celor mai controversate ; această rezoluție prevede convocarea, cel mai tîrziu în martie 1977, a unei Conferințe deschise tuturor statelor membre ale U.N.C.T.A.D., care să elaboreze mecanismul de formare, utilizare și administrare a fondului comun de finanțare a stocurilor de materii prime. Acest fond comun este menit să asigure, în principal, stabilitatea deopotrivă a prețurilor și a piețelor materiilor prime. Alte rezoluții recomandă examinarea rapidă și favorabilă a problemei datoriilor țărilor cel mai puțin dezvoltate; elaborarea unui cod de conduită pentru transferul de tehnologie ; aplicarea concretă și rapidă a unor măsuri care să acorde țărilor în curs de dezvoltare un tratament mai favorabil în tratativele comerciale multilaterale și, în special, accesul lărgit al produselor manufacturate ale acestora pe piețele țărilor industrializate ; îmbunătățirea sistemului de preferințe în favoarea țărilor în curs de dezvoltare ; eliminarea practicilor comer

Tocmai în lumina acestor cerințe, România a hotărît să participe, alături de alte țări în curs de dezvoltare, la constituirea fondului respectiv. De asemenea, se cuvine a releva că, în cele din urmă, și unele state avansate economic s-au arătat dispuse să participe la acest fond-Pe de altă parte, nu se poate face abstracție de rezervele manifestate în continuare de unele țări dezvoltate față de ideea creării fondului comun, ca și de alte' probleme aflate pe ordinea de zi — și nici de manifestarea unor poziții . tributare concepțiilor vechi, anacronice, care au stîmit cri- ticile îndreptățite ale țărilor în curs de dezvoltare. Tocmai prin prisma a- cestor constatări se dovedește cît de necesar este ca toate statele avansate din punct de vedere economic să manifeste receptivitate, să înțeleagă că problema întreprinderii unor măsuri practice, concrete pentru rezolvarea problemelor economice atit de acute ale lumii contemporane nu mai poate suferi amînare, că declarațiile de intenții în această privință trebuie să aibă acoperirea faptelor. Așa cum pe bună dreptate s-a subliniat în Expunerea tovarășului Nicolae

Ceaușescu, este o realitate că majoritatea statelor avansate își datorează, in mare măsură, progresul economic faptului că au dispus de resursele unor țări și popoare aflate vreme îndelungată în stare de dependență colonială ; este deci o datorie morală de a sprijini efectiv, prin fapte și acțiuni concrete, eforturile țărilor în curs de dezvoltare pentru lichidarea decalajelor economice. A- ceasta nu constituie numai o problemă de ordin etic ; așa cum s-a subliniat nu o dată, este în propriul interes al statelor dezvoltate, în interesul general al umanității de a se realiza progrese în depășirea decalajelor, ca o condiție a evitării seismelor economice, a dezvoltării tuturor statelor, a consolidării păcii în lume.Statornicirea noii ordini economice și politice se înscrie ca o necesitate obiectivă a progresului lumii contemporane, iar pentru poporul nostru este un motiv de satisfacție și mîndrie că România socialistă se află în primele rînduri ale promotorilor acestui mare țel. Desigur, sesiunea U.N.C.T.A.D., prin rezultatele sale, reprezintă un jalon pe această cale. Hotărîtor acum este să se acționeze energic, consecvent, pentru consolidarea și lărgirea acestor rezultate, pentru traducerea efectivă în viată a măsurilor asupra cărora s-a căzut de acord. Drumul ce duce spre noua ordine nu este un drum neted, el continuă să fie presărat cu obstacole ; experiența de pînă acum, inclusiv în cadrul ultimei sesiuni U.N.C.T.A.D., arată că înlăturarea a- cestor obstacole, realizarea unei ■ noi alcătuiri a relațiilor economice și politice internaționale depind de participarea activă a tuturor statelor, indiferent de mărime, nivel de dezvoltare, sistem sbcial-politic sau zonă geografică, la dezbaterea și luarea deciziilor în toate problemele fundamentale ale contemporaneității.în deplină concordanță cu acest postulat al vremurilor noastre, România socialistă, poporul român, întărind solidaritatea și colaborarea cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu statele nealiniate, cu toate forțele progresiste și democratice, sînt hotărîte să militeze, cu aceeași energie și consecventă ca și pînă acum, pentru făurirea noii ordini economice și politice, pentru dreptul fiecărui popor de a se dezvolta liber și neîngrădit, de a beneficia de cuceririle civilizației. într-o lume mai dreaptă și mai bună, o lume a păcii, colaborării și înțelegerii între națiuni.
Romulus CĂPLESCU

„Cea mai neagră zi 
a lirei sterline"LONDRA 3 (Agerpres). — Lira sterlină s-a depreciat brusc, atît la Londra, cît și pe celelalte piețe valutare occidentale, unde moneda britanică a înregistrat miercuri cele mai scăzute valori din istoria sa. La Londra, unde s-a vorbit despre „cea mai neagră zi a lirei sterline", valoarea monedei britanice a ajuns la nivelul de 1,71 dolari. O scădere record a valorii monedei britanice a fost înregistrată și la Paris (8,15 franci), într-o atmosferă caracterizată, după cum arată agenția Reuter, „prin pierderea totală a încrederii în lira sterlină". O situație similară se consemnează la bursa din Frankfurt, unde nici o altă monedă nu a cunoscut pînă acum o depreciere atît de rapidă pe parcursul a numai 24 de ore.Comparativ cu principalele zece monede occidentale, lira sterlină s-a depreciat cu 15 la sută în acest an și cu 41,2 la sută față de situația existentă în decembrie 1971.înrăutățirea situației monedei britanice a determinat, la Londra, intense controverse pe tema adoptării unor măsuri de salvare a lirei, în legătură cu aceasta, ministrul de finanțe, Denis Healey, a afirmat miercuri seara, în cadrul unor interviuri, că guvernul nu intenționează să instituie nici o măsură de urgență, respingînd astfel sugestiile partidului conservator privind, între altele, o reducere radicală a cheltuielilor publice. O asemenea hotărîre a fost adoptată — a spus Healey — în- trufcît nu există nici o justificare economică pentru deprecierea actuală a lirei la bursele de schimb. Guvernul britanic nu intenționează, de aceea, să-și modifice programul de acțiune sub presiunea situației pe care o are lira pe piețele valutare.

★WASHINGTON 3 (Agerpres). — Vinzarea la licitație efectuată miercuri de Fondul Monetar Internațional s-a soldat cu cîștiguri nete de aproximativ 67 milioane dolari. Au fost vîndute — la prețul de 126 dolari uncia — 780 000 uncii de aur a- chiziționate de F.M.I. cu 42,22 dolari uncia. Sumele obținute vor fi utilizate, după cum s-a anunțat, pentru crearea unui fond special destinat sprijinirii țărilor cu un nivel redus de dezvoltare. Fondul Monetar Internațional urmează să vîndă în acest scop, în următorii patru ani, o cantitate totală de 25 milioane uncii aur.

© LAPTELE SI ULCE
RUL într-un spital din Los Angeles .(S.U.A.), administrîn- du-se lapte mai multor pacienți tratați de ulcer, s-a constatat, inițial, diminuarea nivelului acidității din stomac. Dar, după patru ore, aciditatea a devenit excesivă, depășind de circa 3 ori limita normală. Cum hiper- aciditatea este considerată una din cauzele principale ale ulcerului, doctorii spitalului respectiv și-au pus întrebarea dacă laptele este sau nu recomandabil în această maladie. Ei au conchis că el nu trebuie neapărat evitat din alimentație, pro- nunțîndu-se însă, pentru excluderea lui din tratamentul ulcerului.
• TEZAUR DE MANU

SCRISE. Biblioteca Direcției generale de antichități din Irak dispune de peste 24 000 de manuscrise și documente de o mare valoare documentară. Numărul acestor documente a crescut considerabil în ultimii ani, ca urmare a măsurilor luate de autorități pentru achiziționarea și conservarea unor astfel de piese. Potrivit unei recente legi, în Irak a devenit obligatorie înregistrarea tuturor manuscriselor și documentelor cu o vechime mai mare de două sute de ani.
© IN OBIECTIV - 

SATELIȚII PLANETEI IU- 
PITER. Suprafața a doi dintre sateliții planetei Iupiter, Europa și Ganimede, este acoperită de gheață sau de un amestec de gheață și roci — au confirmat studiile întreprinse la un mare observator din Porto Rico. E- chipa de astronomi, care a e- fectuat observațiile cu ajutorul unui radiotelescop uriaș, a constatat că cei doi sateliți sint „înveșmîntați" într-o crustă de gheață cu o grosime de cîțiva metri. Cristalele detectate pe suprafața sateliților Europa și Ganimede reprezintă un amestec de apă. metan și amoniac — cele trei componente ale atmosferei iupiteriene.


