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și-a încheiat ieri lucrările, 
încununat de succes deplin, 

urmărit cu atentie 
si aprobare de întregul popor

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,
Congresul nostru își încheie lucrările prin adoptarea 

unui program unitar privind întreaga activitate ideo
logică, de educație politică și culturală a maselor largi 
populare, de formare a omului nou, constructor con
știent al propriului său destin, al propriului viitor 
comunist. (Aplauze puternice).

Acum, la terminarea lucrărilor primului congres al 
educației politice și al culturii socialiste, putem afirma, 
cu deplin temei, că larga dezbatere premergătoare 
congresului și din aceste zile, la care au luat cuvîntul 
în plen și în secțiuni peste 300 de tovarăși, reprezintă 
una din cele mai elocvente expresii ale democratis
mului orînduirii noastre socialiste. Aceasta se inte
grează în practica permanentă — caracteristică siste
mului democrației noastre — a organizării de con
grese, conferințe sau consfătuiri naționale, a consul
tării largi a oamenilor muncii din toate domeniile de 
activitate, a cadrelor de partid și de stat, a întregului 
popor asupra problemelor și hotărîrilor fundamentale 
privind dezvoltarea economico-socială a patriei, me-- 
sul ei înainte pe calea socialismului și comunismului. 
Poate tocmai de aceea hotărîrile și rezultatele activi
tății noastre sînt minunate, avînd garanția îndepliniri 
tuturor planurilor de viitor 1 (Aplauze puternice, pre
lungite).

Așa cum am menționat în expunerea mea, acest 
congres a fost determinat de necesitatea ca, odată cu 
trecerea la realizarea Programului partidului de fău
rire a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare spre comunism — program ce asigură dez
voltarea impetuoasă a forțelor de producție, a bazei 
materiale a țării, sporirea avuției naționale, perfec
ționarea relațiilor de producție-și sociale — să stabi
lim și căile de împlinire a celei mai importante înda
toriri a partidului nostru : ridicarea, odată cu creș
terea bunăstării materiale, a nivelului de cunoștințe 
a maselor populare pe baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și cunoașterii umane, educarea întregului po
por în spiritul mărețelor idealuri ale socialismului și 
comunismului. (Aplauze puternice, prelungite).

Hotărând organizarea acestui congres, partidul nos
tru a avut deci în vedere dezbaterea și stabilirea, pe 
baza hotărîrilor Congresului al XI-lea, a măsurilor 
menite să asigure intensificarea activității ideologice, 
politice și cultural-educative în rîndul întregului nos
tru popor. Trebuie să spunem însă că modul în care 
s-a desfășurat pregătirea congresului, în partid, în or

ganizațiile de masă și obștești,, în organismele și insti
tuțiile culturale, adupările, consfătuirile, plenarele, 
numeroasele manifestări la care au participat practic 
milioane și milioane de oameni, precum și caracterul 
dezbaterilor înseși purtate în’ aceste zile, au făcut ca 
perioada pregătitoare și congresul să devină cadrul 
unei uriașe dezbateri naționale a problemelor funda
mentale ale vieții noastre ideologice, politice și cul
turale, depășind cu mult așteptările noastre, preve
derile inițiale. (Aplauze puternice). Amploarea fără 
precedent a acestei acțiuni, ca și profunzimea dezba
terilor, în centrul cărora s-au situat problemele esen
țiale, de conținut, ale ideologiei și culturii noastre, au 
demonstrat interesul profund și preocuparea vie ă oa
menilor muncii, a întregului popor pentru ridicarea 
tuturor sectoarelor muncii educative și a vieții spiri
tuale a națiunii noastre la un nivel superior, cores
punzător etapei no; în,care se găsește societatea so
cialistă românească. Se poate afirma cu deplin temei 
că aceste dezbateri oglindesc în mod elocvent creș
terea conștiinței revoluționare a maselor largi popu
lare, forța uriașă a partidului nostru — jptranția înde
plinirii cu succes a programului de formare a omului 
nou. '■

Totodată, aceasta a constituit încă o verificare de 
cea mâi mare importanță a -justeței hotărîrilor Con
gresului al XI-lea, a principiilor Programului nostru, 
a 'întregii politici a partidului și, în mod special, a 
atenției pe care o acordăm permanent activității de 
educare și formare a omului nou — că parte inte
grantă a operei^ de edificare a societății, socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare spre cea mai uma
nă și dezvoltată societate — societatea comunistă.

Iată de ce, ținînd seama de experiența pozitivă a 
pregătirii și organizării Congresului educației politice 
și al culturii socialiste, ipare necesitatea ca și în vii
tor, la fiecare cinci ani, după fiecare congres al 
partidului, să organizăm o asemenea dezbatere largă 
asupra problemelor ideologice și culturale, să intro
ducem în sistemul democrației noastre socialiste, ca 
for de dezbatere cu întregul popor a problemelor for
mării conștiinței noi — Congresul educației politice și 
al culturii socialiste. (Aplauze prelungite).

Dragi tovarăși,
La acest congres am discutat nu atît despre baza 

tehnico-materială a societății noastre, nu despre dife
rite mașini și utilaje de înalt nivel tehnic pe care le 
producem, sau pe care trebuie să le producem în vii

tor, ci am discutat despre cei ce le făuresc, despre 
creatorii tuturor bunurilor materiale și spirituale, des
pre omul ce edifică noua orînduire socială, despre 
dezvoltarea conștiinței sale revoluționare, lărgirea ori
zontului de cultură și îmbogățirea spiritului său cu 
tot ce a creat mai de preț omenirea în domeniul cu
noașterii. (Aplauze puternice). Este, de altfel, pentru 
prima dată în activitatea partidului, a țării noastre 
cînd organizăm o asemenea dezbatere amplă, un ase
menea congres consacrat omului, dezvoltării și înflo
ririi personalității sale. (Vii aplauze).

Pe drept cuvînt s-a subliniat în cursul dezbaterilor 
că, intrînd într-o etapă superioară a construcției so
cialiste, se pune într-un mod nou atît problema acti
vității ideologice, a educației, cît și a dezvoltării cul
turii în general.

Formarea omului nou, constructor conștient ăl celei 
mai drepte orînduiri sociale, constituie cea mai mare 
și mai complexă sarcină, cea mai nobilă răspundere, 
îndatorirea revoluționară de onoare a partidului nos
tru comunist. (Aplauze puternice). Tocmai de aceea 
este necesar ca în acest domeniu să acționăm în mod 
organizat, pe baza unor orientări de perspectivă clare, 
științifice.

în esență, noi, comuniștii, ne propunem, de fapt, să 
venim — dacă se poate spune astfel — în sprijinul 
naturii, care a sintetizat în om forma superioară de 
organizare a materiei, acționînd prin toate mijloacele 
pentru stimularea însușirilor celor mai nobile ale 
acestuia, pentru dezvoltarea sensibilității sale, a do
rinței și voinței de autodepășire, pentru amplificarea 
continuă a cunoașterii sale, pentru împlinirea visuri
lor sale celor mai cutezătoare de progres, dreptate și 
fericire. (Aplauze puternice). Aș putea spune că, in 
fond, și în acest domeniu acționăm în spiritul mate
rialismului dialectic. Înțelegînd șl stăpînind legile na
turii, acționăm totodată pentru a le pune în serviciul 
omului — adică a tot ce a creat mai bun natura. Noi 
ne propunem acum să perfecționăm produsul cel mai 
înalt al naturii — omul, creatorul a tot ce există în 
societate ! (Aplauze puternice, prelungite).

Fără îndoială că în activitatea educativă trebuie să 
avem permanent în vedere faptul că fiecare om are 
individualitatea și personalitatea sa bine distincte. 
De aceea, înarmîndu-i pe oameni cu cele mai înain
tate cuceriri ale cunoașterii, trebuie să dezvoltăm 
valorile morale și virtuțile umane specifice fiecărui
(Continuare în pag. a IlI-a)

HOTĂRiREA
Congresului educației politice 

și al culturii socialiste
Congresul educației politice și al culturii socialiste, apreciind înalta valoare ideologică, teoretică 

și politică a expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, care înfățișează marile transformări revoluționare 
petrecute în structura societății noastre și în educația maselor, precum și obiectivele fundamentale pen
tru ridicarea la un nivel superior a întregii activități consacrate formării omului nou, înfloririi literaturii și 
artelor în concordanță cu cerințele noii etape istorice în care intră societatea noastră, își însușește pe 
deplin întregul conținut al acestui document de maximă importanță pentru viața partidului și poporului 
nostru.

Congresul adoptă expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu drept Program al întregii activi
tăți viitoare a partidului și statului, a tuturor organizațiilor de masă și obștești, a organismelor educative 
și cultural-artistice, a întregului nostru popor în lupta pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea, 
a liniei politice generale a Partidului Comunist Român, de unire a eforturilor tuturor celor ce muncesc 
pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, în 
întreaga activitate de educație socialistă a maselor, de ridicare a nivelului lor ideologic, politic și cultural, 
a tuturor membrilor societății noastre.

• Ieri, la încheierea Congresului, ambianța 
de lucru și entuziasm a marelui forum și-a găsit 
o emoționantă continuare în ovațiile și uralele cu 
care miile de oameni ai muncii din Capitală, pre- 
zenți in jurul Palatului sporturilor și culturii, și-au 
exprimat sentimentele de dragoste și respect față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

IN PAGINA A Il-A

• DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR LA 
DEZBATERILE ÎN PLEN Șl ÎN SECȚIUNI 
(3 și 4 iunie).

IN PAGINILE IV—V— VI— VII

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit delegația 

Marii Adunări Naționale 
a Turciei

ÎN PAGINA A II-A
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0 puternică manifestare a hotârîrii TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
de a înfăptui politica partidului, 
programul ideologic de făurire

a primit delegația

a omului nou, constructor ol socialismului
Ieri, la încheierea Congresului, ambianța de lucru și entuziasm a marelui 
forum și-a găsit o emoționantă continuare în ovațiile și uralele cu care 
miile de oameni ai muncii din Capitală, prezenți în jurul Palatului sporturilor 
și culturii, și-au exprimat sentimentele de dragoste 

tovarășul Nicolae Ceaușescu
și respect față de

Vineri, 4 iunie, s-a încheiat Congresul educației politice și al culturii socialiste, care, prin amploarea și importanța problemelor dezbătute, a hotăririlor adoptate, marchează un eveniment de însemnătate primordială în transformarea revoluționară a societății noastre, a conștiinței oamenilor, în ridicarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație, în întreaga operă de făurire a socialismului și comunismului în România.In ultima zi a lucrărilor, dezbaterile s-au desfășurat în plenul congresului.La sosirea în sală, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Unității Socialiste, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului sînt Întîmpinați de participanți cu vii și puternice aplauze, cu ovații Însuflețite.Alături de cadre de bază meniul activității ideologice tice, al educației și culturii, șei și radioteleviziunii, de creatori de literatură și artă, de reprezentanți ai oamenilor muncii, români, maghiari, germani și de alte naționalități, de pe tot cuprinsul patriei, la rum participă membri P.C.R., ai Consiliului de guvernului, ai Consiliului Frontului Unității Socialiste, vechi militanți ai mișcării comuniste și muncitorești din țara noastră, conducători de instituții centrale, organizații de masă și obștești.Prima parte a ședinței de dimineață a fost condusă de tovarășul E- duard Eisenburger, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană.Ap luat cuvîntul tovarășii Elena Ceăiișescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Ion Dincă, prim-secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R., Ion Sasu, președintele Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, Ion Ioniță, membru supleant al Comitetului Politic*

și uraledin do- și poli- al pre-
marele fo- ai C.C. alStat și ai Național al

Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale, Siito Andras, scriitor, Ion Iliescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R., Ștefan Voicu, redactor-șef al revistei „Era socialistă".în continuare, lucrările au fost conduse de tovarășul Constantin Pirvulescu.în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii Leonte Răutu, membru al _ ............... "" ~al C.C. siliului demiei stantin ...liului Național al Organizației Pionie- • rilor, Vasile Potop, director general al Radioteleviziunii române, Ion Anton, rector al Institutului politehnic din Timișoara. Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice.A luat apoi cuvîntul tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care a spus :„Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost primită cu totală adeziune, a întrunit pe bună dreptate aprecierea maximă politică și ideologică a tuturor participanților la primul Congres al educației politice și al culturii socialiste. De aceea, cred că voi exprima just voința unanimă a întregului congres propunînd adoptarea unei hotărîri speciale în legătură cu expunerea secretarului general al partidului".în acest sens, a dat citire proiectului hotăririi.Congresul a adoptat hotărirea, supusă votului, cu profundă satisfacție, cu entuziastă și unanimă aprobare.Hotărirea se dă publicității.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Unității Socialiste, a condus ultima ședință a congresului.Sînt de față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București,

Comitetului Politic Executiv al P.C.R., președinte al Conde Conducere, rector al Aca- „Ștefan Gheorghiu", Con- Boștină, președintele Consi-

precum și corespondenți ai presei străine.La propunerea prezidiului, datfiind că, în dezbaterile din secțiuni și in plen, s-au abordat principalele probleme care congresului, că au luat total 301 tovarăși, s-a tarea discuțiilor.A fost apoi adoptată tate Rezoluția Congresului educației politice și al culturii socialiste, ur- mind ca Biroul Executiv lui Național al Frontului cialiste să o definitiveze comandărilor care au dezbaterile din plen și secțiuni, cit și ■ a propunerilor din cuvîntările care nu au putut fi expuse din motive de timp și au fost înaintate în scris.Rezoluția va fi dată publicității.în aclamațiile însuflețite ale miilor de participanți ia cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Cuvîntarea secretarului general al partidului, rostită în încheierea lucrărilor marelui forum al educației politice și al culturii socialiste, este urmărită cu deosebit interes și profundă satisfacție, ea fiind subliniată, în repetate rînduri, cu puternice însuflețite aplauze.Se aclamă, minute în șir, pentru partid și secretarul său general, se scandează „Ceaușescu—P.C.R.", „Ceaușescu și poporul", „Ceaușescu— România". Ovațiile prelungite, atmosfera entuziastă în care se încheie congresul exprimă în mod grăitor voința participanților, a întregului popor de a transpune în fapte hotă- rîrile adopțate, de a ridica activitatea politico-educativă și culturală pe un plan calitativ superior, de a acționa neabătut pentru progresul neîntrerupt al patriei, pentru înfăptuirea Programului partidului, care deschide în fața națiunii perspectiva să a edificării societății multilateral dezvoltate și României spre comunism.Aceeași atmosferă entuziastă o regăsim la ieșirea din sala Palatului

fac obiectul cuvîntul în hotărît sis-în unanimi-al Consiliu- Unitătii So- pe baza re- rezultat din

Și

luminoa- socialiste înaintării

sporturilor și culturii, care a găzduit lucrările congresului. Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului sînt întîmpinați cu multă căldură, cu ovații nesfirșite de mii de bucureșteni. Sint muncitori și intelectuali, militari, studenți și elevi, care, împreună cu toți cetățenii țării, au urmărit cu intensă satisfacție și mindrie patriotică lucrările înaltului for al educației politice și al culturii socialiste. A devenit o nobilă tradiție ca la încheierea importantelor evenimente din viața națiunii să asistăm la asemenea grandioase manifestații populare, la asemenea momente bogate în sensuri și semnificații, dominate de sentimentul de nețărmurită dragoste și încredere in partid și secretarul său general. Acest fierbinte simță- mînt este reafirmat astăzi cu însuflețire, cu generozitate. Un grup sugestiv, alcătuit din muncitori, țărani și pionieri, băieți și fete, se apropie de tovarășul Nicolae Ceaușescu și de tovarășa Elena Ceaușescu. ofe- rindu-le flori. Mulțimea scandează cu înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R.“. Răsună vibrant — în interpretarea unor mari coruri reunite — cîntecul „Partidul. Ceaușescu, România". Trei cuvinte scumpe tuturor. Trei cuvinte într-o alăturare firească, cu valoare de simbol.în aclamațiile bucureștenilor. tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului parcurg aleile Parcului tineretului, acum adevărate culoare vii. O undă de bucurie, exprimată prin cintec și dans, străbate lungul traseu parcurs. Artiști amatori din Capitală sau ve- niți din diferite colțuri ale țării interpretează cu strălucire din bogatul folclor românesc și al naționalităților conlocuitoare.Tulnicăresele din comuna Avram Iancu, județul Alba, și dubașii din Brănești, județul Timiș, fac aerul să vibreze de glasul adine al munților, al codrilor și cimpiilor patriei. Dansatori români, maghiari, germani încing hore pline de pitoresc, cu străveche obirșie, din toate zonele țării, înfrățiți in joc, ca și in viață, in munca închinată înfloririi patriei. Răsună cintece revoluționare și patriotice.Cu părintească dragoste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu îmbrățișează copiii veniți cu flori să mulțumească pentru copilăria fericită de astăzi, pentru viitorul luminos de mîine.Se orînduiesc apoi de o parte și de alta grupuri de tineri îmbrăcați in roșu, galben și albastru — culorile sfinte ale patriei, in vreme ce impresionante coruri interpretează „E scris pe tricolor unire".Și la această mare sărbătoare se cîntă și se joacă „Hora unirii". împreună cu oamenii muncii, care ii înconjoară cu multă dragoste, se'prind în horă tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului.Văzduhul virează de puternice urale și ovații, de cintece închinate partidului și patriei socialiste. Tineri și vîrștnici vin în întîmpinarea secretarului general al partidului, ii exprimă direct, in cuvinte emoționante, urările lor sincere de sănătate și putere de muncă, spre binele și fericirea întregii națiuni.Tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde cu căldură aclamațiilor entuziaste ale cetățenilor, gesturilor lor pline de simpatie.Imaginea aceasta, a prezenței tovarășului Nicolae Ceaușescu în mijlocul oamenilor muncii, devenită atît de familiară, de firească și dragă tuturor, exprimă, cu forța celei mai vii realități, unitatea deplină a poporului în jurul partidului și al secretarului său general. Impresionanta manifestație populară s-a constituit ca o grăitoare mărturie a deplinei concordanțe între năzuințele națiunii și politica partidului, a voinței tuturor cetățenilor țării, români, maghiari, germani și de alte naționalități, de a-și consacra toate forțele înfăptuirii hotăririlor Congresului al XI-lea al P.C.R., programului pe care îl reprezintă expunerea secretarului general al partidului, adoptat de Congresul educației politice și al culturii socialiste, operei de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.

Naționale a Turciei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, vineri după-amiază, delegația Marii Adunări Naționale a Turciei, condusă de Kemal Giiven. președintele Adunării Naționale, care face o vizită în țara noastră, la invitația Marii Adunări Naționale.Din delegație fac parte Mehmet Aii Arikan, senator (Partidul Republican al Poporului), Mete Tan, de- gutat (Partidul Dreptății), Vedat nsal, deputat (Partidul Democratic), Muslih Gârentaș, deputat (Partidul Republican al încrederii), Saban Demirdag, senator (Partidul Dreptății), Niyazi Onal, deputat (Partidul Republican al Poporului), Cevat Yalțin, deputat (Partidul Dreptății), Kemal Sensoy, deputat (Partidul Dreptății).La primire au luat parte tovarășii Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Dumitru Popescu, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Corneliu Mănescu, președintele Comisiei pentru politică externă și cooperare economică internațională a M.A.N., Radu Voinea, președintele Comisiei pentru învățămînt, știință și cultură a M.A.N., Silviu Curti- ceanu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.

A fost de față Osman Derinsu, ambasadorul Turciei la București.în numele parlamentarilor turci, conducătorul delegației a exprimat președintelui Nicolae Ceaușescu calde mulțumiri pentru onoarea de a fi primiți, pentru posibilitatea de a vizita România și ospitalitatea de care s-au bucurat în tot timpul petrecut în țara noastră. Oaspeții au ținut să împărtășească șefului statului român impresiile deosebite din vizita pe care au întreprins-o în țara noastră, apreciind in mod deosebit progresele obținute de România în toate domeniile vieții economice și sociale.Președintele Nicolae Ceaușescu și-a manifestat satisfacția pentru vizita unei delegații, atît de reprezentative, a Marii Adunări Naționale a Turciei și a exprimat încrederea sa că între parlamentele celor două țări se vor dezvolta relații tot mai bune, contribuind astfel la întărirea legăturilor de prietenie dintre popoarele român și turc, la stringerea raporturilor de bună' vecinătate și cooperare dintre România și Turcia.în cadrul convorbirii care a avut loc au fost apreciate cu satisfacție stadiul și evoluția relațiilor dintre România și Turcia, țări în curs de dezvoltare, însemnătatea deosebită a contactelor la înalt nivel de la Ankara și București pentru dezvoltarea pe o treaptă superioară a colaborării pe plan politic, economic.

cultural și tehnico-științific dintre cele două țări.Au fost abordate, de asemenea, unele probleme ale actualității internaționale. Schimbul de opinii a scos în evidență necesitatea de a se acționa cu fermitate pentru generalizarea în viața internațională, in relațiile dintre state, a principiilor deplinei egalități în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Totodată, a fost reliefată importanța intensificării colaborării multilaterale între țările balcanice, a întăririi încrederii și a relațiilor de prietenie și bună vecinătate în vederea transformării acestei regiuni într-o zonă a păcii și cooperării. A fost exprimată speranța că situația dit^ Cipru va fi rezolvată pe cale pașnică, pornindu-se de la cele mai bune intenții, în spiritul înțelegerii reciproce și colaborării.A fost evidențiat, cu această ocazie, rolul care revine parlamentelor în promovarea spiritului de bunăvoință, înțelegere și pace, în întărirea colaborării generale între state.In încheierea convorbirii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspeți să transmită poporului prieten turc cele mai bune urări de prosperitate și progres.întrevederea ■ decurs într-o atmosferă cordială, prietenească.

(Agerpres)

Cronica zileiMinistrul energeticii și electrificării al U.R.S.S., P. S. Neporojnîi, și-a încheiat, vineri, vizita în țara noastră. în timpul șederii in România, oaspetele ,a> vizitat obiective energetice și unități industriale și a avut convorbiri la Ministerul Energiei Electrice și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini privind colaborarea în domeniile energetic și construcțiilor de echipamente energetice. A fost semnat, totodată, un protocol care prevede, măsuri operative de lărgire și diversificare a colaborării în aceste domenii.La plecare, pe aeroportul Otopenl, oaspetele a fost salutat de Nicolae Mănescu, ministrul energiei electrice, de alte persoane oficiale. Au fost prezenți V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.
★

I

■m

Cu prilejul celei de-a VII-a aniversări a creării Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Viet- namului de Sud, ambasadorul acestei ațări la București, Lam Van Luu, oferit vineri o recepție.Au participat Eugen Jebeleanu Tamara Dobrin, vicepreședinți Consiliului Național al Frontului nității Socialiste, Dumitru Turcuș. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin.Oancea. adjunct al ministrului afacerilor externe, gene- ral-maior Gheorghe Gomoiu, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, funcționari superiori din M.A.E., generali și ofițeri superiori, oameni de cultură și artă, ziariști.Erau prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la membri ai corpului
★

și ai U-

București și alți diplomatic.
București Jaime ministrul minelor și Columbia,Vineri a sosit laGarcia Parra, energiei din Republica care face o vizită în țara noastră.La sosire, oaspetele a fost întîm- pinat de Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei.A fost de față Fernando Urdane- ta, ambasadorul Columbiei la București. (Agerpres)

Excelenței Sale
Domnului WILLIAM GOPALLAWA

Președintele Republicii Sri LankaRetnvqstirea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Sri Lanka îmi oferă plăcutul prilej de a Vă adresa calde felicitări și cele mai buhe urări de succes, sănătate și fericire personală.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Sri Lanka se vor dezvolta tot mai mult spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului FERDINAND MARCOS

Președintele Republicii FilipineProfund mîhnit de știrea privind victimele omenești și serioasele materiale cauzate de furtunile și ploile torențiale ce s-au abătut țării dumneavoastră, vă adresez, în numele poporului și guvernului cit și al meu personal, cele mai sincere condoleanțe și întreaga compasiune pentru familiile îndoliate.Avem ferma convingere că poporul filipinez prieten va reușipășească aceste momente grele și să înlăture, în scurt timp, urmările acestor calamități.
pagube asupra român, noastrăsă de-

♦ NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România Stimați tovarăși, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, al întregului popor ceho-al < .slovac și al nostru personal, vă mulțumim sincer pentru" felicitările tovărășești și urările cordiale adresate cu ocazia celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de către armata sovietică.Vom dezvolta și adinei și, de acum înainte, conform principiilor mar- xism-leninismului și internaționalismului socialist, relațiile de prietenie tradițională și colaborare multilaterală între Partidul Comunist din Cehoslovacia și Partidul Comunist Român în toate domeniile de activitate, spre binele poporului cehoslovac și poporului român, în numele întăririi în continuare a unității comunității socialiste, al păcii și securității in întreaga lume.Folosindu-ne de acest prilej, urăm întregului popor român și dumneavoastră personal noi și multe succese în opera de construire a socialismului in minunata dumneavoastră țară.

GUSTAV HUSAK
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele
Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

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

Președintele Islandei

Sosirea unei delegații a municipalității
orașuluiVineri seara a sosit în Capitală o delegație a municipalității orașului Ankara, condusă de Vedat Dalokai, primarul orașului, care, la invitația Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București, va face o vizită in țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni,

Ankara fost întîmpinați de general consi-oaspeții auGheorghe Cioară, primarul al Capitalei, de membri ai liului popular municipal.Au fost prezenți membri ai sadei Turciei la București.(Agerpres)Amba-
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CUViNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
cetățean, în strînsă concordanță 
însă cu gîndirea filozofică și etica 
socială revoluționară, caracteristice 
orînduirii noastre noi, socialiste și 
comuniste. (Aplauze puternice). 
Trebuie să existe deplină claritate: 
nu ne propunem și nu ne putem 
propune uniformizarea omului. 
Aceasta ar fi o absurditate, un 
nonsens. Noi acționăm pentru 
formarea unui om de omenie, eu 
o pregătire multilaterală a unui 
comunist de omenie. (Aplauze pu
ternice. prelungite). Urmărim crea
rea condițiilor celor mai propice 
ca omul să se poată manifesta 
plenar în toate domeniile vieții 
sociale, fiecare cu capacitățile, 
personalitatea și felul său de a fi, 
în spiritul comun întregii societăți, 
al dragostei de dreptate și adevăr, 
al curajului și cinstei, al simplității, 
al hotărîrii de a lucra împreună 
cu semenii săi pentru fericirea pro
prie, pentru fericirea întregii socie
tăți. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Este necesar, dragi tovarăși, să 
fim pe deplin conștienți că forma
rea omului nou, a prototipului u- 
man al comunismului, nu se poate 
realiza în decursul unuia sau cîtor- 
va planuri cincinale. Aceasta este 
o problemă complexă, de mare am
ploare și de lungă perspectivă, le
gată nemijlocit și de procesul dez
voltării și modernizării forțelor de 
producție, al perfecționării relații
lor de producție și sociale, de în
treaga evoluție a societății. Toc
mai abordînd în această viziune 
formarea omului nou, apare nece
sitatea organizării și conducerii 
conștiente a unei activități perma
nente, intense, consecvente și răb
dătoare pentru dezrădăcinarea din 
conștiința oamenilor a rămășițelor 
trecutului, a concepțiilor, mentali
tăților, obiceiurilor și deprinderi
lor înapoiate, pentru a cultiva o 
atitudine nouă față de muncă, de 
viață, de societate, spiritul de 
cinste, dreptate și adevăr.

Este în afară de orice îndoială 
că în centrul activității ideologice, 
al educației politice și culturale a 
oamenilor muncii vor sta perma
nent concepția revoluționară a ma
terialismului dialectic și istoric, 
Programul partidului nostru — 
carta teoretică, ideologică și poli
tică, expresia socialismului știin
țific, a marxism-leninismului crea
tor în România. (Aplauze puter
nice).

în mod unanim am stabilit să 
unim toate forțele de care dispune 
societatea noastră pentru realizarea 
celei mai grandioase misiuni pe 
care și-au asumat-o comuniștii 
vreodată, societatea noastră socia
listă — aceea a transformării re
voluționare, a înnoirii conștiinței 
oamenilor muncii, a întregului 
nostru popor. în acest sens am sta
bilit că un rol primordial revine 
activității creatoare, productive, 
muncii socialmente necesare și uti
le consacrate propășirii patriei — 
în focul căreia se călesc caractere
le, ies la iveală și se amplifică toa
te însușirile pozitive ale omului 
nou. (Aplauze puternice).

De asemenea, a fost subliniată 
cu multă putere îndatorirea de 
mare răspundere ce revine școlii, 
științei, familiei în întreaga operă 
de formare a omului nou, con
structor al socialismului.

Vă rog să-mi permiteți să folo
sesc și acest prilej pentru a aduce 
un cald omagiu femeilor, mamelor, 
acelora care în nașterea copiilor și 
educarea tinerei generații, în toate 
sectoarele de activitate — în fa
brică, pe ogoare, în laboratoare, în 
învățămînt, în activitatea obștească 
și politică — sînt prezente cu pu
ternica lor personalitate, cu înflă
cărarea proprie femeilor, adu-cînd 
o contribuție nemăsurată la tot 
ceea ce realizăm, la tot ceea ce 
vom realiza în întreaga activitate 
viitoare ! (Aplauze puternice, pre
lungite). Cred că bărbații nu se 
vor supăra dacă nu le aduc și lor 
un omagiu. (Aplauze, animație). 
Ei au singuri grijă să-și sublinieze 
meritele, locul lor important în so
cietate. (Aplauze, animație).

De asemenea, doresc să folosesc 
acest prilej pentru a adresa, de la 
tribuna congresului, un apel tine
rei noastre generații care își înde
plinește în mod minunat îndatori
rile ce-i revin în toate sectoarele 
de activitate și care răspunde cu 
înflăcărare sarcinilor stabilite de 
partid. M-aș adresa, în primul, 
rînd, copiilor, pionierilor, întregii 
noastre tinere generații : să nu 
uitați niciodată, dragi tovarăși 
tineri, că aveți, în primul rînd, 
îndatorirea de a face totul pen
tru însușirea și dezvoltarea ce
lor mai înalte virtuți ce ca
racterizează poporul nostru — dra
gostea de adevăr, vitejia, pasiu
nea pentru muncă, hotărîrea fer
mă de a asigura ridicarea națiu
nii noastre pe noi și noi culmi de 
progres și civilizație! (Aplauze 
puternice). Munciți și învățați 
neobosit pentru a vă însuși cele 
mai noi și minunate cuceriri ale 
științei și cunoașterii din toate do
meniile ! Numai așa veți deveni 
oameni cu adevărat culți, în sta
re să înțelegeți schimbările revo
luționare ce se produc în natură 
și societate, să cunoașteți și să stă- 
pîniți legile naturii și societății, să 
acționați în mod conștient pentru 
a le pune în slujba fericirii, liber
tății și bunăstării omului. (Aplauze 
puternice, îndelungate). întăriți 
permanent prietenia și frăția în
tre toți tinerii țării noastre, fără 
deosebire de naționalitate, solida
ritatea cu tineretul de pretutindeni. 
Fiți conștienți de faptul că toc
mai tînăra generație are menirea 
de a pune capăt — și fără îndo
ială că o va face — vechii orîn- 
duiri nedrepte pe plan internațio
nal, politicii de inegalitate și a- 
suprire a popoarelor, asigurînd 
triumful unei lumi mai bune, mai 
echitabile, al păcii și colaborării 
între națiuni. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Congresul nostru a afirmat, de 
asemenea, cu putere necesitatea de 
a se acționa cu tot mai multă fer
mitate pentru creșterea rolului 
creației literar-artistice în for
marea trăsăturilor înaintate ale o- 
mului nou, constructor al socialis
mului. Așa cum am arătat în ex
punerea la deschiderea congresu
lui — și cum s-a subliniat pe larg 
în cursul dezbaterilor — inspirîn- 
du-se din trecutul glorios al po
porului nostru, din realitățile clo
cotitoarei epoci a socialismului, din 
munca, viața și aspirațiile mase
lor, călăuzindu-se de filozofia uma
nistă a partidului nostru, scriitorii 
și artiștii, toți creatorii pot șl

a mărețelor obiective pe care ni 
le propunem pentru viitor.

Știm, dragi tovarăși, că mâi 
avem încă multe de făcut, în toa
te sectoarele de activitate, înce- 
pînd cu dezvoltarea economică, cu 
asigurarea unor condiții de viață 
materială mai bune. Nu închidem 
ochii, nu ocolim și nu trebuie să 
ocolim niciodată problemele com
plicate ! Dimpotrivă, trebuie să le 
abordăm așa cum sînt ele, să cău
tăm soluții și să acționăm pentru 
a asigura mersul înainte, dezvol
tarea întregii societăți. (Vii aplau
ze). Sîntem convinși că dispunem 
de toate forțele și că stă în pu
terea noastră să asigurăm înfăp

că pentru prima oară pe planeta 
noastră. în același timp, probleme
le lumii capitaliste nu fac decît să 
demonstreze declinul acestei orîn- 
duiri care și-a trăit traiul, cum se 
spune în limba noastră strămoșeas
că, și se apropie de pieirea sa ine
vitabilă. Privind în această per
spectivă dialectică și istorică socie
tatea socialistă și societatea capita
listă contemporană, vom înțelege 
mai bine cui aparține viitorul, vom 
vedea că omenirea se îndreap
tă, în pofida oricăror greutăți șl 
oricăror piedici, spre o lume mai 
dreaptă și mai bună, spre socialism 
și comunism. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

rezolvare a problemelor. De fapt, 
noi facem trafic de violență". Iar 
mai departe, referindu-se la unele 
anchete în rîndurile tineretului, 
profesorul american afirmă că 
„Dacă numai cîteva programe pot 
avea un efect atît de vizibil, care 
poate fi efectul unui baraj neîntre
rupt — ore întregi în fiecare zi, zi 
de zi, an de an ? Și în această at
mosferă au crescut mulți oameni". 
In fine, este interesant faptul că 
acest profesor emerit arată că, de 
fapt, această activitate „nu este 
chiar atît de liberă de influența 
celor care o finanțează, după cum 
s-ar crede". El subliniază că a- 
ceasta este finanțată îndeosebi de

me cu oamenii’de știință și cultu
ră din alte țări, să găsească îm
preună căile pentru a se pune ca
păt unor asemenea stări de lu
cruri. Dorim să se acționeze cu 
mai multă eficiență pentru crearea 
unei civilizații noi, a formării unui 
om cu adevărat superior, cum se 
spune, a unui „om între oameni", 
care să nu poată fi manevrat la 
voia întîmplării, de monopoluri, 
de cei ce duc politica de domina
ție și asuprire ! (Aplauze pu
ternice).

Desigur, cauzele alarmantelor 
stări de lucruri din lumea capita
listă sînt foarte complexe ; dar ele 
nu trebuie căutate alături de

trebuie să dea opere nepieritoa
re prin conținutul și valoarea 
lor artistică, de o mare diver
sitate, care să contribuie la for
marea spirituală a oamenilor 
muncii, la îmbărbătarea lor în 
munca și lupta pentru victoria So
cialismului și comunismului, în 
România. (Aplauze puternice, pre
lungite). în legătură cu aceasta, 
m-aș referi și în acest cuvînt, de 
încheiere la Eminescu, care, după 
cum știți, i-a criticat cu putere pe 
cei ce-și pierdeau timpul prin ca
fenelele Parisului și, parafrazîn- 
du-1, aș spune despre unii oameni, 
nu numai artiști, ci și din alte do
menii de activitate, care cred că se 
pot realiza mai bine în străinătate 
decît în țara unde s-au născut : 
„Ce va scoate din voi Apusul, cînd 
nimic nu e de scos ?“ (Aplauze 
prelungite).

Dragi tovarăși,
Putem afirma că avem și în do

meniul muncii ideologice, al edu
cației politice și al culturii un vast 
program care, în lumina Progra
mului partidului, dă o orientare 
clară tuturor factorilor ce contri
buie la ridicarea conștiinței socia
liste a maselor, luminează drumul 
măreț al operei de formare a omu
lui nou. Ceea ce se impune acum 
este să trecem cu toată hotărîrea 
la organizarea corespunzătoare a 
muncii practice în toate sectoarele 
de activitate. Va trebui să îmbu
nătățim atît modul de orgânizare, 
cît și stilul de muncă al organe
lor de stat și organizațiilor obștești, 
al tuturor organismelor de care 
dispune societatea noastră, unind 
toate aceste forțe într-o direcție 
unică — spre înfăptuirea hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea, ale Con
gresului educației politice și al cul
turii socialiste.

Se impune, de asemenea, ca, or
ganele și organizațiile de partid să 
acorde în viitor o atenție sporită 
acestei activități, asigurînd condu
cerea unitară a tuturor sectoarelor 
educației și culturii. Subliniez încă 
o dată că activitatea educativă, 
pînă la ultima comună, pînă la 
ultima echipă culturală, trebuie să 
se desfășoare sub conducerea ne
mijlocită a organelor și organiza
țiilor de partid, iar pe plan cen
tral, a Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român. (Aplau
ze puternice). Aceasta va impune, 
fără îndoială, să aducem unele îm
bunătățiri în însăși organizarea și 
conducerea muncii de educație de 
către organele de partid, inclusiv 
de către Comitetul Central al 
partidului.

Avem o linie politică generală 
justă, dispunem de un program 
luminos de dezvoltare a patriei și 
de educare ideologică, politică și 
culturală a maselor populare. Dis
punem de o uriașă forță care ne 
dă garanția că toate aceste hotă- 
rîri vor fi îndeplinite cu succes — 
de un număr însemnat de acti
viști de partid și de stat, de con
ducerea nemijlocită a partidului. 
Dar mai cu seamă dispunem de 
un minunat popor, care a demon
strat în aceste luni că este pro
fund preocupat nu numai de dez
voltarea materială, dar și de vii
torul științific și cultural al pa
triei, de ridicarea nivelului său de 
gîndire, de lărgirea orizontului său 
spiritual. (Aplauze puternice). Iată 
de ce datoria noastră, a tuturor, 
este de a lua toate măsurile pen
tru îmbunătățirea întregii activi
tăți, de a nu precupeți nici un 
efort pentru realizarea cu succes

tuirea cu succes a minunatelor 
programe de dezvoltare a patriei, 
să clădim pe pămîntul României 
o viață liberă, fericită, așa cum 
dorește minunatul nostru popor. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Congresul nostru a constituit o 
nouă și puternică manifestare a 
justeței politicii revoluționare, ma- 
terialist-dialeqtice și istorice a 
partidului nostru. A fost relevată, 
pe bună dreptate, necesitatea in
tensificării educației maselor în 
spiritul patriotismului socialist, al 
respectului pentru tradițiile isto
rice înaintate, progresiste ale po
porului nostru, precum și al abne
gației fiecărui cetățean în munca 
și lupta pentru propășirea patriei 
noastre, pentru apărarea interese
lor ei vitale, a libertății, suverani
tății și integrității Republicii So
cialiste România. (Aplauze puter
nice).

S-a evidențiat, și în cadrul aces
tui congres, justețea politicii mar- 
xist-leniniste a partidului nostru 
în rezolvarea problemei naționale 
în România, faptul că în anii so
cialismului s-au asigurat deplina e- 
galitate in drepturi a tuturor cetă
țenilor, fără deosebire de naționa
litate, condiții pentru manifestarea 
plenară în viața politică, economi- 
co-socială și cultural-artistică a 
naționalităților conlocuitoare. Edi
ficarea societății socialiste multila
teral dezvoltate, intensificarea e- 
ducației politice a maselor, dezvol
tarea culturii noi a patriei noastre 
— toate acestea vor fi realizate cu 
succes numai prin munca unită a 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, a între
gului nostru popor, sub conducerea 
partidului. (Aplauze puternice, pre
lungite). Numai aici, în România 
socialistă, împreună cu poporul ro
mân, își pot împlini oamenii mun
cii aparținînd naționalităților con
locuitoare năzuințele lor de bună
stare, libertate și fericire. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Iată de ce putem afirma că acest 
congres a constituit o nouă și pu
ternică manifestare a unității tutu
ror oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, a coeziunii 
întregului nostru popor în jurul 
partidului comunist — forța poli
tică conducătoare a României pe 
calea socialismului și comunismu
lui. (Aplauze puternice).

/
Dragi tovarăși,
Putem spune, fără îndoială, des

pre congresul nostru că are și o 
profundă semnificație cu caracter 
internațional, demonstrînd cu pu
tere consecvența cu care partidul 
și statul nostru promovează princi
piile noi în relațiile dintre state, 
colaborarea și prietenia cu toate 
popoarele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială.

Problemele privind educarea și 
formarea omului nou, puse în relief 
în cadrul dezbaterilor noastre, pri
vesc nu numai poporul român ; ele 
au o importanță generală, preocu- 
pînd în cea mai mare măsură în
treaga omenire, vizează în special 
modul în care crește tînăra gene
rație, deci însuși viitorul civiliza
ției, al dezvoltării societății umane.

Desigur, subliniez încă o dată, 
trebuie să privim lucrurile întot
deauna în strînsă legătură cu reali
tatea. Astfel, problemele noastre, 
greutățile și lipsurile pe care le 
avem vor apărea așa cum sînt în 
realitate, strîns legate de dezvolta
rea patriei noastre, de formarea 
orînduirii noi, superioare, care a- 
parține viitorului și care se edifi

Este necesar să avem permanent 
în vedere influența exercitată de 
mediul social asupra gîndirii și 
conștiinței oamenilor, cu deosebire 
a tinerilor. în acest sens, mă voi 
referi la unele probleme legate de 
diferite forme ale culturii — tele
viziune, cinematografie, literatură 
— care preocupă astăzi pe mulți 
oameni din diferite țări, inclusiv 
din țările capitaliste dezvoltate.

Este semnificativ în acest sens 
faptul că cercuri largi ale opiniei 
publice insistă pentru luarea unor 
măsuri — iar cîteodată autorități
le le adoptă — de interzicere a u- 
nor lucrări de artă, în special a u- 
nor filme, de natură să vicieze grav 
spiritul tineretului. Cred că mulți 
dintre dumneavoastră ați citit des
pre aceste preocupări, despre alar
ma pe care o dau, în această pri
vință, oamenii realiști din Occi
dent. Mă voi referi la interviul u- 
nui profesor emerit de artă dra
matică de la Universitatea din Co
lumbia — Erik Barnouw. Răspun- 
zînd mai multor întrebări în legă
tură cu orientarea și rolul televi
ziunii și literaturii în creșterea cri
minalității, el afirmă că : „întot
deauna există o problemă care 
poate fi rezolvată prin prinderea 
sau uciderea cuiva", că aceasta 
„este cea mai sigură formulă", că 
„ea presupune că scriitorii nu sînt 
de fapt invitați să abordeze o pro
blematică socială reală. Li se cere 
numai să imagineze variațiuni ale 
aceleiași formule și mă tem că a- 
ceastă tendință va continua". La 
întrebarea dacă este justificată în
vinuirea adusă televiziunii pentru 
creșterea violenței și criminalității, 
el răspunde : „Da, cred că da ! Te
leviziunea schimbă felul de a se 
pieptăna, de a se îmbrăca al oa
menilor, felul lor de a vorbi, a- 
proape totul. Nu îmi pot închipui 
că această permanentă etalare de 
violență nu-i va afecta pe oameni 
într-un anumit fel, mai ales cînd 
este prezentată ca modalitate de

marile monopoluri. „Ceea ce mă 
îngrijorează — adaugă el — este 
că scriitorul, profesorul sau crai
nicul se îndepărtează și mai mult 
de public ; scenaristul de televiziu
ne știe că a cîștigat 31 la sută din
tre telespectatori, a obținut prețul 
cutare sau cutare, a vîndut cu pro
fitul cutare sau cutare. De fapt, 
asta e tot ce știe el despre publi
cul său".

Am insistat asupra acestui In
terviu — care nu este singurul, 
dar este foarte caracteristic 
— pentru că demonstrează faptul 
că și în lumea capitalistă sînt tot 
mai mulți oameni care își dau sea
ma de cursul periculos al activi
tății de educare a tineretului în 
spiritul urii și al violenței, al a- 
buzului de droguri și al altor vicii.

Iată de ce, atunci cînd am vor
bit de problemele umanitare, 
m-am referit la necesitatea de a 
aborda nu unele aspecte întîmplă- 
toare, create chiar artificial, ci de 
a merge la problemele de fond, cum 
ar fi chestiunea șomajului, a ze
cilor și sutelor de mii de tineri 
intelectuali ce nu găsesc de lucru, 
a ravagiilor produse în rîndul ti
neretului de consumul de stupe
fiante, a criminalității și prostitu
ției, în general a decăderii mora
le care afectează grav tînăra ge
nerație. Trebuie să spunem cu de
plină răspundere că aceste realități 
pun sub semnul întrebării însuși 
viitorul civilizației umane dacă nu 
se va acționa pentru lichidarea lor. 
(Aplauze puternice).

Este foarte îmbucurător faptul 
că mulți oameni politici, șefi de 
state chiar, oameni de știință, de 
cultură înțeleg acest pericol și trag 
semnalul de alarmă, cerînd să se 
acționeze cu mai multă hotărîre 
pentru a se pune capăt acestei si
tuații.

Noi sîntem gata să discutăm 
aceste probleme cu toate statele. 
Dorim ca oamenii noștri de știință 
și cultură să discute aceste proble

obiect — cum fac unii. Ar trebui 
să se renunțe la inventarea a „tot 
felul de cortine", în scopul sustra
gerii atenției maselor populare, a 
tineretului, de la faptul că aceste 
stări de lucruri, această decădere 
morală își au originea în însăși 
Viața socială, în transformarea m 
marfă a culturii și chiar a inimi
lor și minții oamenilor. Este nece
sar să se caute cauzele în înseși 
racilele vechii orînduiri sociale ce 
nu pot fi ascunse după cortina — 
ca să mă exprim în limbajul uno
ra din Occident — veche, țesută în 
aur acumulat prin exploatarea și 
asuprirea a milioane de oameni, 
a popoarelor. Dînd puțin la o par
te această cortină, veți putea, dom
nilor, să înțelegeți cauzele acestor 
stări de lucruri și să găsiți reme
diile ! Noi avem convingerea că 
popoarele, oamenii înaintați din 
toate aceste țări, din întreaga lu
me, vor ști să soluționeze în mod 
corespunzător, în interesul ome
nirii și al progresului, aceste grave 
probleme umanitare. (Aplauze pu
ternice).

Aș dori să reafirm încă o dată că 
poporul nostru nutrește cele mai 
alese sentimente de stimă și res
pect față de fiecare popor. Pornim 
permanent de la faptul că fiecare 
națiune, fie ea mare sau mică, își 
aduce contribuția de preț la ști
ința și cultura universală, își are 
locul său distinct pe această pla
netă. Trebuie să facem totul pen
tru a trăi în pace și prietenie. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Pornind de la aceste realități, 
avem obligația să ținem seama, în 
cadrul schimburilor culturale in
ternaționale, al circulației de bu
nuri spirituale între popoare, de 
necesitatea apărării poporului nos
tru împotriva oricărui fel de po
luare morală, militînd activ pe 
plan mondial pentru ca artele să 
slujească la ridicarea condiției u- 
mane, la educarea tinerei genera
ții în spiritul muncii, al respectului

valorilor fiecărui popor, al adevă
ratei civilizații, al stimei față de 
celelalte popoare, al cauzei păcii, 
prieteniei și făuririi unei lumi mai 
drepte și mai bune. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Congresul educației politice și al 
culturii socialiste a fost încă un 
prilej de afirmare a consecvenței 
politicii externe a partidului și sta
tului nostru de solidaritate cu toate 
țările socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare, cu toate statele lu
mii, fără deosebire de orînduire so
cială. Doresc să reafirm, și în în
cheierea congresului, că Partidul 
Comunist Român, Republica Socia
listă România vor face și în viitor 
totul pentru ca poporul nostru 
să-și îndeplinească cu cinste înda
toririle ce-i revin în calitate de 
detașament activ al mișcării revo
luționare și democratice mondiale, 
al marelui front al forțelor progre
siste, antiimperialiste de pretutin
deni, al frontului păcii. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Dragi tovarăși,
Doresc să reamintesc încă o dată 

că realizarea cu succes a hotărîri- 
lor adoptate în domeniul activității 
educative este nemijlocit legată de 
înfăptuirea Programului partidului 
nostru privind dezvoltarea econo
mică și socială a patriei. Am în
ceput primul an al cincinalului 
cu rezultate bune. Pe primele 
5 luni ale anului în curs, planul 
producției industriale a fost înde
plinit în proporție de 101.8 la sută. 
Dispunem de tot ce este necesar pen
tru realizarea integrală a prevede
rilor planului pe 1976, precum și a 
întregului cincinal pînă în 1980, 
ridicînd astfel patria noastră la un 
nivel superior de dezvoltare econo
mica, socială, de civilizație și 
bunăstare a poporului. (Aplauze 
puternice).

Cred că nu este necesar să atrag 
atenția că sîntem aproape de înce
putul strînsuiui recoltei. Trebuie 
să luăm toate măsurile pentru a 
asigura buna îngrijire a culturilor, 
dar și strîngerea în cele mai bune 
condiții a recoltelor — aceasta 
fiind o sarcină imediată și, aș pu
tea spune, un semn că am înțeles 
ce înseamnă educația socialistă ! 
(Vii aplauze).

Activitatea ideologică, politică și 
culturală trebuie să dea un puter
nic imbold muncii întregului nos
tru popor pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre co
munism.

Doresc să exprim convingerea că 
toți participanții la congres se vor 
reîntoarce la locurile lor de muncă 
cu hotărîrea fermă de a lucra mai 
bine, de a-și spori contribuția la 
unirea eforturilor tuturor oameni
lor muncii, ale întregului popor, în 
realizarea politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru. 
(Aplauze puternice).

Cu această convingere, vă urez 
dumneavoastră, tuturor lucrătorilor 
din domeniul activității ideologice, 
educative și culturale, succese tot 
mai mari în muncă și viață, multe 
satisfacții ! (Aplauze puternice, 
urale. Se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R.").

Adresez, de asemenea, organiza
țiilor partidului nostru, organelor 
conducătoare, tuturor comuniștilor 
urări de succes în întreaga lor 
activitate închinată cauzei poporu
lui, socialismului și comunismului ! 
(Aplauze puternice, urale. Se scan
dează : „CeaușCscu și poporul !“).

De la tribuna congresului adre
sez tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, întregu
lui nostru popor cele mai calde 
felicitări pentru rezultatele obți
nute în primele luni ale cincinalu
lui și cele mai bune urări de noi 
succese în marea epopee contem
porană de ridicare a României 
socialiste pe tot mal înalte piscuri 
de progres și civilizație ! (Aplauze 
și urale puternice. Se scandează 
îndelung : „Ceaușescu—România").

Dorindu-vă tuturor multă sănă
tate și fericire, declar închise lu
crările Congresului educației po
litice și al culturii socialiste ! (A- 
plauze puternice, îndelungate: 
urale și ovații. Toți cei prezenți 
în marea sală a congresului ova
ționează, într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Comite
tul Central, pentru secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

Imagini emoționante ale călduroasei manifestâri populare care a urmat încheierii Congresului Foto: S. Cristiaa
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CONGRESUL EDUCAȚIEI POLITICE Șl AL CULTURII SOCIALISTE
Din cuvintul participanților la dezbaterile in ședința plenara din ziua de 4 iunie

Cuvântul tovarășei 
Elena Ceausescu

9
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.membru al ComitetuluiCongresul educației politice și al culturii socialiste se înscrie ca un eveniment de importantă istorică in viața partidului și a poporului nostru, în realizarea celui mai nobil țel de formare a omului nou, constructor conștient al socialismului și comunismului în patria noastră.Expunerea prezentată în cadrul congresului, pornind de la cerințele și sarcinile concrete ale dezvoltării societății românești in actuala etapă și în perspectivă, a trasat direcțiile activității pentru unirea tuturor forțelor in vederea ridicării pe o treaptă superioară a muncii politice și educative a partidului, de mobilizare a energiilor și capacităților creatoare ale poporului la înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.în întreaga activitate de educare și formare a omului nou un rol de mare însemnătate îl are știința — factor fundamental al făuririi cu succes a noii orinduiri, al progresului întregii noastre societăți. Iată de ce oamenii de știință, toți cei ce lucrează pe tărîmul cercetării trebuie să participe activ, cu toată forța și priceperea lor, la activitatea ideologică și de educație politică a maselor largi populare, in spiritul concepției revoluționare a partidului despre lume și viață.în continuare, pornindu-se de Ia faptul că activitatea științifică din țara noastră a adus atît în trecut cit și în anii construcției socialiste o importantă contribuție la progresul material al societății românești, la îmbogățirea vieții spirituale a poporului nostru, îmbogățind patrimoniul științific național cu importante descoperiri și adu- cind, în același timp, o contribuție valoroasă la progresul științei universale — în cuvintul rostit s-a subliniat că, prețuind aceste minunate realizări și tradiții ale cercetării românești, partidul se preocupă permanent de dezvoltarea și îmbogățirea lor, acordind științei o atenție de prim ordin în întreaga operă de edificare a noii societăți.Pe bună dreptate se sublinia în expunerea prezentată de secretarul general al partidului că, intr-o perioadă destul de lungă de după 23 August, s-au manifestat o gravă subapreciere șl neglijare a științei și a cercetării proprii, o mentalitate greșită privind capacitatea de creație a oamenilor de știință din țara nbastră. Unii activiști și cadre de partid și de stat își manifestau deschis neîncrederea în posibilitățile științei noastre, ceea ce a dus la descurajarea multor oameni de știință, a determinat, fără nici o îndoială, o rămînere serioasă in urmă a cercetării științifice.Această stare negativă de lucruri a fost lichidată îndeosebi după Congresul al IX-lea al P.C.R., care a pus cu hotărîre sarcina intensificării activității de cercetare și a orientării ei spre cerințele economice și sociale concrete ale dezvoltării economiei și vieții sociale, ale înaintării tot mai accelerate a țării pe calea socialismului. în același timp au fost abordate măsuri în vederea creșterii rolului creației științifice și tehnice proprii, în dezvoltarea avuției materiale și spirituale a societății noastre, pentru perfecționarea rețelei de cercetare, dezvoltarea bazei materiale, formarea cadrelor și îmbunătățirea conducerii și organizării . acestui sector de activitate. Ca urmare, a fost creat Consiliul Național al Științei și Tehnologiei, organ menit să a- sigure coordonarea și îndrumarea unitară a întregii activități științifice, s-au grupat mai bine forțele de cercetare în cadrul unor puternice institute organizate pe ramuri ale economiei, s-au creat o structură organizatorică și un cadru de conducere mai propice pentru participarea nemijlocită a tuturor forțelor din cercetare, proiectare, invățămînt și producție la realizarea unor obiective concrete legate de dezvoltarea econo- mico-socială a țării. în context, s-a relevat că in prezent țara noastră dispune de 180 de institute de cercetare,, în care își desfășoară activitatea peste 140 000 de lucrători din toate domeniile de specialitate — instituțiile fiind strîns legate de unitățile economice, de problemele dezvoltării producției materiale, de cerințele îmbogățirii vieții materiale și spirituale a țării noastre.S-a trecut cu îndrăzneală la soluționarea unor probleme complexe care, in decursul cincinalului trecut, au intrat în producție, contribuind efectiv la creșterea nivelului tehnic și modernizarea producției în toate sectoarele de activitate. Odată cu intensificarea cercetării legate de planul de dezvoltare economico-socială, au fost obținute noi progrese în transpunerea în viață a orientării stabilite de partid privind îmbinarea armonioasă a cercetării a- plicative cu cercetarea fundamentală.Cu toate acestea, față de puternica bază materială creată, de importantul potențial de cercetare de care dispunem și de eforturile făcute în acest domeniu de partidul și statul nostru, nu putem fi pe deplin mulțumiți de rezultatele obținute. Trebuie să recunoaștem deschis că în activitatea de cercetare mai există încă serioase lipsuri, că mai sînt cercetători și pro- iectanți, precum și cadre din a- paratul de stat care, in loc să promoveze creația științifică proprie, manifestă neîncredere în rezultatele obținute în țară, ape- lind cu multă ușurință la licențe fi tehnologii străine, împingind astfel la importuri costisitoare. 

Nu se abordează cu destul curaj unele probleme de mare actualitate, nu se realizează in suficientă măsură o strînsă colaborare intre diferitele discipline ale științei. în această privință trebuie spus că nici Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie nu a reușit să asigure în măsura necesară conducerea și îndrumarea unitară a întregii activități de cercetare pe probleme de cea mai mare importanță. Este necesar să tragem toate învățămintele din neajunsurile care se mai manifestă încă și să acționăm cu hotărîre pentru lichidarea lor, pentru intensificarea activității de cercetare și ridicarea ei la nivelul cerințelor puse de partid pentru creșterea rolului și contribuției științei noastre în dezvoltarea patriei noastre socialiste, în ridicarea bunăstării materiale șl spirituale a întregului popor.Relevind însemnătatea programului amplu stabilit de Congresul al XI-lea al partidului — program de dezvoltare accelerată a întregii economii, care prevede creșterea și modernizarea forțelor de producție, ridicarea pe un plan superior a întregii activități economice și sociale din patria noastră, corespunzător noii etape de făurire a socialismului multilateral dezvoltat și înaintării țării spre comunism — tovarășa Elena Ceaușescu a subliniat că în realizarea acestor mărețe obiective oamenii de știință și cercetătorii sînt chemați să participe activ la descoperirea de noi rezerve de materii prime și surse de energie, la elaborarea de noi tehnologii, de mașini și utilaje de înaltă tehnicitate, să asigure o valorificare superioară a materiilor prime și materialelor, în vederea creșterii eficienței, economice a întregii activități.Realizările obținute în primele luni ale noului cincinal a- testă cu putere hotărîrea lucrătorilor din domeniul științei de a-și îndeplini cu cinste datoria în fața partidului și a poporului.Activitatea de cercetare, promovarea largă a științei în toate domeniile de activitate au o mare importanță nu numai pentru dezvoltarea bazei materiale a societății, dar și pentru întreaga operă de educare și formare a omului nou. Știința, noile sale cuceriri demonstrează zi de zi unitatea materială ă lumii, confirmă justețea filozofiei și ' concepției noastre despre lume și viață, a materialismului dialectic și istoric.Iată de ce oamenii de știință au o înaltă îndatorire patriotică de a participa activ la răs- pindirea cunoștințelor științifice in masele largi, pentru lărgirea continuă a orizontului de cunoștințe și de pregătire a tuturor oamenilor muncii. Această uriașă forță, pe care o reprezintă intelectualitatea noastră, trebuie să aducă o contribuție tot mai mare la formarea conștiinței socialiste, la educarea oamenilor, în primul rind a tineretului, pe baza cunoașterii și însușirii a tot ce a creat mai bun omenirea în domeniul științei și tehnicii, al cunoașterii umane.Așa cum se menționează în expunerea prezentată la congres, omul societății noastre socialiste trebuie să fie un om cu un larg orizont de cunoștințe, capabil să stăpînească tehnica modernă, să înțeleagă legile obiective ale dezvoltării dialectice a naturii și societății, un om cu înalte trăsături morale, cu o conștiință socială și civică înaintată. Tocmai pornind de la aceste cerințe, oamenii de știință, cercetătorii, cadrele didactice din invățămînt sînt chemați să contribuie la dezvoltarea unei adevărate mișcări de masă pentru răspindirea cunoștințelor științifice în masele largi ale oamenilor muncii, a concepției ma- terialist-dialectice, ■ la combaterea teoriilor și practicilor profund neștiințifice, retrograde, a curentelor de gindire idealiste, de â lumina conștiințele cu marile adevăruri ale științei și cunoașterii umane.In continuare s-a arătat că în cadrul politicii de pace și colaborare intre popoare, de înțelegere și conlucrare fructuoasă între națiuni, promovată consecvent de partidul și statul nostru pe plan internațional, un loc de mare însemnătate il are dezvoltarea colaborării științifice și tehnice cu alte popoare.Actualmente, România are peste 80 de acorduri de colaborare tehnică, științifică și culturală cu alte state. Acționăm pentru extinderea colaborării cu oamenii de știință din țările socialiste, precum și din alte state, fără deosebire de orinduire socială. Partidul și statul nostru acordă o mare atenție întăririi colaborării tehnico-științifice cu țările in curs de dezvoltare, cu tinerele state care au pășit pe calea dezvoltării lor libere, de sine stătătoare. Peste 8 000 de specialiști români lucrează în aceste țări, iar aproape 10 000 de tineri, în special din țările în curs de dezvoltare, învață in țara noastră. Putem spune că, și pe a- ceastă cale, România își aduce contribuția sa la lichidarea subdezvoltării, la progresul economic și social mai rapid al acestor țări.Astăzi, cind revoluția științifică și tehnică a pus la îndemina omului mijloace moderne de transformare a naturii in folosul său, se. impun mai mult ca oricind o conlucrare tot mai strinsă între oamenii de știință și cultură din toate țările, o neîngrădită colaborare și cooperare intre națiuni, în scopul punerii tot mai depline a marilor cuceriri ale geniului uman în serviciul tuturor popoarelor, al libertății și bunăstării lor.Oamenii de știință, la fel ca Întregul nostru popor, susțin cu 

toate forțele politica partidului și statului nostru de instaurare a unei noi ordini economice și politice internaționale, pentru democratizarea vieții politice mondiale, pentru colaborarea și prietenia între toate popoarele și națiunile lumii.In încheiere, doresc să-mi exprim adeziunea deplină față de documentele congresului și voința fermă a oamenilor de știință, a tuturor lucrătorilor
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Ion Dincă
prim-secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R.Primul Congres al educației politice și al culturii socialiste, conceput într-o atît de largă reprezentare, materializează o idee majoră a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, potrivit căreia educația socialistă, formarea omului nou constituie o problemă a întregii națiuni socialiste.Vă rog să-mi permiteți să exprim și eu, împreună cu toți cei prezenți, cu toți comuniștii și toți cetățenii țării, adeziunea și acordul deplin față de conținutul și aprecierile cuprinse în ampla expunere, de înaltă ținută teoretică și practică, prezentată de tovarășul Nicolae * Ceaușescu. Consider că, prin ideile sale, expunerea înarmează pe fiecare dintre noi, întregul partid și popor cu un îndreptar de neprețuit in eforturile de continuă autoperfecțio- nare, în lupta pentru înrădăcinarea trainică a principiilor socialismului, ale eticii și echității socialiste. Vă rog să-mi permiteți să duc la îndeplinire cu cea mai mare satisfacție mandatul încredințat de cei aproape 70 000 de comuniști, de toți oamenii muncii din județul Argeș, de a exprima nemărginita noastră adeziune față de întreaga politică internă și externă a partidului și statului, politică de care se leagă înfățișarea nouă a patriei, viitorul ei măreț, strălucit prefigurat in documentele Congresului al XI-lea al partidului, în Programul partidului.După ce a trecut în revistă importantele succese obținute de argeșeni în toate domeniile vieții materiale și spirituale, vorbitorul a spus : Odată cu a- ceste realizări, în activitatea de dezvoltare economico-socială a județului a crescut și s-a maturizat capacitatea organizatorică, de mobilizare și influențare a organizațiilor noastre de partid, s-au cristalizat și consolidat tot mai mult trăsăturile omului nou. Dispunem în prezent de mari colective muncitorești, bine închegate, disciplinate, capabile să realizeze cu succes sarcinile și mai mari ale viitorului. La realizarea unor astfel de colective, o contribuție valoroasă a adus-o activitatea politico-ideologică și cultural-educativă desfășurată în forme multiple de către organele și organizațiile de partid și, sub conducerea acestora, de organizațiile de masă și obștești, de toate instituțiile din sistemul educațional. Ne străduim să imprimăm fiecărei acțiuni un scop și o finalitate precisă, cu forță de convingere, urmărim nu în primul rînd numărul activităților, ci cu deosebire calitatea, conținutul acestora, măsura în care ele determină schimbări de comportament în viața și activitatea oamenilor. Pornind de la faptul că în majoritatea întreprinderilor noas

Cuvântul tovarășului 
Ion Sasu

președintele Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din RomâniaAscultînd cu profundă emoție și admirație expunerea secretarului general al partidului, alături de întregul tineret, de toți cetățenii țării, studenții au încercat sentimente de puternică mindrie pentru apartenența la eforturile poporului nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, model de muncă și viață comunistă, pildă vie de urmat de către noi toți. In răstimpul care a trecut de la adoptarea Programului ideologic al partidului, școala superioară a beneficiat de îndrumarea permanentă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care, prin întilnirile cu studenții și cadrele didactice, a orientat nemijlocit aplicarea măsurilor de așezare a învăță- mîntului pe baze noi, revoluționare. Concomitent, în acești ani au fost create noi unități de invățămînt, s-au realizat extinderea și modernizarea celor existente, au fost construite noi cămine și cantine, au crescut considerabil numărul și cuantumul burselor.Referindu-se la necesitatea in-_ tegrărll lnvățămiiiTuIui cu producția, vorbitorul a arătat : Ancorarea puternică a învățămîn- tului în nevoile producției, ale vieții sociale, situarea la baza întregii activități a educației prin muncă și pentru muncă au condus la mutații calitative în '.conștiința studenților, în nivelul ^pregătirii lor profesionale și politice. Ca rezultat al acestor prefaceri, al muncii desfășurate de organele și organizațiile de partid, de cadrele didactice, de organizațiile noastre, peste 87 la sută din totalul studenților au note bune și foarte bune, marea majoritate a studenților do- bîndesc temeinice cunoștințe teoretice și deprinderi practice, sînt animați de convingeri patriotice, comuniste.Legarea învățămîntului de viață a fost și este intru totul susținută de către studențimea patriei noastre. Pentru minunatele condiții de studiu și viață, pentru adevărata revoluție care 

din cercetare de a servi cauza progresului și înfloririi patriei noastre socialiste, de a spori continuu rolul și contribuția științei în accelerarea dezvoltării economice și sociale a țării, de a face totul pentru realizarea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism, pentru afirmarea cauzei păcii și socialismului în lume.

tre vîrsta medie a colectivelor nu depășește 25 de ani, o atenție deosebită acordăm formării pentru muncă și viață a tineretului, educării lui în spiritul unei stricte discipline muncitorești, al unei înalte responsabilități sociale. In activitatea politico-ideologică și cultural-educativă urmărim, de asemenea, cu insistență educația patriotică a oamenilor muncii. Punem în acest sens accentul atît pe evocarea trecutului glorios — atît de bogat și în județul Argeș — cît și pe formarea unei atitudini active, creatoare, care să se materializeze în munca entuziastă pentru realizarea sarcinilor de plan, pe cultivarea hotăririi nestrămutate de a a- păra cu abnegație independența națională, cuceririle socialiste ale poporului.Desigur, avem rezultate bune. Dar trebuie să spunem cu toată sinceritatea că se mai întîlnesc și în județul nostru oameni care au atitudine înapoiată, boierească față de muncă, care ar dori să muncească cit mai puțin, dar să cîștige cît mai mult, care se abat de la normele noastre de muncă și viață. Noi am analizat cu toată răspunderea și sîn- tem conștienți că se mai manifestă unele cazuri de dezordine și indisciplină, de risipă, de ati- tudirie înapoiată față de muncă și viață ; ele se datoresc tocmai faptului că organizațiile noastre de partid nu sînt totdeauna ferm angajate împotriva unor astfel de manifestări,' le tratează cu îngăduință, intervenind de multe ori în ultimul moment, cind faptele au fost deja petrecute. Pornind de la astfel de neajunsuri și de la altele, în recenta plenară a comitetului județean de partid am stabilit măsuri concrete atît pentru intensificarea activității cultural-educative, cît și pentru organizarea corespunzătoare a acesteia, in așa fel incit să-și sporească contribuția la educarea oamenilor, la dezvoltarea conștiinței socialiste. Vom întregi aceste măsuri cu ideile de mare valoare reieșite din congresul nostru, din expunerea magistrală a tovarășului Nicolae Ceaușescu, imprimînd muncii educative un caracter concret și angajant, la nivelul sarcinilor pe care partidul le-a pus în fața noastră.In încheiere, vă rog să-mi permiteți să declar solemn, în fața congresului, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face totul pentru a da viață hotărîrilor care se iau in aceste zile în acest forum național, că noi, comuniștii, toți oamenii muncii din Argeș vom fi întotdeauna soldați credincioși ai partidului, vom îndeplini în mod exemplar politica partidului, sarcinile eco- nomico-sociale ce ne revin în acest cincinal, cincinalul afirmăi rii plenare a revoluției tehnico- științifice.

s-a produs în învățămîntul nostru, exprimăm sentimentele noastre profunde de recunoștință și atașament deplin față de partid, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Acționind sub conducerea permanentă a partidului — a spus în continuare vorbitorul — Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România a obținut o seamă de rezultate pozitive în activitatea desfășurată pentru traducerea în viață a Programului ideologic al partidului. Am reținut insă, cu toată responsabilitatea, observațiile critice făcute de secretarul general al partidului cu privire la neajunsurile care se mențin în munca politico-ideologică și cultural-educativă, care privesc în mod direct și activitatea noastră. Ele vizează persistența unor mentalități înapoiate privind atitudinea față de pregătirea profesională, față de muncă, față de îndatoririle sociale care revin studenților ca viitori specialiști, chemați să militeze în mod competent pentru cauza partidului. Recentele dezbateri desfășurate în organizațiile noastre au relevat menținerea unor slăbiciuni în ceea ce privește atitudinea față de acei studenți care nu respectă normele eticii și echității socialiste, care tratează superficial obligațiile față de societate, care se amăgesc cu iluzia că obținerea unei diplome constituie totul in viață.Subliniind cerința combaterii ferme a acestor mentalități înapoiate, vorbitorul a arătat : în viitor trebuie să facem mai mult pentru însușirea și aprofundarea politicii partidului, a programului său, pentru sădirea pe această bază a convingerilor comuniste. Vom extinde acțiunile organizate în comun cu tineretul muncitoresc, cu celelalte categorii de tineri.In continuare, vorbitorul a subliniat : Se resimte necesitatea unor intervenții mai energice din partea factorilor de răs

pundere privind analiza adînci- tă a experienței acumulate în integrarea învățămîntului tehnic și agronomic cu producția și cercetarea și generalizarea, pe a- ceastă bază, a celor mai bune inițiative in toate centrele universitare ; perfecționarea mai accelerată a învățămîntului umanist, cu deosebire a celui ideologic, prin ancorarea sa mai puternică în cerințele vieții sociale.Referindu-se la problemele repartizării studenților în producție și integrării lor la noile locuri de muncă, vorbitorul a arătat : In lumina exigențelor actualului cincinal, ne vom pcu- pa mult mai susținut de cultivarea în rîndul tuturor studenților a datoriei patriotice de a se prezenta la locurile de mun
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membru supleant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.,

ministrul apărării naționaleCongresul educației politice și al culturii socialiste, care dezbate una din cele mai importante laturi ale procesului făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, polarizează atenția și interesul întregului nostru popor. Amplele acțiuni desfășurate in pregătirea congresului, via participare a maselor la dezbaterea și soluționarea problemelor ideologice și cultural-educative dovedesc înaltul democratism, maturitatea și forța orîn- duirii noastre socialiste.Istorica expunere rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu în deschiderea congresului — a spus în continuare vorbitorul — face un strălucit bilanț al activității de pînă acum, analizează multilateral fenomenele din Sfera ideologiei, culturii, cunoașterii și educației socialiste, jalonează căile menite să asigure ridicarea muncii politico-educative la nivelul cerințelor Programului Partidului Comunist Român, ale celorlalte documente ale Congresului al XI-lea. Vă rog să-mi îngăduiți să exprim acordul deplin al personalului armatei cu conținutul acestui document de mare valoare programatică, a cărui înrîurire se va face puternic simțită in activitatea partidului, a întregii națiuni, hotărirea noastră de a acționa cu fermitate pentru înfăptuirea lui.Programul ideologic al partidului, elaborat în urmă cu cinci ani, și-a dovedit marele rol în dinamizarea și perfecționarea, tuturor laturilor vieții econpțni- co-sociale și politico-educative. El a stimulat toate forțele motrice ale societății noastre, a dus la sporirea influenței clasei muncitoare, la creșterea rolului conducător al partidului, la dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, la afirmarea principiilor și normelor eticii și echității socialiste.Conștienți de ceea ce a însemnat și înseamnă Programul ideologic pentru dezvoltarea societății noastre pe calea progresului și civilizației socialiste, militarii, împreună cu întregul popor, își exprimă recunoștința profundă față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, inițiatorul a- cestui document istoric. Trăsăturile proeminentei personalități a conducătorului națiunii noastre, munca sa plină de dăruire spre binele și fericirea poporului, patriotismul înflăcărat, spiritul revoluționar, caldul umanism și încrederea nestrămutată în om, în capacitatea lui de perfecționare, cutezanța in gindire și acțiune, neîmpăcarea cu ceea ce este vechi și perimat și-au pus puternica lor amprentă a- supra activității din toate domeniile, constituie un strălucit model pentru toți comuniștii, pentru întregul nostru popor.Aplicarea Programului ideologic și-a dovedit marea însemnătate și pentru întărirea capacității de apărare a patriei. Ridicarea nivelului de cunoaștere al populației, în pas cu noile cuceriri ale revoluției tehnico- științifice contemporane, dezvoltarea conștiinței politice au determinat într-o mare măsură sporirea valorii potențialului moral și uman național, unul din factorii principali ai tăriei forțelor armate.Transpunerea cu fermitate în viață a Programului ideologic a constituit o preocupare centrală a Consiliului de conducere al Ministerului Apărării Naționale, a consiliilor politice și a comandanților, a organelor și organizațiilor de partid, ca și a celor de tineret din armată.rin armată există un cadru organizatoric adecvat, care asigu- ,’ră cuprinderea întregului personal într-un sistem diversificat / de pregătire politico-ideologică. / în ultimii ani a fost mărit tim- î pul destinat învățămîntului ideo- ! logic, științelor sociale, activită- ( ților educative. In această perioadă s-a dezvoltat și amplificat tot mai mult mișcarea cultural- artistică din armată. Instituțiile centrale de cultură, casele armatei, cluburile de unități, formațiile artistice au desfășurat o intensă activitate educativă, bogată in conținut și de un înalt nivel artistic. Concursul și festivalul „Te apăr și te cînt, patria mea“ s-a impus ca o manifestare de prestigiu în viața artistică a țării și a armatei, a îmbogățit repertoriul de cîntece patriotice și ostășești cu producții de mare valoare artistică și e- ducativă. Lucrările apărute în E- ditura militară reliefează trecutul de luptă al poporului, eroismul ostașilor români în lupta pentru apărarea ființei naționale. a integrității teritoriale. A sporit preocuparea presei militare pentru tratarea mai largă și aprofundată a problemelor politico-ideologice și educative în strinsă legătură cu sarcinile unităților și marilor unități, pentru explicarea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru educarea patriotică a militarilor. 

că după absolvire și de a munci fără preget, acolo unde este nevoie de capacitatea și cunoștințele lor.Susținem întru totul recentele indicații date de conducerea partidului, menite să stabilească o legătură mai strînsă între student și județul din care provine. Apreciem însă că este necesară o atenție sporită a consiliilor populare pentru primirea absolvenților, o exigență înaltă în ceea ce privește acordarea de negații, care în prezent se dau cu destul de multă ușurință, o participare mai activă a ministerelor la eforturile educative din învățămînt, printr-o stabilire mai clară a priorităților de specialiști în raport cu nevoile concrete ale unităților socialiste.

Multiplele măsuri întreprinse la toate nivelurile organismului militar au determinat creșterea rolului conducător al organizațiilor de partid, care își îndeplinesc cu răspundere și competență atribuțiile, asigură un tot mai bogat conținut de idei activității ideologice, folosesc mai eficient formele și mijloacele muncii educative. Acționind pentru îndeplinirea sarcinii trasate de comandantul nostru suprem, cadrele armatei, în dubla lor calitate de specialiști militari și activiști politici, participă nemijlocit la desfășurarea întregii munci politico-ideologice și cultural-educative.Comandanții, statele majore, organele și organizațiile de partid au acordat mai multă atenție asigurării unui înalt conținut politic actului de conducere, perfecționării stilului lor de muncă, îmbunătățirii planificării, pregătirii de luptă și politice, dezvoltării și modernizării bazei materiale de instrucție și educație.O activizare evidentă a cunoscut cercetarea domeniului istoriei și teoriei militare, au fost elaborate lucrări valoroase referitoare la organizarea și conducerea pregătirii de luptă și operative pe baza concepției Partidului Comunist Român cu privire la apărarea patriei de către întregul popor, locul, rolul și funcțiile sociale ale armatei, influența revoluției din domeniul tehnicii militare asupra metodelor și procedeelor de luptă. Perfecționarea muncii ideologice a influențat și cercetarea teh- nico-științifică, finalizată în producerea de noi mijloace de' luptă necesare înzestrării armatei și celorlalte componente ale sistemului național de apărare.Punînd în centrul muncii ideologice explicarea politicii interne și externe a partidului nostru — expresie a marxism-le- ninismului creator în acțiune — comandanții, organizațiile și activiștii de partid din armată acționează pentru transformarea ideilor cuprinse în documentele de partid în convingeri trainice ale militarilor, în mobiluri interioare, care să determine o atitudine înaintată față de muncă. față de îndatoririle ostășești- cetățenești.Prin întregul proces instruc- tiv-educativ, militarii sînt formați ca luptători dîrzi, iscusiți și vigilenți, cu o voință de fier, cu un dezvoltat simț al datoriei și onoarei militare, profund devotați patriei, poporului, partidului, comandantului lor suprem.In armată se continuă munca — începută în familie și școală — de educare patriotică a tinerilor, de dezvoltare a respectului față de istoria glorioasă a poporului român, față de tradițiile revoluționare ale clasei muncitoare și ale Partidului Comunist Român. Prin toate formele muncii educative dezvoltăm la militari dragostea și mindria față de mărețele realizări ale poporului nostru în o- pera de făurire a noii orinduiri, hotărirea de a munci cu abnegație pentru sporirea acestora, de a fi gata in orice moment să apere cuceririle revoluționare. integritatea patriei.în același timp, militarii sînt educați în spiritul internaționalismului proletar revoluționar, al solidarității cu toate țările socialiste, cu lupta partidelor comuniste și muncitorești, a forțelor revoluționare și democratice din lume.Creșterea conștiinței socialiste, revoluționare a militarilor dă tărie de granit armatei noastre, găsindu-și o elocventă expresie în faptul că întregul personal, de Ia soldat la general, aprobă politica internă și externă a partidului și statului nostru, acționează cu hotărîre, cu dăruire pentru înfăptuirea ei.Sîntem conștienți — a spus în continuare vorbitorul — că în armată există încă rezerve și posibilități pentru perfecționarea muncii politico-educative, pentru sporirea eficienței activităților și valorificarea deplină a capacităților creatoare ale cadrelor. în dezbaterile care au avut loc în pregătirea congresului au fost analizate neajunsurile existente, cauzele lor și s-au stabilit măsuri menite să ridice pe o treaptă superioară activitatea politico-educativă.îndeplinirea sarcinilor mari ce stau in fața armatei în etapa actuală ne obligă să desfășurăm în continuare o și mai intensă activitate politico-educativă. A- vind la bază Programul, celelalte hotărîri ale Congresului al XI-lea al partidului, operele tovarășului Nicolae Ceaușescu, munca ideologică și educativă din armată își va spori contribuția la înarmarea militarilor cu politica internă și externă a partidului și statului nostru, cu concepția materialist-dialectică și istorică despre lume.Comandanții, organele și organizațiile de partid și cele ale 

U.T.C., întregul personal își vor intensifica eforturile pentru ridicarea capacității de luptă a armatei, pentru înfăptuirea neabătută a tuturor sarcinilor rezultate pentru armată din documentele Congresului al XI-lea.în deplină concordanță cu politica externă a partidului, armata noastră a acționat și va acționa pentru extinderea colaborării cu armatele statelor- participante la Tratatul de la Varșovia, ale tuturor țărilor socialiste, cu armatele altor țări prietene.Armata noastră, condusă șl
Cuvântul tovarășului

Siito Andras
scriitorRealitățile noastre vorbesc de la sine de existenta unei culturi socialiste înfloritoare, integrată trup și suflet politicii Partidului Comunist Român. Caracterul ei a fost definit în mod științific, sarcinile ce-i revin astăzi au fost clarificate de către Congresul al XI-lea și îmbogățite în cadrul congresului nostru de magistrala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, adevărată capodoperă a mar- xism-leninismului creator. In spiritul ideilor revoluționare, cristalizate încă o dată, pentru noi toți, prin această analiză a- dîncă, avem prilejul să ne concentrăm din nou atenția asupra unor învățăminte istorice și a sarcinilor care ne stau_ in față. Ele sînt multiple și sînt legate în mod organic de politica generală a partidului și statului nostru, de atașamentul nostru fată de patrie, față de popor, față de viitorul țării.Referindu-se pe larg la unele aspecte ale creației, vorbitorul a arătat că cinstea de a fi scriitor comunist, scriitor maghiar din Republica Socialistă România sporește și mai mult îndatoririle față de patrie și de istoria ei, contribuie la întărirea frăției dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare. Istoria — a subliniat el — ne-a unit în momentele ei de vîrf, atunci cind sîngele nostru a curs alături, roșu, pentru dreptate, a- devăr, libertate, pîine. Pentru că prin strămoșii noștri am luptat împreună contra tătarilor, am suferit robia turcilor, a habsbur- gilor, a magnaților și a boierilor, am murit împreună la Bobîlna și am văzut lumina învierii comune în 1848, am suferit împreună coroana de foc a lui Doja și trupurile noastre au fost Șfărîmate de cuțitele roții lui Horia și, pentru a nu pierde visul nostru despre libertate, s-au aplecat asupra noastră cu sufletul înflăcărat un Bălces- cu, un Ady Endre, un Emil Isac, un Jozsef Attila. Acestea sînt a- mintirile noastre comune, învățăminte care ne cer atenție și sensibilitate ; atrași de luminile viitorului, trebuie să ne întoarcem privirea și înspre mesajul trecutului comun. Cinstind și în literatură trecutul nostru comun, de muncă și luptă, istoria poporului român, a naționalităților conlocuitoare, slujim și prin a- ceasta dezideratelor prezentului, adîncirii sentimentelor ce ne leagă de universul patriei,
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Iliescu
membru supleant al Comitetului Politic Executiv

al C.C. al P.C.R.,
prim-secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R.Doresc, în primul rînd, să transmit primului Congres al educației politice și al culturii socialiste salutul comuniștilor, al oamenilor muncii din județul Iași, aprecierea noastră înaltă pentru inițiativa convocării a- cestui amplu și reprezentativ forum. Totodată, îmi alătur gîn- dul aprecierilor privind expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu — document programatic de o deosebită valoare prin analiza multilaterală și pătrunzătoare a problematicii vaste a frontului ideologic, a fenomenelor care însoțesc procesele transformatoare din societatea noastră, prin evidențierea înfăptuirilor din ultimii ani în viața spirituală a României socialiste, precum și a neîmpliniri- lor, a factorilor de inerție cu care ne confruntăm în activitatea noastră, prin cutezanța abordării unor probleme teoretice de stringentă actualitate, prin orientările și liniile directoare pentru activitatea viitoare.O idee fundamentală care străbate expunerea tovarășului Ceaușescu și care a stat la baza dezbaterilor din congres și din reuniunile care l-au precedat — asupra căreia doresc să mă opresc în cuvintarea mea — este teza marxistă a rolului activității ideologice, al factorului conștient in desfășurarea procesului construcției socialiste. Rezultat al transformărilor din viața economico-socială și al acțiunii educative desfășurate de partid, conștiința nouă a oamenilor se reflectă in faptele lor de muncă și viață, în atitudinea înaintată față de muncă, față de averea socială, în noile raporturi ce se stabilesc între oameni, în eforturile consacrate ridicării sistematice a gradului de cultură generală, politică și profesională, în răspunderea cu care oamenii muncii participă la viața socială, la creația materială și spirituală.Nenumăratele acte de abnegație manifestate de colective de muncă din întreprinderi, de pe șantiere și ogoare, din unități de proiectare și cercetare, de învățămînt și ocrotirea sănătății, din instituții de artă și cultură dovedesc valențele noi ale conștiinței socialiste, încorporate în procesul muncii și al activității sociale.Așa cum sublinia tovarășul 

educată de partid — a spus in încheiere vorbitorul — nu cunoaște interese mai Înalte decit slujirea cu credință și devotament a poporului din rîndurile căruia face parte, își consacră toate forțele înfăptuirii fără șovăire a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, este gata în orice moment să execute ordinele patriei, ale dumneavoastră, tovarășe comandant suprem, să apere, împreună cu întregul popor, cuceririle revoluționare, libertatea și suveranitatea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

ale cărei ferestre le-am deschis în fața tuturor valorilor adevărate ale spiritului contemporan.Accentuind necesitatea perfecționării continue a întregii noastre vieți sociale, vorbitorul a arătat că ideile Congresului al XI-lea al partidului constituie un îndemn spre aplicarea creatoare a marxism-leninismu- lui în toate domeniile de activitate, inclusiv în cel al creației. Prin aceasta slujim patria noastră socialistă și totodată cauza fericirii general- umane, îmbinînd creator interesele națiunii noastre socialiste cu cele ale internaționalismului proletar. Sentimentele pe care le purtăm față de cauza generală a progresului și păcii, față de întreaga omenire sînt exprimate — și dovedite cu fapte — In crezul nostru formulat cu atîta claritate de către secretarul general al partidului, președintele republicii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Interesele naționale și internaționale proletare nu se exclud, ci, dimpotrivă, se condiționează reciproc ; între ele există o strînsă interdependentă, o unitate dialectică organică". Pentru noi „internaționalismul înseamnă colaborare între națiuni egale în drepturi, între popoare care se întrajuto- rează spre a putea desfășura cu mai mult succes lupta pentru socialism și comunism în fiecare din țările lor". în lumina a- cestei politici, deschidem ferestrele culturii și artelor, ale literaturii noastre înspre toate meridianele globului. Dorim ca mărturia noastră despre epoca în care trăim, despre realitățile vieții noastre să devină tot mai mult fila unei cronici istorice Vii, obiective, dovadă a atașamentului și adeziunii noastre ferme față de ideile cristalizate în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, față de politica internă și externă a Partidului Comunist Român. Dorim ca operele noastre să dovedească acest atașament. Muncim, creăm, stimați tovarăși — a spus vorbitorul în încheiere — visînd durabilitatea scrisului nostru. Speranța noastră poate nu este prea îndrăzneață, pentru că prima condiție a valorilor adevărate o purtăm în fiecare clipă a vieții noastre : trăim, ceea ce — sub conducerea partidului — trăiește azi întreaga țară, întregul nostru popor.

Ceaușescu, criteriul fundamental de apreciere a conștiinței socialiste este atitudinea față de muncă. Din acest punct de vedere, poziția înapoiată, manifestările de indolență, sustragerea de la obligațiile de serviciu, comoditatea și fuga de greutăți, neindeplinirea la timp a sarcinilor, lucrul superficial, de slabă calitate, manifestările de birocratism sau, și mai grav, tendințele de parazitism, neîncadrarea în activitatea productivă, tendința de a obține venituri pe căi ilicite, de căpătuială pe seama societății, vădesc o insuficientă educație civică, patriotică, o slabă înțelegere a răspunderilor sociale, care provoacă prejudicii grave intereselor obștești.Este un fapt evident că persistența și manifestarea acestor fenomene reflectă, așa cum pe bună dreptate sublinia tovarășul Ceaușescu, și slăbiciuni ale activității noastre educative, insuficienta combativitate a colectivelor de muncă, a opiniei publice, a organizațiilor de partid, de masă și obștești, a mijloacelor noastre de comunicare și informare de masă, a activității ideologice. Din păcate, uneori se găsesc și „teoreticieni" ai justificării furtului, apărători zeloși ai infractorilor și încă în numele umanismului socialist, predispuși chiar ca, în numele unor idei înalte, să defăimeze, să discrediteze oameni cinstiți. Neasigurarea peste tot a unei opinii de masă sănătoase, solidare, de dezaprobare și combatere promptă a unor asemenea fenomene, încurajează elementele necinstite, înrăite, promotoare ale unor mentalități înapoiate, străine filozofiei și moralei noastre.Dezbaterile din organizațiile de partid au subliniat importanța, pentru promovarea activă a normelor și principiilor de viață comuniste, a exemplului personal, a calităților morale și politice ale membrilor de partid, în primul rînd ale celor învestiți de colectivitate cu răspunderi sociale. Este un bun obicei al poporului nostru de a judeca oamenii nu numai după vorbe,
(Continuare în pag. a V-a)
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CONGRESUL EDUCAȚIE[POLITICE ȘLAL CULTURHSOCIALISTE
(Urmare din pag. a IV-a)ci îndeosebi după faptele lor. Nu este convingător și nu se bucură de prestigiu cel ce proclamă principii în care nu crede și pe care nu le practică, înfumuratul care predică altora modestia, slugarnicul care vorbește despre demnitate și curajul o- piniei, omul lipsit de principii care dă lecții de etică și echitate, arogantul care vorbește despre promovarea metodelor democratice. Așa cum sublinia tovarășul Ceaușescu, înfăptuirea rolului conducător al partidului, prestigiul său depind în mare măsură de felul în care-și îndeplinește obligațiile fiecare organizație de partid, de exemplul personal de muncă și comportament al fiecărui comunist.Ca activist de partid, prezent, în cursul anilor, în diferite domenii ale propagandei și muncii politico-educative de masă, împărtășesc întru totul și-mi însușesc aprecierile critice exprimate de tovarășul Ceaușescu la adresa frontului nostru ideologic, a lucrătorilor din domeniul propagandei și culturii, a conducerii acestor sectoare de către organele de partid. Prezentarea, uneori idilică, simplistă, de suprafață, a problematicii construcției socialismului, atît în propaganda de partid, cît și în creația științifică și literar-artistică, poate duce la crearea unei imagini deformate despre orîn- duirea noastră. Este necesară înțelegerea faptului că edificarea socialismului presupune muncă, eforturi, perseverență, dăruire și pasiune. Instaurarea și generalizarea noilor relații de producție nu putea să ducă automat la lichidarea moravurilor înapoiate, a contradicțiilor sociale, dar a creat un cadru nou, care ne dă posibilitatea să stăpînim mai bine și să dirijăm pe baze raționale, științifice procesele vieții sociale, pentru aceasta fiind necesare însă cunoștințe tot mai ample și conștiințe ferme, revoluționare, Sîntem convinși că aplicarea în viață a liniilor directoare și a îmbunătățirilor organizatorice în desfășurarea propagandei de partid, a activității educative de masă indicate în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu va da mai multă vigoare și eficiență muncii noastre.în strînsă concordanță cu spiritul promovat în politica internă se află și poziția consecventă adoptată de partidul nostru în abordarea problemelor vieții in-

Cuvîntul tovarășului 
Stefan Voicu

9
redactor-șei al revistei ,,Era socialistă”Ca și cei care au luat cuviptul înaintea mea de. la aeeastă tribună, doresc să-mi exprim, de la început, deplinul acord cu substanțiala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu profunda sa analiză privind activitatea politico-ideologică și educativă depusă în ultimii ani. Fără îndoială că importantele concluzii ce se desprind din a- ceastă expunere constituie, pentru noi toți, un bogat izvor de învățăminte și un prețios îndrumar de activitate în domeniul muncii politico-ideologice și cultural-educative.Atenția deosebită acordată activității educative provine din convingerea că ridicarea continuă a conștiinței socialiste, însușirea concepției materialistdialectice, a normelor de etică și echitate socialistă, educarea maselor în spiritul patriotismului socialist și al solidarității internaționaliste reprezintă unul din factorii fundamentali fără de care nu este posibilă opera pe care o întreprindem, opera de transformare socialistă și comunistă a patriei noastre.Tovarășul Ceaușescu a dat o înaltă apreciere contribuției presei la munca politico-educa- tivă, dar totodată a atras atenția, in spirit critic, tocmai asupra marilor răspunderi și îndatoriri ce revin presei și, desigur, fiecărui ziarist în parte. Afirmăm în mod deschis, și de la această tribună, că ceea ce caracterizează și trebuie să caracterizeze întreaga noastră presă este spiritul de partid, proclamarea fără echivoc a practicii potrivit căreia toate publicațiile. indiferent de profilul lor specific, slujesc și trebuie să slujească, prin întreaga lor activitate, interesele fundamentale de ordin social și național ale României socialiste, interesele fundamentale ale tuturor popoarelor, în lupta lor pentru libertate națională și socială, pentru pace și socialism.în continuare, evocînd tradițiile presei muncitorești revoluționare din trecut, preluate și ridicate pe un plan superior de presa noastră de azi, arătînd că cei mai iluștri dintre înaintași, cei mai înzestrați și mai reprezentativi gazetari și-au pus totdeauna condeiul în slujba celor mulți, militind cu pasiune și curaj pentru libertate și democrație. pentru interesele naționale ale poporului, pentru dreptate și progres social, vorbitorul a spus : Unii ideologi din Occident încearcă să acrediteze ideea că ar fi o incompatibilitate între conducerea de către partid a presei și caracterul ei democratic. Această afirmație provine fie din necunoaștere, fie din dorința de a denatura conținutul relațiilor normale între partid și mase, intre cetățean și statul nostru socialist. De altfel. în paranteză fie spus, nicăieri în lume nu există presă total neangajată, fie de partea partidelor sau grupărilor capitaliste, fie de partea forțelor populare, democrate. Pentru un observator de bună credință apare clar câ presa noastră devine, din ce in ce mai mult, unul din factorii cei mai activi de atragere efectivă a maselor la participarea, directă și indirectă, la elaborarea politicii generale, la exercitarea controlului obștesc, la continua perfecționare a vieții sociale. Presa noastră, prin esența sa, este un important și perseverent promotor al democratismului socialist în întreaga noas- 

ternaționale, In dezvoltarea relațiilor externe. Este meritul partidului nostru de a fi abordat de pe poziții principiale probleme de mare actualitate teoretică și practică — ca rolul națiunii și raportul dintre factorul național și cel internațional in mișcarea revoluționară și în dezvoltarea lumii contemporane, raportul dintre patriotism și internaționalism și, pe această bază, sublinierea necesității promovării noilor principii de relații între partidele comuniste, între statele socialiste, care, în opoziție cu politica de dictat și forță, practicată de imperialism în viața internațională, trebuie să ofere modelul posibil al așezării relațiilor între state și popoare pe baze fundamental noi — de deplină egalitate și respect reciproc, în concordanță cu noile realități istorice, cu aspirațiile spre progres și bunăstare ale tuturor popoarelor.Departe de a exprima îngustime națională, poziția partidului nostru este consecvent inter- naționalistă, pentru că nu pot fi concepute relații trainice de prietenie și cooperare între state și popoare decît pe bază de deplină egalitate, de stimă și încredere reciprocă. Grăitoare este în acest sens și definiția dată patriotismului de tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea sa, definiție marxistă care îmbină dragostea și devotamentul față de propria țară cu sentimentele de stimă și respect față de alte națiuni și popoare, cu solidaritatea internaționalistă.Analizind în spirit critic și autocritic propria activitate — a spus în încheiere vorbitorul — plenara lărgită a Comitetului județean de partid Iași a dat mandat delegaților la congres să exprime, pe de o parte, adeziunea deplină a comuniștilor ieșeni, a cadrelor de pe frontul ideologic, a tuturor oamenilor muncii din județul Iași la politica partidului și statului, la pozițiile principiale afirmate cu consecvență de partidul nostru pe arena internațională, la activitatea neobosită depusă de conducerea partidului, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, iar pe de altă parte, angajamentul nostru solemn de a milita fără preget pentru înfăptuirea hotă- rîrilor actualului congres, pentru perfecționarea activității ideologice, politico-educative, pentru realizarea Programului Partidului Comunist Român, spre binele și fericirea poporului român.

tră yiață socială. Tovarășul Ceaușescu s-a referit, in expu- ■ nerea sa, la unii gazetari de rea credință de peste hotare, care deformează realitatea noastră socialistă sau încearcă să ne dea sfaturi Dați-mi voie, tovarăși, ca unul dm cei mai vechi gazetari români, să le spun clar tuturor acestora că gazetarii din țara noastră, cei mai în vîrstă și cei mai tineri, își cunosc bine forțele, le sint scumpe idealurile partidului pe care-1 urmează cu justificată încredere și nu-și pierd timpul pentru a asculta amăgitoarele lor sfaturi.Vorbitorul s-a referit, apoi la faptul că, deși presa noastră își îndeplinește cu spirit partinic, revoluționar, funcțiile ei social- politice și educative, aceasta nu trebuie să constituie prilej de automulțumire. în legătură cu aceasta, amintind indicația secretarului general al partidului în legătură cu îndatorirea presei de a aborda mai aprofundat problemele politice, teoretice, culturale și artistice, de a manifesta un mai puternic spirit revoluționar, vorbitorul a spus : Deșigur că această observație privește și revista „Era socialistă", ceea ce obligă și redacția noastră la o examinare critică și constructivă â activității sale, in lumina magistralei expuneri a tovarășului Ceaușescu, bogat document teoretic, de esență creatoare marxist-le- ninistă. Lărgirea orizontului teoretic, lichidarea insuficientei aprofundări teoretice și a spiritului scăzut de combativitate din unele articole sint cerințe pentru întreaga presă, dar ele sint o necesitate fundamentală pentru noi, cei de la „Era socialistă", revistă cu un accentuat profil teoretic. Presa trebuie să fie în mai mare măsură exponentul activ, militant al politicii partidului de construcție socialistă și comunistă, tribună a experienței românești în dezvoltarea creatoare a teoriei marxist-leniniste și a făuririi noii orînduiri, propagandist perseverent al politicii noastre internaționaliste, antiim- perialiste și anticolonialiste, pentru pace și colaborare internațională, pentru o nouă ordine economică și politică mondială.în altă ordine de idei, cred că eficacitatea presei va crește și mai mult în măsura în care vom renunța la tonul uneori consta- tativ, obiectivist, cu care sint prezentate deficiențe ce trebuie arse cu fierul roșu, extirpate din rădăcină. Cred că trebuie să dispară articolele în care, mai ales în presa literară, critica este înecată. în tot felul de considerații apoase, încît pînă la urmă nu mai știi dacă ziarul critică sau laudă și te întrebi nedumerit de ce oare o mai fi fost scris articolul. Vorbitorul s-a referit în continuare la limbajul greoi, sec, greu accesibil al unor articole, la nevoia cititorului de a simți căldura sentimentelor ziaristului, luminate de idei generalizatoare, la necesitatea ca unele ziare să se preocupe mult mai mult de respectarea profilului și specificului lor propriu, subliniind necesitatea ca, în lumina cerințelor formulate mereu de către partid, lucrătorii din presă să manifeste un înalt spirit de răspundere socială, partinică față de cuvîntul scris sau difuzat. în încheiere, arătînd că ziariștii au datoria unui permanent și profund respect față de adevăr, arătîndu-se demni de funcția de onoare încredințată lor de partid pe frontul politico-ideologic și educativ, vorbi

torul a spus : Vă mărturisesc, tovarăși, părerea pe care o am atunci cînd îl aud pe tovarășul Ceaușescu vorbind despre menirea presei noastre : înțeleg in profunzime că dînsul dorește să îndeplinim visul lui Marx, care dorea ca presa să fie „ochiul
Cuvîntul tovarășului9 

Leonte Răutu
membru a! Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

președinte al Consiliului de conducere, 
rector al Academiei „Șteian Gheorghiu”în viața politică și spirituală a patriei noastre, Congresul educației politice și al culturii socialiste se înscrie ca un eveniment de excepțională însemnătate, menit să exercite o profundă înrîurire asupra procesului de formare a conștiinței socialiste, să traseze căile perfecționării continue a activității politice, i- deologice și educative.Această semnificație a congresului este puternic reliefată în magistrala cuvîntare rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Regăsim în ea însușirile caracteristice personalității secretarului general al partidului nostru : cutezanță și spirit creator în gîndire ; analiza teoretică pătrunzătoare a unor probleme complexe ale istoriei, ale edificării socialismului, ale devenirii social-politice a lumii contemporane ; profunzimea unită cu maximă precizie și claritate în definirea sarcinilor practice. A- vem în fața noastră un document de o valoare inestimabilă, care, într-o viziune de vastă cuprindere, dezvoltă și îmbogățește ideile programatice ale Plenarei din noiembrie 1971 și ale Congresului al XI-lea al partidului privind activitatea politico-ideologică și cultural-educativă a partidului nostru.Vorbitorul a arătat că statornica preocupare a partidului pentru aria atît de largă a problemelor educației și culturii socialiste decurge din însăși concepția sa cu privire la sensurile majore ale socialismului. „Noi considerăm și am considerat întotdeauna — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu — că menirea istorică a socialismului este nu numai de a elibera omul de asuprire și exploatare, de a asigura bunăstarea lui materială, ci de a făuri o civilizație spirituală superioară, care nu se poate realiza decît prin formarea omului nou. cu o înaltă conștiință și pregătire culturală și profesională. cu un profil social-politic înaintat".Referindu-șe în continuare la ceea ce s-a înfăptuit în această direcție în România socialistă, vorbitorul, a arâtati că puternica dezvoltare a instrucției publice, transformarea artei și culturii intr-un bun accesibil celor mai largi mase ale poporului reprezintă una din cele mai remarcabile realizări ale revoluției socialiste din patria noastră. Desigur, cu toate realizările imense obținute în dezvoltarea bazei materiale a societății noastre, avem incă un drum de parcurs pentru a ajunge din urmă țările avansate din punct de vedere economic. Dar, in ce privește accesul la învățămintul de toate gradele, răspîndirea cuvîntului tipărit și a operelor de artă, asigurarea efectivă a posibilității de a se bucura de bunurile civilizației și culturii pentru toți cetățenii țării, putem oricînd susține comparația cu țările capitaliste mai bogate decît țara noastră, mai favorizate de istorie decit a fost poporul nostru.Socialismul s-a dovedit a fi în practică singura cale a lichidării, în termene scurte la scara istoriei, a stării de înapoiere lăsată nouă moștenire de regimul burghezo-moșieresc, singura cale a soluționării radicale a unor probleme economice, sociale, culturale, de neasemuită complexitate. In a- ceasta constă criteriul suprem al legitimității istorice a revoluției noastre !Stăruind asupra analizei profunde făcute în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu lipsurilor care s-au manifestat în activitatea ideologică și îndeosebi greșelilor serioase săvîr- șite în propagandă, învățămînt, cercetare, cultură în anii trecuți, vorbitorul a spus :Conștient de răspunderile ce-mi revin în această privință, întrucât mă aflam în acea perioadă în munci de conducere în domeniul ideologiei, doresc să subliniez, și cu acest prilej, deplina îndreptățire a acestei analize critice privind manifestarea, vreme îndelungată, a spiritului dogmatic în activitatea ideologică, preluarea necritică din alte țări a unor forme, metode și modalități de abordare a unor probleme de însemnătate esențială ale ideologiei și gîndirii științifice, ne- aprofundarea pe baza teoriei marxist-leniniste a proceselor și fenomenelor istoriei naționale și a realităților sociale ale țării noastre. Văd în prezentarea deschisă, principială, a lipsurilor și greșelilor comise expresia esenței revoluționare a politicii partidului, o manifestare a simțului de înaltă responsabilitate cu care partidul nostru conduce opera de transformare revoluționară a societății. Doresc să relev rolul determinant pe care l-a avut tovarășul Nicolae Ceaușescu în'‘lichidarea hotărîtă a greșelilor săvîrșite, in imprimarea unei orientări creatoare, inovatoare, într-un autentic spirit marxist-leninist, întregii activități ideologice a partidului, în asigurarea îndrumării unitare de către partid a muncii în domeniul educației și culturii, ca principală garanție a ridicării acestei activități la un nivel superior, corespunzător cerințelor dictate de dezvoltarea societății noastre socialiste.Referindu-se în continuare la importantele puncte de reper stabilite în expunerea secretarului general al partidului pentru perfecționarea învătămîntu- lui de partid și a activității de 

mereu treaz al spiritului poporului, întruchiparea încrederii unui popor în sine însuși, legăturile grăitoare care leagă individul de stat și de lumea întreagă". Să realizăm, tovarăși, o asemenea presă sub conducerea partidului !

pregătire ideologică, teoretică și politică a cadrelor de partid și de stat, vorbitorul a arătat că, prin grija și din inițiativa conducerii de partid, s-a realizat în țara noastră, după o concepție I originală, un sistem unitar de formare și perfecționare a ca- i drelor de conducere, sistem în care răspunderi de seamă îi revin Academiei „Ștefan Gheorghiu".Orientările trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu fac necesară înmulțirea eforturilor în vederea înlăturării deficientelor ce mai persistă în activitatea noastră, pentru ca întregul proces de formare și perfecționare a cadrelor să răspundă cît mai direct necesităților activității practice.Alături de celelalte instituții ideologice — a spus în continuare vorbitorul — sîntem pătrunși de hotărirea de a răspunde prin fapte îndemnului adresat de secretarul general al partidului celor ce activează în domeniul științelor sociale de a aborda cu mai multă îndrăznea- I lă și profunzime problemele teoretice actuale și de perspectivă ale realităților noastre și ale vieții internaționale. Trebuie recunoscut că, deși în ultimii ani s-au obținut și în acest domeniu rezultate notabile, științele sociale mai au importante restanțe față de cerințele generate de dezvoltarea dinamică a societății noastre, de evoluția complexă a relațiilor internaționale și de desfășurarea procesului revoluționar mondial. Toate a- cestea solicită unirea, într-un larg cadru pluridisciplinar, a e- forturilor economiștilor, sociologilor, filozofilor, lucrătorilor din domeniul științei politice, urmărirea cu mai multă perseverență a finalității practice a activității de cercetare, realizarea unui dialog permanent, a unei conlucrări strînse cu beneficiarii potențiali ai cercetării.Aș dori să-mi exprim adinca satisfacție in legătură cu ideea deosebit de prețioasă exprimată în expunere, referitor la elaborarea, alături de importante lucrări privind istoria partidului și;a patriei noastre, a unei istorii a mimării muncitorești revoluționare internaționale, precum și a istoriei mișcărilor de e- liberare națională, antiimperia- liste. Această idee reprezintă o nouă manifestare a spiritului internaționalist al partidului și, totodată, a preocupării sale constante de a analiza într-o viziune proprie, de pe pozițiile materialismului dialectic și istoric, problemele istoriei și ale vieții contemporane.
(Vorbitorul a arătat că analizarea in expunerea făcută de secretarul general al partidului a conținutului conceptului de 'internaționalism, a raportului dintre național și internațional constituie o remarcabilă pagină de teorie revoluționară. Extinderea sferei procesului revoluționar, apariția de noi factori ai acestuia in lumea contemporană nu pot să nu ducă la lăr-, girea conținutului însuși al con-J ceptului de internaționalism. In concepția partidului nostru, respectarea strictă a dreptului fiecărui popor de a fi pe deplin stăpîn pe destinele sale este unul din criteriile supreme ale internaționalismului ; subaprecierea, și cu atît mai mult încălcarea independenței și suveranității naționale a oricărei țări nu pot fi justificate invo- cindu-se pretinse interese internaționale.Un element esențial al internaționalismului în epoca noastră este unitatea de tip nou intre partidele comuniste și muncitorești, unitate care pornește de la diversitatea condițiilor în care acționează aceste partide și de la dreptul lor imprescriptibil de a-și elabora în mod autonom strategia și tactica. . în mod justificat, în mișcarea comunistă și muncitorească internațională se ancorează tot mai puternic convingerea că astăzi fără autonomie deplină nu poate exista internaționalism autentic, deoarece autonomia înseamnă aderarea deplină la realitățile naționale, iar contribuția unui partid la cauza comună este cu atît mai valoroasă, cu atît mai reală, cu cît el este mai ancorat în realitățile naționale și reflectă în activitatea sa cerințele dezvoltării istorice a propriei țări.Congresul educației politice și al culturii socialiste — incăAina din inițiativele remarcabile ale secretarului general al partidului nostru pe planul dezvoltării democratice a societății — va constitui, fără îndoială, un moment de semnificație majoră in întreaga activitate ideologică, politico-educativă, culturală a partidului. Este o sarcină de cinste pentru fiecare dintre noi de a munci cu dăruire și pasiune pentru a materializa în noi împliniri hotărîrile ce vor fi adoptate de congres, indicațiile de valoare excepțională cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu.In încheiere, vorbitorul a spus : Ținind seama de valoarea teoretică și practică excepțională a expunerii prezentate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, propun congresului să adopte această expunere drept document programatic, care să servească drept călăuză în domeniul ideologiei, educației și în- vățămîntului. în știință și cultură — instrument puternic în realizarea hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului.
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Constantin Bostină
9 

președintele Consiliului național al Organizației 
pionierilorReprezentanții celor 2 100 000 de purtători ai cravatelor roșii cu tricolor și ai cadrelor care muncesc cu -pionierii ne-au dat mandat de a participa la Congresul educației politice și al culturii socialiste și de a da expresie hotărârii Organizației pionierilor de a contribui cu toată energia la formarea și educarea comunistă a celor mai tinere vlăstare ale țării ; de a exprima, totodată, conducerii partidului și statului, dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai sincere gînduri și sentimente de dragoste și recunoștință pentru minunatele condiții de muncă și viață create tuturor copiilor patriei, pentru grija părintească manifestată permanent față de formarea comunistă a celor care vor înfăptui mîine Programul partidului.După ce s-a referit, în continuare, la importanța hotăritoa- re pentru activitatea Organizației pionierilor a hotăririlor a- doptate de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, a măsurilor adoptate în legătură cu conducerea nemijlocită de către partid a Organizației pionierilor, cu constituirea organelor proprii de conducere ale a- cesteia, vorbitorul a subliniat că pionierii .și școlarii își fac o datorie de credință din cunoașterea și însușirea' politicii partidului. în acest sens, vor fi inițiate și în viitor multiple activități politico-educative, solici- tînd, totodată, angajarea cadrelor didactice în prezentarea și explicitarea, la nivelul de înțelegere al copiilor, a legilor statului, a politicii P.C.R., a principiilor sale marxist- leniniste. Preocuparea esențială a activității educative a Organizației pionierilor o va constitui cultivarea la pionieri și școlari a convingerii de a trăi și munci în chip comunist, revoluționar, de a năzui necontenit spre a urma pilda comuniștilor, exemplul strălucit de muncă și viață al tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai apropiat părinte, prieten și îndrumător ă pionierilor.Organizația pionierilor — a spus in continuare vorbitorul — va cultiva cu și mai multă hotă- rire in rindul tuturor membrilor săi patriotismul, unitatea și frăția tuturor copiilor, indiferent de naționalitate, cunoașterea istoriei patriei și a partidului, a realizărilor din anii socialismului și perspectivelor de dezvoltare . comunistă a tării, pentru a-i ajuta sp cunoască e- roismul celor care aU apărat ființa națională, dreptul la libertate și neatirnare, să înțeleagă că aici sintem, aici am fost și. mai ales, aici vom dăinui veșnic numai prin munca și lupta noastră. In acest sens, la plenara Consiliului național al Organizației pionierilor s-a ho-
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Vasile Potop
director general al Radioteleviziunii romăneȘi de această dată, expunerea prezentată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este un model de analiză științifică, marxist-leni- nistă a realităților din țara noastră, o strălucită sinteză a perioadei pe care o străbatem și totodată o viziune de largă perspectivă istorică asupra o- biectivelor și orientărilor ce trebuie urmate în sfera ideologiei, cunoașterii și educației socialiste.Radioteleviziunea română și-a găsit în Programul ideologic. în indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, statutul său social care-i definește cu claritate rolul și funcțiile în viața societății ca instrument de propagandă a partidului și statului, ca unul dintre mijloacele principale ale activității ideologice, educative și cultural-artistice din țara noastră. Muncind pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate, colectivul radiotele- viziunii a depus eforturi susținute pentru înlăturarea neajunsurilor din conținutul și profilul tematic al emisiunilor care au fost aspru criticate la Plenara Comitetului Central al partidului din noiembrie 1971. în perioada care a trecut de la a- ceastă plenară au avut Ioc schimbări fundamentale în întreaga activitate a radioteleviziunii. A fost elaborată și înfăptuită o nouă concepție cu privire la structura și orientarea programelor, s-a îmbogățit conținutul emisiunilor, a crescut caracterul lor militant, combativ și educativ.Sîntem conștienți — a subliniat în continuare vorbitorul — că în munca radioteleviziunii sînt încă neajunsuri, că multe din laturile activității sale trebuie îmbunătățite și perfecționate. Acest lucru ne apare cu atît mai clar acum, după ce am ascultat importanta expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu din care rezultă încă o dată marile sarcini și răspunderi ce revin radioteleviziunii în etapa actuală. Ne însușim întru totul criticile ce ne-au fost adresate, considerindu-le ca un nou și prețios ajutor în îndrumarea activității noastre și vă asigurăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom lua toate măsurile pentru înlăturarea neajunsurilor arătate. Este îndreptățită concluzia că preocuparea pentru îmbogățirea tematică a programelor nu a fost însoțită de un efort permanent pentru îmbunătățirea calitativă a emisiunilor și creșterea forței lor educative. Datorită unor neajunsuri în pregătirea cadrelor și organizarea muncii se mai difuzează emisiuni sărace în idei, realizate fără măiestrie artistică și profesională, lipsite de atractivitate și 

tărît să se inițieze o amplă acțiune de educare patriotică a copiilor sub genericul „Sîntem nepoți de daci și de romani". In acest context — a subliniat vorbitorul — rugăm creatorii de artă și literatură să facă mai multe opere cu oameni ai zilelor noastre, cu comuniștii care călăuzesc pașii copiilor în viată ; să creeze mai multe poezii patriotice, cîntece și marșuri care să fie expresia năzuințelor și vîrstei pionierilor.Stimulind fantezia și creativitatea, îndeminarea și hărnicia, activitățile tehnico-aplicative, în care în prezent sînt cuprinși peste un milion de copii, consiliile și comandamentele pionierești își vor înscrie ca obiective centrale educarea prin și pentru muncă a elevilor, sădirea în mintea tuturor copiilor a ceea ce tovarășul Nicolae Ceaușescu a înfățișat ca o necesitate vitală : „nici muncă fără pîine, nici pîine fără muncă". Totodată, se va întări conlucrarea cu familia, pentru o mai bună cunoaștere a pionierilor, pentru antrenarea tuturor la munca social-utilă.Subliniind importanța formării și dezvoltării la copii a conștiinței comuniste, a ridicării in acest scop, pe o nouă treaptă, a muncii de educație revoluționară a tinerei generații, vorbitorul s-a referit pe larg la necesitatea conlucrării mai strînse a Organizației pionierilor cu U.T.C., cu ceilalți factori educaționali; în acest context, el a evidențiat faptul că școala, unele cadre didactice nu răspund și nu țin pasul pe deplin cu exigențele actuale și, mai ales, cu cele de viitor. în condițiile generalizării învățămîntului de 10 ani — a spus apoi vorbitorul — este necesar să se reanalizeze conținutul și structura planurilor și programelor de învățămînt, supraîncărcate excesiv și, uneori, chiar neorientate corespunzător. Din perspectiva cerințelor Programului partidului și ale Codului eticii și echității socialiste este necesară adoptarea unor măsuri pentru o mai bună îndrumare a activității din școli, inclusiv de către Ministerul Educației și învățămîntului.în încheiere, Vorbitorul a spus: Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că Organizația pionierilor este ho- tărită să sădească în sufletul și inima copiilor tot ceea ce ați îndrăznit în anii de vitregie, ca să-nălțați un soare comunist în această țară, tot ce au mai de (jj-eț comuniștii, .tot be ap moște- riît la rîndul lor din tezaurul lă-1 sat de străbuni, pentru ca in drumul ei mereu ascendent, in grandioasa ei devenire istorică, România socialistă să aibă întotdeauna fiii pe care îi merită, care să-i asigure la trecutu-i mare, mare viitor.

putere de convingere. Deseori în emisiunile publicistice nu sînt puși în primul plan oamenii, cu viața, ideile și faptele lor, ade- vărații eroi ai zilelor noastre, și se insistă prea mult pe prezentarea mașinilor, agregatelor, a unor peisaje industriale. Este necesar ca în viitor, concomitent cu o grijă sporită pentru îmbunătățirea conținutului programelor. să milităm mai mult pentru găsirea unor modalități noi, mai convingătoare și eficiente de dezbatere a problemelor ideologice, științifice și istorice, de propagare a politicii interne și externe a partidului și statului, de promovare largă a normelor eticii și echității socialiste, a sentimentelor patriotismului socialist, ale frăției oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate, astfel incit să sporească aportul radioteleviziunii în activitatea de formare a omului nou, de dezvoltare a conștiinței socialiste a maselor. Vom acorda o atenție sporită ridicării calității emisiunilor, îmbogățirii calității lor politico-educative, abordării mai aprofundate a problemelor sociale, politice și culturale, așa cum ne cere secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Referindu-se pe larg la faptul că îmbunătățirea conținutului și modului . de prezentare a emisiunilor cultural-artistice va constitui o preocupare de prim ordin a conducerii radioteleviziunii, vorbitorul a spus : Pentru îmbunătățirea continuă a programelor și integrarea lor in mai mare măsură în realitățile economice, politice și social-cul- turale ale țării trebuie întărite și mai mult legăturile radioteleviziunii cu toate categoriile populației și asigurată o prezență cît mai largă în emisiuni a muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, a tineretului și femeilor, a oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, care, pe baza cunoașterii nemijlocite a vieții, pot să imprime emisiunilor o mai mare putere de convingere. Vom lua măsuri pentru îmbunătățirea muncii consiliului național, a redacțiilor și celoflalte compartimente ale radioteleviziunii, pentru înlăturarea oricăror manifestări de formalism, promovarea unui stil de muncă exigent, partinic. în ce mă privește, sînt conștient de răspunderea ce o port pentru neajunsurile care se manifestă și vă asigur că voi munci cu toată capacitatea și puterea de care dispun pentru îmbunătățirea activității generale a radioteleviziunii.Folosim acest prilej — a spus în încheiere vorbitorul — pentru a exprima recunoștință tovarășului Nicolae Ceaușescu 

pentru îndrumarea concretă și ajutorul permanent pe care-1 acordă radioteleviziunii, pentru activitatea neobosită pe care o
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Ion Anton
rector al InstitutuluiAscultînd excepționala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, model de analiză marxist-leninistă a complexelor probleme ale ideologiei, culturii și educației, ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, am avut convingerea că trăim unul din marile momente din istoria poporului român. Așa cum s-a subliniat în numeroase documente de partid, școala reprezintă principalul factor de educație și formare a omului nou, pătruns de spirit revoluționar novator, cu o înaltă conștiință moral-politică, cetățenească și patriotică. îmi fac o datorie de onoare de a sublinia meritul excepțional al tovarășului Nicolae Ceaușescu, care ne-a conturat esența învățămîntului, funcțiile și legăturile sale cu viața și care a indicat direcțiile dezvoltării, perfecționării și modernizării acestuia, unirii strînse cu cercetarea și producția.în continuare, vorbitorul s-a referit la activitatea de integrare a învățămintului cu producția și cercetarea, desfășurată în întregul Institut politehnic „Traian Vuia", subliniind că se acționează cu toată energia și cunoștințele, cu toata dăruirea în direcția integrării activității cadrelor didactice și studenților in problematica industriei, economiei, educării politice a studenților în spiritul concepției ma- terialist-dialectice și istorice, sporirii gradului de participare a studenților la procesul formării lor profesionale și moral-po- litice, a conturării acelui minunat profil uman prefigurat in documentele de partid. în Codul principiilor și normelor vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste. Ne străduim — a arătat vorbitorul — să-i pregătim pe studenți ca buni specialiști, dar și ca cetățeni și patrioți conștienți de înaltele lor îndatoriri sociale, de participanți activi la progresul și civilizația patriei noastre.într-un timp relativ scurt, am dezvoltat puternic o bază materială formată din unități proprii de producție, proiectare și stații-pilot. Este demn de amintit că în ultimii trei ani s-au executat în unitățile noastre

Cuvîntul tovarășului 
Mihnea Gheorghiu 

președintele Academiei de științe sociale și politiceVorbitorul a subliniat. în cuvîntul său, că anii din urmă au fost deosebit de prielnici și cercetării științifice în domeniul științelor societății, al economiei, filozofiei, lingvisticii, științelor juridice și politice, istoriei și teoriei, artei și literaturii, domenii în care au apărut multe lucrări valoroase ; au avut loc sute de dezbateri, sesiuni, conferințe, colocvii și congrese în Capitală și în țară, unele cu participare internațională. garantate de acest climat de libertate a creației spirituale din țara noastră. O serie de tratate fundamentale și lucrări de referință sînt în curs de apariție. Știința noastră participă cu succes la confruntări internaționale de înaltă calificare, purtînd peste hotare cuvîntul partidului, al patriei.Pe unii i-au satisfăcut cantitatea, numărul paginilor tipărite, numărul orelor de curs sau consultații ; dar noi trebuia să punem în chestiune calitatea și e- ficiența lucrului.Referindu-se, în continuare, Ia lipsurile menționate în expunerea secretarului general al partidului în legătură cu unele aspecte ale activității Academiei de științe sociale și politice, la măsurile pe care acest for științific le va lua pentru remedierea neajunsurilor și nerealizări- lor semnalate, vorbitorul a spus: Vrem să vă asigurăm însă că, prin conducerea directă de către partid, prin procesul de integrare a învățămîntului social- politic cu cercetarea, prin îmbunătățirea stilului de muncă, prin munca organizatorică concretă asupra acestei integrări însăși — în curs de desăvîrșire, cu sprijinul absolut necesar al Ministerului Educației și învă- țămîntului — multe dintre neajunsurile remarcate sint pe cale de a fi remediate. Planul de cercetare și planul editorial se realizează în cadrul programului cincinal 1976—1980.Pentru că e anul în care se celebrează Brâncuși, aș fi înclinat să observ că, precum arta revoluționară, tot astfel și gîn- direa social-politică trebuie să se afle în stare de căutare permanentă, pentru ca „sculptând păsări, de fapt să sculpteze zboruri", cum declara despre sine marele artist român, părintele artei moderne. Elanul nostru declarat „spre comunism, în zbor" reflectă un asemenea proces practic și teoretic, constituit dintr-o infinitate de nuanțe, de acumulări și salturi, în care însăși filozofia noastră se îmbogățește, reconsiderînd raportul dintre știință și ideologie, prin definirea filozofiei ca instrument ideologic de transformare revoluționară a societății.Dialectica marxistă nu are vocație conformistă și apologetică ; ea este critică și revoluționară. Această gindire nouă ii ferește pe teoreticieni să enunțe „legi" în afara realității istorice, îi înarmează spre a învinge formalismul discuțiilor iu abstracte, atunci cînd realitatea refuză speculațiile și tocmeala, mai ales atunci cînd adevărul nostru istoric, politic, economic și .moral e limpede ca 

desfășoară în slujba prosperității patriei și fericirii poporului român, a cauzei socialismului, progresului și păcii în lume.

politehnic din Timișoarapeste 35 de prototipuri de a- parate, standuri și utilaje, iar in planul anului curent sînt în lucru 27 de prototipuri și se pregătesc pentru anii 1977/1978 peste 50 de noi prototipuri. Pentru apropierea învățămîntului de cerințele producției, institutul nostru a orientat cu precădere activitatea de cercetare spre problemele majore ale industriei și economiei, fără a neglija însă cercetarea de vîrf. Cadrele noastre didactice, împreună cu studenții lucrează la circa 20 din programele de cercetare ale Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie. în 1975 am avut contracte în valoare de 36 milioane lei.Climatul de muncă serios ți creator, condițiile generale în care se desfășoară întreaga activitate, precum și atitudinea față de muncă a cadrelor noastre didactice și a studenților vor contribui in mod substanțial la amplificarea rezultatelor de pînă acum. Dezbaterile și analizele noastre în organizațiile de partid. în senat, în consiliile profesorale și în organizațiile de tineret privitor la activitatea cultural-educativă au avut ca o- biect responsabilitatea, disciplina, pasiunea, dragostea față de muncă. Ne străduim să irisu- flăm în conștiința tuturor că munca este principalul cîmp al realizării și creativității umane.Cadrele didactice și studenții Institutului politehnic din Timișoara mi-au încredințat mandatul de a exprima totala adeziune față de politica internă și externă promovată de partidul și statul nostru, de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Noi, cei care activăm în învățămintul superior, sîntem pe deplin con- știenți de faptul că tot ceea ce s-a spus la tribuna acestui congres are directă legătură și cu activitatea noastră de fiecare zi. Cunoscîndu-ne neîmplinirile noastre și ale învățămîntului în general, neîmpliniri criticate de altfel în mai multe rînduri de conducerea de partid și de stat, vom face totul pentru ca activitatea formativă desfășurată eu viitorii constructori ai socialismului și comunismului să înregistreze succese tot mai mari.

lumina zilei. Socialismul științific nu este o doctrină de uz intern, nu este un sistem de semne de recunoaștere între inițiați compus din formule și etichete, nu este o contabilitate dublă, cu diferențe camuflate între vorbe și fapte. O asemenea gindire social-politică duce la decăderea filozofiei, la pervertirea intelectuală a științei însăși. Spun toate acestea, spre a sublinia o dată mai mult consecvența și principialitatea demersului filozofic, așa cum îl înțelege și îl indică partidul nostru și așa cum reiese din Programul P.C.R., din opera și îndrumările directe ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.Problemele ridicate de actuala civilizație științifico-tehnică nu pot fi rezolvate dacă sînt reduse la metafore, simboluri și abstracții, ci numai dacă „problema omului", poziția sa în condițiile prezente, activitatea și influenta sa crescindă asupra mediului înconjurător — biologic și socio-politic — sînt privite ca o problemă practică vitală, ce afectează fundamentele umanității însăși.Inițiativa acestui program ideologic și etic de o inestimabilă importanță pentru viitorul socialismului în România, pentru făurirea omului nou al noii societăți românești aparține, precum știm cu toții, președintelui mult stimat al patriei noastre socialiste, a cărui tinerețe eroică și maturitate prodigioasă ne-au oferit și ne oferă și azi, tuturor comuniștilor, întregului popor, exemplul pluridimensional al realității omului nou : un țăran prin obîrșie, muncitor prin destin și intelectual prin pregătirea sa multilaterală, patriot și internaționalist neabătut, apărător al tradițiilor înaintate și înaintaș al transformărilor revoluționare, om comunist și comunist de omenie. Acesta este secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Nicolae Ceaușescu.în încheierea cuvîntului său, vorbitorul a spus : Făurirea unui om nou, dotat cu o inteligență și o sensibilitate cultivată, crescut de partid în spiritul cinstei și al devotamentului nețărmurit față de clasa muncitoare, de patria liberă, de poporul român, a constituit țelul neabătut al educației pe care partidul a dat-o membrilor și simpatizanților săi, tuturor oamenilor muncii, țăranilor, tineretului studios, decenii de-a rîndul, luptînd cu obscurantismul și cu nelegiuirea, într-o țară subdezvoltată economic și sanitar și ținută la nivelul de alfabetizare rușinos cu care ne-am înfruntat încă multă vreme după eliberare. Partidul a condus poporul spre lumină și victorie, și poporul a biruit dușmanul cel mai teribil al omenirii : ignoranța și înapoierea, lumea veche și omul vechi cu toate ale lui. Este un imens avantaj pentru viitorul poporului român această însușire determinantă a societății pe care și-a făurit-o : EDUCAȚIA, izbînda învățăturii, a științei și artelor, a civilizației.



PAGINA 6 SCINTEIA — sîmbătă 5 iunie 1976

CONGRESUL EDUCAȚIEI POLITICE Șl AL CULTURII SOCIALISTE
Din cuvîntul participanților la dezbaterile în secțiuni din ziua de 3 iunie

Cuvîntul tovarășului
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Emil Bobu
membru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 

al Consiliului de Stat
la Secțiunea pentru producția cinematografică 

și difuzarea filmuluiCongresul educației politice și al culturii socialiste reprezintă, pentru întreaga viață socială a tării noastre, un eveniment a cărui importanță ne-a fost înfățișată cu strălucire, în toată profunzimea și amplitudinea -dimensiunilor ei, de magistrala expunere prezentată în deschi- derea_ lucrărilor congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Exprimînd acordul deplin cu ampla și însuflețitoarea expunere a secretarului general al partidului nostru, vorbitorul a subliniat în continuare că întreaga muncă desfășurată de partid, de celelalte organizații de masă și obștești, de instituțiile cultural-educative poartă amprenta vie a contribuției directe, teoretice și practice, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Dind o înaltă apreciere acestei contribuții, noi vedem în secretarul general al partidului, personalitate proeminentă a luptei mondiale pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră, un model exemplar de militant revoluționar, de patriot și internaționalist consecvent. Activitatea secretarului general al partidului reprezintă un exemplu în- suflețitor pentru toți comuniștii, pentru întregul nostru popor, strîns unit în jurul partidului.Referindu-se apoi, potrivit specificului secțiunii, la bilanțul realizărilor obținute de cinematografie în cincinalul care s-a încheiat de curînd, vorbitorul a subliniat că acesta este, neîndoielnic, expresia spiritului partinic în care au fost traduse in viață sarcinile puse de partid în fața producției noastre de film, a angajării neabătute cu care cineaștii au răspuns cerinței ca „filmul să devină un puternic mijloc de educație socialistă a maselor". Este o mîndrie pentru toți lucrătorii din cinematografie și, totodată, un imbold puternic de a munci și mai bine, aprecierea pozitivă făcută de secretarul general al partidului nostru la întîlnirea cu cineaștii din anul 1974.Progrese însemnate s-au înregistrat în direcția filmului istoric, a evocării tradițiilor de luptă pentru libertate și neatîr- nare ale poporului nostru. în e- tapa parcursă, filmul istoric dispune de un plan de largă respirație, și-a însușit o concepție mai clară cu privire la realizarea operelor care trebuie să configureze epopeea națională, construită pe criterii științifice și pe adevărul incontestabil al documentelor istorice.în contextul creșterii generale a producției cinematografice se poate vorbi despre sporirea numărului de filme inspirate de prefacerile revoluționare petrecute azi în tara noastră, despre orientarea tot mai accentuată a cineaștilor noștri spre filmul de actualitate. în general, preocuparea de a privi, de a înțelege și de a reda viața în spiritul Programului ideologic al partidului, al eticii și echității socialiste a devenit în filmul românesc o realitate dominantă.în această perioadă s-a afirmat cu vigoare filmul-dezbatere pe teme politice și sociale, un gen de mare forță de înrîurire, capabil să răscolească conștiința spectatorului și să-i pună probleme politice, civice, etice de interes major.Filmul documentar a dovedit că poate să fie pentru cinematografia românească o adevărată „școală a vieții", o imagine convingătoare a eroismului și frumuseții epocii noastre revoluționare.Sporirea numărului de filme a creat în același timp condiții favorabile pentru dezvoltarea tuturor genurilor cinematografice. O serie de opere din tezaurul literaturii noastre clasice și moderne au inspirat filme cu profunde semnificații sociale și cu o expresie artistică de înaltă ținută. S-a dezvoltat, în continuare, așa-numitul film „de acțiune", în care atractivitatea izvorăște din idei politice, filme care afirmă setea de totdeauna de libertate și de neatirnare a poporului român.A crescut, de asemenea, numărul de filme destinate copiilor, atît filme de lung- metraj cu actori, cît și o serie de filme de desen animat, unele din ele încununate cu premii importante la festivaluri internaționale.Creșterea cantitativă și călită-’ tivă a producției noastre de filme a impus, în mod firesc, ca procesul de maturizare să cuprindă toate sectoarele creației, gîndirii, producției și organizării cinematografice. Critica de cinema. teoria și gîndirea cinematografică și-au adus și ele o contribuție la afirmarea cu mai multă obiectivitate a adevăratelor valori politice, educative și artistice ale filmului românesc. Este de menționat, de a- semenea, că în această perioadă »-au pus bazele producției de 
Cuvîntul tovarășului 

llie Verdet
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membru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

la Secțiunea pentru activitatea educativă desfășurată 
de școli, case de cultură și cluburi din orașe 

, și întreprinderiînainte de toate, socotesc că este de datoria noastră să relevăm importanta deosebită pe care o are pentru succesul lucrărilor congresului, pentru des

filme de televiziune, realizîn- du-se primele seriale.Repertoriul filmelor difuzate pe ecranele cinematografelor din țara noastră s-a îmbogățit an de an, atît sub raportul structurii tematice și al provenienței din zone geografice cît mai diverse, cît și sub raportul mesajului și valorii artistice. Prin politica repertorială a fost mai bine pusă în valoare creația autohtonă.Dezbaterile care au avui loc în pregătirea Congresului nostru — a spus în continuare vorbitorul — expunerea făcută în fața congresului de către tovarășul Nicolae Ceaușescu au arătat, totodată. în spirit critic, cu înaltă principialitate, neimplinirile și lipsurile ce mai persistă în activitatea de realizare a filmului românesc. Alături de filme bune, cu un conținut de idei clar si cu un valoros mesaj social, politic și moral, bine realizate sub raport artistic, mai apar, din păcate, și filme mediocre și chiar slabe. Lipsite de un conflict bine precizat și de un mesaj limpede, astfel de filme cantonează într-o tematică periferică. minoră, lipsită de interes. Necunoscînd în suficientă măsură viața, autorii acestor filme creează conflicte și personaje artificiale lipsite de consistentă, inexpresive, a căror evoluție pe ecrane este puțin convingătoare. Astfel de filme nu emoționează, iar forța cu care pot să înrîurească conștiințele este la fel de scăzută.Deși s-au făcut pași importanți în domeniul filmului cu caracter patriotic, nu ne putem declara satisfăcuți nici cu numărul, nici cu calitatea unor astfel de pelicule. Istoria patriei noastre, din cele mai îndepărtate timpuri, lupta nestăvilită a poporului nostru pentru dreptate socială și națională, pentru independentă, suveranitate și unitate. munca și lupta eroică prezentă a întregului popor, care — sub conducerea partidului — e- difică România socialistă, reprezintă o sursă nesecată de inspirație pentru mari opere de artă, pline de vibrație patriotică și revoluționară.Pe bună dreptate a fost criticat și faptul că sînt încă prea puține filmele care se adresează copiilor și tineretului, generațiilor care vor duce mai departe steagul luptei pentru comunism.Lipsuri serioase sînt evidente și în ceea ce privește realizarea unor comedii valoroase. Deși s-au diversificat mult genurile cinematografice, comedia a rămas in urmă, la un anumit stadiu de superficialitate estradis- tică.Se resimte nevoia îmbunătățirii activității și din domeniul filmului de scurt-metraj. mai ales în ceea ce privește filmul științific. Sînt prea puține peliculele de popularizare a științei astăzi, cînd lărgirea orizontului de cunoaștere al oamenilor a devenit o necesitate tot mai evidentă.Unele lipsuri s-au manifestat și în activitatea de programare și difuzare a filmului. Lansarea filmelor nu s-a făcut în mod diferențiat, unele filme cu un caracter comercial mai pronunțat beneficiind de o programare preferențială. Nici selectarea filmelor din import nu s-a făcut întotdeauna după criterii de înaltă exigentă ideologică și artistică. Este nevoie să se Îmbunătățească munca de selecție astfel incit să nu pătrundă pe ecranele noastre nimic din c«ea ce ar putea să polueze conștiințele oamenilor.Perspectiva dezvoltării cinematografiei noastre este indisolubil legată de Programul partidului nostru. în întreaga activitate de viitor a cinematografiei noastre o atenție deosebită va trebui acordată filmelor epopeii naționale, pirghie importantă în opera de educație patriotică a poporului nostru, ca si filmului de actualitate. în a- cest cadru, un loc din ce in ce mai important va trebui să-l o- cupe viața clasei noastre muncitoare. ca și lupta tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani sau de alte naționalități — angajați cu trup și suflet în opera măreață de construire, sub conducerea partidului, a civilizației socialiste în România.Prin conținutul și forma sa, filmul trebuie să devină în tot mai mare măsură un mijloc de educație, să contribuie în tot mai mare măsură la formarea și dezvoltarea omului nou, la afirmarea tot mai largă în viață a principiilor eticii și echității comuniste. a concepției revoluționare despre lume și viață, a politicii interne și externe a Partidului Comunist Român, a ideilor din Programul partidului.Va trebui, intr-adevăr, „să facem totul — așa cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu — pentru a da poporului nostru filmele pe care le așteaptă și le merită".

fășurarea rodnică în perspectivă a muncii politico-educative strălucita expunere rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, expunere primită cu deosebită însu

flețire, cu totală adeziune de cei aproape 7 000 de participanți la congres. Sînt convins că și luările de cuvînt. dezbaterile din secțiune vor exprima acordul nostru deplin cu poziția profund principială de pe care sînt a- bordate în expunere problemele interne și internaționale, cu sarcinile stabilite, cu propunerile de perfecționare în continuare a activității de formare a omului nou. cît și cu tezele, teoretice pe care le fundamentează.Se cuvine și cu acest prilej să scoatem în evidentă considerabilele merite pe care le are secretarul general al partidului nostru în inițierea și elaborarea Programului ideologic al partidului — document fundamental al construcției noastre socialiste — care vădește, o dată în plus, modul său de gîndire și acțiune, intransigența revoluționară, înaltele sale însușiri, capacitatea de a descifra cerințele majore ale mersului înainte al societății noastre.Subliniind că aplicarea Programului ideologic al partidului. a hotăririlor Congresului al XI-lea privind educația comunistă a maselor a făcut obiectul unor ample dezbateri, atît în organizațiile de partid, cît și în cele obștești și de masă. în toate instituțiile și forurile ideo- logico-educative. dezbateri care au culminat cu cele din Congresul educației politice și al culturii socialiste, vorbitorul a reliefat că aceasta reprezintă o practică democratică ce exprimă deosebit de elocvent procesul de integrare tot mai adîncă a partidului nostru în viața societății.Partidul nostru este profund preocupat să perfecționeze cadrul organizatoric pentru manifestarea plenară a democrației socialiste — a acelei democrații pe care Marx o definea, atît de sugestiv, drept „autoguvernarea producătorilor". Etapa cea mai fructuoasă în conturarea acestui sistem este, fără îndoială, aceea inaugurată de Congresul al IX-Iea, marcată puternic de hotăririle congreselor al X-lea și al XI-lea. Astfel, ultimul deceniu de construcție socialistă consemnează, odată cu perfecționarea activității organelor centrale și locale ale puterii de stat, cu crearea unor organisme noi, larg reprezentative, afirmarea puternică a democrației directe ; dialogul nemijlocit al partidului cu poporul, promovat cu atîta convingere de secretarul general, a devenit una din principalele metode de conducere a treburilor țării. în strînsă legătură cu manifestarea plenară a democrației se află însăși evoluția de ansamblu a economiei noastre. O doyadă elocventă în acest sens o constituie entuziasmul cu care întregul popor a militat pentru reâlizarea înainte de termen a obiectivelor economice ale precedentului cincinal, cît și rezultatele bune în îndeplinirea prevederilor planului pe primele luni ale acestui an.Relevînd succesele înregistrate în domeniul muncii politico- educative desfășurate de școli, casele de cultură și cluburile din orașe și întreprinderi după plenara din noiembrie 1971. ca și lipsurile care mai persistă, vorbitorul a spus : înfăptuirea o- biectivelor complexe ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate impune ca în centrul activității politico-educative desfășurate de școli, case de cultură și cluburi să se situeze mobilizarea oamenilor muncii la realizarea exemplară a planului național unic de dezvoltare economico-socială ; constituie o obligație primordială a factorilor cu munci de răspundere care acționează în școli, case de cultură și cluburi să-i ajute pe cei ce muncesc — tineri sau vîrstnici — să înțeleagă că îndeplinirea exemplară a tuturor prevederilor planului reprezintă condiția fundamentală a mersului nostru înainte, a însăși creșterii bunăstării lor materiale, că orice cîștig în acest domeniu înseamnă implicit un mare pas făcut mai devreme pe drumul afirmării României în rindul țărilor avansate ale lumii. Datoria de bază a școlilor, a caselor de cultură și cluburilor este să acționeze astfel incit nimeni, absolut nimeni să nu rămînă în afara acestui efort general, național, în afara muncii rodnice închinate prosperității patriei.Viața dovedește că soluționarea unei asemenea probleme complexe implică. înainte de orice, efortul pentru cultivarea unei atitudini înaintate față de avuția națională. combaterea atitudinilor înapoiate față de muncă și avutul obștesc, a oricăror tendințe de nesocotire a disciplinei muncii, a intereselor generale ale societății, formarea
Cuvîntul tovarășului 

losif Uglar 
membru al Comitetului Politic Executiv, 

secretar al C.C. al P.C.R.
la Secțiunea pentru creația în domeniul artelor plasticeSîntem cu toții — a spus vorbitorul — sub puternica impresie a magistralei expuneri a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care, cu excepționala, profunda și originala forță de pătrundere și de sinteză care-1 caracterizează atît de bine pe secretarul nostru general, am regăsit strălucita expresie *a  aplicării mar- xism-leninismului în mod creator la condițiile specifice ale dezvoltării țării noastre, o nouă și inestimabilă contribuție la solutionarea problemelor complexe ale muncii de educație politică și ale culturii, ale formării omului nou, constructor conștient și devotat al societății socialiste multilateral dezvoltate.Adeziunea noastră fată de a- cest document, de o imensă valoare teoretică și practică, este deplină, El reprezintă pentru noi toți, pentru întregul partid, pentru toți oamenii muncii, un însu- fletitor program, pe care ne vom strădui, neprecupețind nici un efort, să-l transpunem în viață. 

convingerii la toți cetățenii că bunăstarea fiecăruia depinde exclusiv de modul în care își face datoria la locul de muncă, în care acționează pentru dezvoltarea și apărarea proprietății socialiste.O atenție simțitor sporită trebuie acordată activității de lărgire a orizontului profesional și cultural al oamenilor muncii.Formarea omului nou. cu un larg orizont cultural, este de neconceput în afara unor preocupări susținute ale școlii, caselor de cultură, cluburilor și pe linia intensificării educației materia- list-științifice. Este de înțeles că formarea concepției materialistdialectice și istorice. însușirea unor solide convingeri științifice privind materialitatea lumii de către toți oamenii muncii nu se pot realiza doar prin lecții și conferințe, ținute cînd și cind, sau prin acțiunile sporadice ale comisiilor de răspin- dire a cunoștințelor științifice. Acțiunea de educare materialist- științifică trebuie desfășurată în mod diferențiat, in funcție de condițiile concrete, și realizată cu metode adecvate, în măsură să ajute oamenii muncii la înțelegerea fenomenelor din natură și viața socială. Eliberarea omului de rămășițele vechii e- ducații, de prejudecățile mistice, sedimentate secole și secole de-a rindul. și transformarea lui în stăpîriul lumii și al propriei sale ființe impun o luptă continuă, neslăbită, susținută prin toate pirghiile arsenalului educativ al societății noastre.Școlile, casele de cultură și cluburile au datoria să se ocupe mai temeinic de educarea patriotică a maselor. Ele trebuie să cultive cetățenilor sentimentul mîndriei de a fi continuatorii unor glorioase tradiții eroice, de a face parte dintr-un popor care, de-a lungul veacurilor, și-a apărat cu demnitate și bărbăție ființa națională, care a militat cu prețul unor impresionante sacrificii pentru libertate și independență, pentru a-și făuri un destin propriu, rămînînd a- dinc înfipt in glia țării.Desigur, este necesar să se acționeze mai susținut în direcția cunoașterii aprofundate a istoriei poporului român, a momentelor de seamă din viața și lupta sa, a marilor personalități ale Istoriei care s-au identificat cu năzuințele lui supreme ; aceeași perseverență se dovedește necesară și în ce privește dezvoltarea spiritului de prietenie ce a caracterizat întreaga evoluție istorică a națiunii române și, concomitent, a naționalităților conlocuitoare ; în- tipărirea în conștiința fiecărui cetățean al patriei, indiferent de naționalitate, a convingerii că tradițiile vieții, muncii și luptei comune care au caracterizat de-a lungul veacurilor conviețuirea poporului român cu naționalitățile conlocuitoare din România au — în condițiile socialismului — cadrul cel mai prielnic de afirmare. Este necesar să se acționeze mai energie pentru înțelegerea de către toti oamenii muncii a faptului că viitorul întregului popor stă in strînsa solidaritate a tuturor locuitorilor țării, indiferent de naționalitate.Politica profund principială a partidului nostru, de o consecvență exemplară, inspirată statornic din ideile nobile ale internaționalismului proletar și ale solidarității cu toate țările socialiste, cu popoarele care luptă pentru apărarea și promovarea păcii, libertății, independentei și suveranității naționale, a forțelor democratice, progresiste și antiimperialistevdin lumea întreagă, poziția activă a României pentru triumful securității în Europa, precum și pe celelalte continente, pentru instaurarea unei noi ordini e- conomice și politice mondiale. constituie pentru propaganda noastră, pentru întreaga activitate educativă argumente de o excepțională forță convingătoare.Subliniind că, în expunerea sa. tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut Congresului educației politice și al culturii socialiste să dezbată aprofundat, în spirit critic și autocritic, lipsurile și greșelile și, pe această bază, să tragă concluziile pentru acțiunea de viitor, vorbitorul a spus, în încheiere : îmi exprim ferma convingere că îndemnul secretarului general al partidului va caracteriza lucrările secțiunii noastre, dezbaterile desfășurîn- du-se într-un spirit de lucru, pentru ridicarea pe noi trepte, superioare, a întregii munci consacrate formării omului nou, constructor al socialismului și comunismului pe pămîntul României.

Remarcînd că rezultatele bogate obținute în toate domeniile muncii de creație au dovedit din plin justețea orientării date de partid, de Programul său ideologic, de hotăririle plenarei din noiembrie 1971, vorbitorul a spus în continuare : Bilanțul a- cestor cinci ani este și pentru arta plastică deosebit de rodnic, de bogat. Pe baza ideologiei partidului s-a afirmat plenar personalitatea creatoare a artiștilor. s-au dezvoltat toate genurile artei, a sporit preocuparea pentru integrarea activă a creației artistice în circuitul vieții sociale.Evocînd marile expoziții tematice consacrate semicentenarului partidului, împlinirii a 25 de ani de la proclamarea republicii, a 125 de ani de la revoluția din 1848. celei de-a XXX-a aniversări a insurecției naționale antifasciste armate și Congresului al XI-lea al partidului, vorbitorul a subliniat că asemenea 

expoziții colective au prilejuit treceri in revistă ale forțelor artistice de care dispunem, au demonstrat adeziunea artiștilor plastici din întreaga tară la politica partidului, participarea lor activă la procesul amplu de dezvoltare a culturii noastre socialiste.Ele au permis, totodată. întîlnirea în cadrul acelorași manifestări a celor mai valoroși reprezentanți ai mișcării artistice din întreaga țară, a artiștilor de toate naționalitățile din patria noastră comună.Mișcarea noastră artistică s-a făcut în această perioadă mai bine cunoscută și apreciată și pe plan internațional. Dezvoltarea legăturilor de prietenie, de solidaritate în promovarea artei și culturii, a ideilor progresului și păcii, cu artiștii din țările socialiste, din țările ce și-au cucerit independența, din toate țările lumii a constituit cadrul unei largi participări a mișcării artistice românești la procesul activ al schimbului de valori culturale.în cuvîntare au fost evidențiate apoi dezvoltarea vieții artistice intr-un număr mare de centre ale țării, folosirea intensivă pentru expoziții și manifestări artistice a întregii rețele de așezăminte culturale, grija pentru păstrarea și valorificarea patrimoniului artistic al țării, ridicată la nivelul unei politici de înaltă răspundere.Marilor eforturi materiale și morale făcute în acest domeniu — a spus vorbitorul — trebuie să li se răspundă cu o preocupare sporită a tuturor pentru păstrarea și buna folosire, pentru îmbogățirea patrimoniului culturii naționale.Aceasta este o datorie civică generală, componentă de prim ordin a procesului de educare patriotică și artistică.Critica de artă a avut și are în ce privește studierea și valorificarea acestui patrimoniu, ca și în orientarea generală a creației. un rol dintre cele mai însemnate, pe care, trebuie s-o spunem, nu și l-a îndeplinit de- cît în parte.Presa, revistele culturale, televiziunea au acordat un loc mai important în preocupările lor artelor plastice, atrăgînd în aprecierea lor, dar nu în suficientă măsură, alături de artiști și critici, reprezentanți ai oamenilor muncii, beneficiarii direcți și cei mai numeroși ai actului d° cultură.Vor trebui organizate cercetări și dezbateri mai susținute asupra unor probleme fundamentale cum sînt realismul în arta plastică, ideea de artă angajată, militantă, aspectele multiple ale educației prin artă.Nu au fost îndeajuns comUă- tute superficialitatea, mediocritatea, care au coborît nivelul unor lucrări prezentate în diferite manifestări și expoziții.Vor trebui mai amplu și mai frecvent discutate cu publicul larg cerințele și modalitățile de realizare a lucrărilor ce se inspiră din istoria națională, din actualitatea socialistă, cu atît mai mult cu cît pe aceste teme apar încă. în domeniul artei monumentale și in expoziții, destule lucrări superficiale, lipsite de fantezie și inventivitate.Trebuie combătute cu și mal multă energie spiritul de grup, subiectivismul, încălcarea în domeniul vieții artistice a normelor eticii și echității socialiste, care pot deteriora climatul în care trebuie să se desfășoare munca tuturor artiștilor de talent și de valoare. Este necesar ca toți să înțeleagă că omenia noastră comunistă inseamnă cinste. muncă, demnitate, dăruire pentru obște, relații de încredere și întrajutorare. Să facem totul ca acestea să nu fie doar niște cuvinte abstracte, ci să devină trăsături autentice fiecărui om al societății noastre. Aceasta este cu atit mai important cu cît un element fundamental al crezului și conduitei noastre de comuniști, de cetățeni ai unei societăți așezate pe baze noi, este concordanta dintre vorbă și
Cuvîntul tovarășului
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Mihai Dalea
membru supleant al Comitetului Politic Executiv 

al C.C. al P.C.R.
la Secțiunea pentru creația muzicală și dramatică 

și activitatea instituțiilor artisticeIn istoria poporului nostru, principalele etape ale culturii naționale s-au afirmat în strînsă legătură cu marile etape ale dezvoltării sociale, ale căror tendințe și idealuri s-au reflectat profund în creația literar- artisticâ, caracterizată cu înaltă răspundere ca o „cultură a cetății", subordonată țelului suprem ’ de a milita pentru progres social, pentru fericirea poporului.Orizonturile politice și spirituale ale actualei perioade sînt definite de personalitatea strălucită a tovarășului Nicolae Ceaușescu. care și-a închinat întreaga sa viață împlinirii aspi- . rațiilor de progres social, demnitate și independență națională, afirmîndu-se ca cea mai luminată conștiință a națiunii noastre socialiste.îmi exprim adeziunea deplină la tezele și orientările cuprinse în expunerea de importantă excepțională rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul educației politice și al culturii socialiste, exemplu de gîndire marxist-leninistă creatoare, în care, într-o amplă perspectivă politică, este exprimată cu o înaltă principialitate politica partidului nostru privind transformarea activității politice și cultural-educative într-o puternică forță motrice a dezvoltării întregii societăți. Totodată, sînt 

fapte, dintre ce se spune și ceea ce se face.După ce a subliniat necesitatea unei atenții și solicitudini mai mari acordate de artiști si critici creatorilor tineri, mișcării artistice de amatori, vorbitorul a remarcat că arta noastră plastică este chemată să cultive in rîndurile publicului celui mai larg, patriotismul și internaționalismul fierbinte, umanismul socialist, ideile și concepțiile înaintate promovate de partid în toate domeniile vieții sociale, să exprime cu putere setea de libertate a poporului, voința sa de a-și făuri un trai mai bun, optimismul, încrederea sa nestrămutată în forțele proprii, în viitorul comunist al patriei libere.în planul alcătuit pentru perioada 1976—1980, plan menit să îmbogățească epopeea noastră națională, un loc de seamă îl ocupă lucrările de artă monumentală ce se vor înălța în cele mai diferite colțuri ale țării, în amintirea marilor evenimente și personalități ale istoriei și culturii noastre, lucrări inspirate de prezentul patriei noastre, de momentele de seamă ale luptei eroice a poporului pentru edificarea socialismului, care să exprime, în imagini artistice vibrante, fizionomia spirituală a omului, a societății noastre socialiste.Integrarea artei în producția Industrială, în mediul ambiant, calitatea agitației vizuale trebuie să ocupe un loc mai important în preocupările artiștilor, ale tuturor lucrătorilor pe tărîmul culturii, ale organelor de partid și organizațiilor obștești.Este necesară, în același timp, o mai bună conlucrare între artiștii plastici și arhitecți, pentru a se crea ansambluri în care arhitectura, urbanismul și opera de artă plastică să se îmbine armonios. Planurile de sistematizare a orașelor și comunelor rurale, în care se prevede construirea de noi centre civice, reprezentative, care trebuie îmbinate armonios cu vechile centre existente, oferă un cîmp larg de posibilități.Prezența artiștilor, a artei plastice ca factor de cultură și educație trebuie să fie mai activă in întreprinderi, uzine, la sate, la locurile de muncă, unde experiența a arătat că, bine gîn- dite și organizate, expozițiile, dezbaterile cu publicul, și mai ales cu publicul muncitoresc, sînt deosebit de vii. de eficiente.Pe această cale, și numai pe această cale, artiștii vor putea cunoaște cu adevărat cerințele și așteptările publicului, vor putea răspunde prin creația lor a- pcestor cerințe și nevoi reale.Este, in genere, necesară o mai bună și'măi eficientă' coor-11 donare a eforturilor tuturor instituțiilor de cultură, ale tuturor organizațiilor obștești din cadrul Frontului Unității Socialiste, ale organelor locale de partid și de stat, ale Uniunii artiștilor plastici și ale fiecărui artist în parte. Unirea eforturilor teoretice și practice va contribui la consolidarea frontului comun de opinie și acțiune, capabil să asigure integrarea deplină a întregii activități in acest domeniu la marile sarcini ale culturii și artei noastre socialiste.In încheiere, vorbitorul a spus : Programul adoptat de cel de-al XI-lea Congres al partidului, întreaga politică a partidului pun în centrul atenției problemele formării omului nou, ale perfecționării vieții sociale în conformitate cu normele eticii și echității socialiste, ale întăririi unității tuturor oamenilor muncii din țara noastră, înfrățiți. indiferent de naționalitate, în munca pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru înaintarea României spre comunism.In această perspectivă trebuie să se situeze întreaga activitate viitoare din domeniul artelor plastice, a căror contribuție la înfăptuirea marilor sarcini ce ne stau în față trebuie să sporească continuu.

reafirmate, într-o strălucită a- naliză, politica consecvent in- ternaționalistă a P.C.R., eforturile sale continue pentru întărirea unității mișcării comuniste Și muncitorești, a forțelor progresiste din întreaga lume. Stabilind direcțiile și principiile activității ideologice, ale muncii educative de formare a omului înaintat, făuritor al civilizației materiale și spirituale a societății socialiste multilateral dezvoltate. secretarul nostru general a trasat un vast program de creație pentru toți oamenii de cultură și artă, program care deschide în același timp largi posibilități de afirmare a talentului și originalității, prin opere vii, convingătoare, inspirate din dinamismul vieții contemporane.Succesele importante obținute în domeniul artei teatrale și muzicale, al activității instituțiilor de spectacol și concert au fost posibile datorită îndrumării permanente de către partid a întregii noastre culturi, a grijii partidului pentru statornicirea unui climat optim de înflorire a creației, pentru dezvoltarea bazei materiale a culturii. în a- ceastă perioadă au fost inaugurate trei edificii teatrale — Teatrul Național din București, Teatrul Național din Craiova, Teatrul din Tg. Mureș — au fost modernizate alte construcții, iar multe instituții de spectacol ji-au îmbogățit dotarea tehnică.

Ținînd seama de cerințele vieții spirituale ale poporului nostru, de solicitările diversificate ale publicului, de predilecțiile specifice ale autorilor, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Uniunea compozitorilor. Uniunea scriitorilor, instituțiile de spectacole și concert au orientat dezvoltarea de an- sambu a creației pe baza unui plan tematic, continuu îmbogățit. stimulînd realizarea unui important număr de lucrări — într-o gamă variată de modalități artistice. Publicul și critica de specialitate au apreciat în mod deosebit faptul că multe din cele peste 170 de piese prezentate în premieră absolută au contribuit la cultivarea devotamentului pentru patrie și partid, a hotărîrii oamenilor muncii de a-și consacra energia și talentul operei de edificare socialistă, dragostei față de muncă, spiritului revoluționar. Spectatorii au primit cu căldură noile lucrări dramatice, de operă, operetă și balet care exprimă sentimentele de mîndrie și demnitatea de a fi cetățean al României socialiste și evidențiază aspirația de totdeauna a poporului nostru spre unitate, progres social și neatîrnare națională. Posibilitățile specifice de care dispun genurile simfonic, vocal-simfonic și instrumental de a exprima teme majore, de a transmite un profund mesaj umanist au fost puse în valoare în creații intrate în repertoriul permanent al formațiilor și soliștilor noștri. O puternică angajare în actualitatea social-politică s-a făcut simțită și în creația corală și de muzică ușoară.O îmbunătățire a fost remarcată și în domeniul valorificării dramaturgiei și muzicii clasice naționale. în lumina Programului ideologic, s-a accentuat. în climatul creșterii spiritului critic, caracterul deschis spre universalitate al culturii și artei românești, inten- sifieîndu-se în același timp contribuția României la schimbul mondial de valori artistice.în acești ani, ca rezultat al politicii juste a partidului nostru în problema națională, a cunoscut un puternic avînt activitatea dramaturgilor, compozitorilor și interpreților din rîndul naționalităților conlocuitoare, uniți cu creatorii și artiștii români în efortul comun de fău-
ducarea întregului podot, îndeosebi a tinerei generații, la cultivarea dragostei față de patrie și de partid.
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Nicolae Giosan
membru supleant al Comitetului Politic Executiv 

al C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale 
la Secțiunea pentru educația științifică a maselorContribuție remarcabilă la îmbogățirea tezaurului ideologiei revoluționare a clasei muncitoare. magistrala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu a relevat încă o dată preocuparea Partidului Comunist Român, a secretarului său general pentru aplicarea creatoare a marxism-leninismului la condițiile concret-istorice ale țării noastre, pentru promovarea consecventă a noilor relații între state, bazate pe principiile de etică și echitate, de egalitate în drepturi și respect reciproc între popoare, în interesul cauzei generale a socialismului, al progresului social, al păcii in întreaga lume.în continuare, vorbitorul a a- rătat că, în lumina Programului ideologic al partidului, a documentelor elaborate de Congresul al XI-lea al P.C.R., Frontul U- nității Socialiste, organizațiile sale componente, toți factorii e- ducaționali au acționat în direcția desfășurării activității de educare matenalist-științifică, în strînsă legătură cu sarcinile și cerințele dezvoltării vieții eco- nomico-sociale. Ca urmare, activitatea de răspîndire a științei a fost orientată pe noi coordonate, în care scopul principal îl reprezintă cunoașterea sarcinilor economice, înarmarea maselor cu cunoștințele necesare folosirii tehnicii moderne, in vederea angajării conștiente, active a tuturor oamenilor muncii la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție, a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă. Ca expresie a acestei orientări, în așezămintele de cultură și în unitățile industriale funcționează în prezent 546 cercuri tehnice, care cuprind zeci de mii de participanți, 3 100 lectorate tehnice, cu sute de mii de participanți, și numeroase cercuri ale inovatorilor și inventatorilor ; au fost înființate case ale tehnicii, bibliotecile unor case de cultură ale sindicatelor au fost profilate pe activitate tehnico-științifică, s-au creat cluburi tehnice și științifice într-un număr important de instituții culturale ; comisiile teritoriale pentru organizarea științifică a producției și a .muncii au organizat, împreună cu comisiile inginerilor și tehnicienilor, un număr însemnat de schimburi de experiență, consfătuiri, consultații, conferințe, expoziții, simpozioane ș.a.In ceea ce privește răspîndi- rea cunoștințelor științifice în mediul rural, in vederea creșterii gradului de pregătire profesională și a formării noii atitudini față de muncă a lucrătorilor din agricultură, un rol important l-a avut învățămîntul a- grozootehnic de masă, care cuprinde anual peste 800 000 de țărani cooperatori, mecanizatori, lucrători din I.A.S,în cuvînt s-a arătat că cele peste 7 000 de cabinete de științe sociale, create după Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 

rire a civilizației materiale și spirituale a societății noastre.Justețea acestei politici, vi- zînd deopotrivă creația artistică și difuzarea ei într-un proces unitar, organic, și-a găsit confirmarea în creșterea interesului maselor populare față de fenomenul teatral și muzical.în această perioadă, așa cum s-a remarcat in repetate rîn- duri, s-au diversificat modalitățile de educare a publicului prin spectacol și concert, a fost intensificat sprijinul acordat de colectivele profesioniste formațiilor artistice de amatori, s-a realizat o mai largă democratizare a vieții instituțiilor de spectacol și concert.Deși s-au înregistrat succese importante în domeniul creației dramatice și muzicale, al artei interpretative, rezultatele puteau fi superioare dacă spiritul de inițiativă și exigență s-ar fi exercitat totdeauna cu consecvență și fermitate. Alături de lucrări cu o mare bogăție de idei și incontestabilă valoare artistică, au fost reprezentate și unele cu teme minore. fără o valoare educativă deosebită, sau de slabă calitate, oferind o viziune simplistă asupra fenomenelor sociale contemporane.In etapa actuală, caracterizată prin accelerarea procesului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, activitatea în domeniul creației dramatice și muzicale și al artei interpretative va trebui să-și amplifice funcția de modelare a conștiinței socialiste, ridicînd pe o treaptă superioară menirea dintotdeauna a artei de a fi unul din cele mai puternice mijloace de educare civică, etică și estetică a maselor.Intr-o largă diversitate de modalități stilistice, într-un e- fort continuu de perfecționare a măiestriei artistice. într-un consens unanim al contribuției tuturor generațiilor, creatorii și in- terpreții au menirea să exprime prin mijloace artistice convingătoare bogăția spirituală a poporului, să situeze în centrul activității lor viața și preocupările oamenilor muncii, realitățile și forța morală a societății noastre contemporane ; să contribuie prin lucrările lor la e-

1971 în unitățile de învățămlnt, au adus o contribuție substanțială în procesul de educație a tinerei generații. De asemenea, cele 15 000 de laboratoare din școlile de toate gradele au contribuit intens la educația științifică, prin muncă și pentru muncă, a elevilor și studenților.Universitatea populară — formă larg răspîndită de însușirea sistematică a cunoștințelor științifice — a cunoscut o continuă dezvoltare. A sporit numărul cursurilor în limbile naționalităților conlocuitoare, de la 157 la 641 în ultimii cinci ani. Multe universități populare au filiale teritoriale sau cursuri organizate direct în unitățile productive.Ziarele și revistele au înregistrat progrese în tratarea mai combativă a diferitelor aspecte ale educației materialist-științi- fice a maselor. Un loc important îl ocupă în presă promovarea noului, stimularea și valorificarea gîndirii științifice românești, aplicarea în producție a noilor cuceriri, generalizarea experienței pozitive în organizarea științifică a producției și a muncii. O contribuție sporită la ridicarea nivelului general de cunoaștere a maselor a adus ra- dioteleviziunea, mai ales prin promovarea unor emisiuni, cicluri și rubrici noi. care tratează probleme de știință și tehnică, de cultură generală și profesională.După ce a relevat contribuția importantă și a altor instituții la adîncirea procesului de cunoaștere și, pe această cale, la îmbunătățirea formelor și metodelor de educație materialist-știin- țifică a maselor, vorbitorul a spus : Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că în munca de propagare a cunoștințelor științifice dăinuie încă lipsuri, care au avut și au consecințe negative asupra procesului de ridicare a nivelului general de cunoaștere al maselor, de formare a conștiinței socialiste ; amintim, în primul rînd, coordonarea nesatisfăcătoare a acestei activități de către comisiile special create în cadrul consiliilor Frontului Unității Socialiste, de la toate nivelurile, unele manifestări de formalism in conținutul acțiunilor, atragerea unui număr insuficient de cadre, precum și slaba folosire a bazei materiale.Experiența dobîndită pînă în prezent, orientările noi cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu impun ridicarea la un nivel și mai înalt a acestei activități, în scopul cunoașterii temeinice și înfăptuirii exemplare a politicii științifice a partidului și statului nostru. Trebuie să îmbunătățim munca de propagare în rîndurile maselor a concepției partidului nostru despre lume și viată — materialismul dialectic și istoric — a celor mai noi cuceriri ale științei, în vederea formării unor convingeri trai-
(Continuare în pag. a VU-a)
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(Urmare din pag. a Vl-a)nice privind materialitatea lumii, a unei gîndiri capabile să interpreteze fenomenele contemporane în spiritul ideologiei revoluționare a muncitoare.O atenție sporită trebuie acordată educației patriotice a oamenilor muncii, îndeosebi a tineretului, prin intensificarea răspîndirii cunoștințelor privind istoria patriei, trecutul glorios al poporului nostru, tradițiile gîndirii și culturii lui progresiste. întregul proces educativ trebuie să dezvolte spiritul de solidaritate și prietenie al tuturor locuitorilor țării, de naționalitate, să răspuns ferm tuturor lor cosmopolite, care negarea națiunii și a tăților, care contestă dreptul popoarelor de a trăi liber și a-și făuri viața așa cum doresc.Știința și tehnica, componente indispensabile ale făuririi socialismului, factori obiectivi ai progresului social, trebuie să-și sporească aportul la lărgirea permanentă a orizontului politic, tehnico-științific și de cul-

viețiiclasei

indiferent dea un concepții- propagă naționali-

Cuvîntul tovarășului 
Teodor Marinescu

adjunct al șefului Secției propagandă și presă 
a C.C.'al P.C.R.

la Secțiunea privind rolul educativ al presei 
și radioteleviziunii

care lumea comu-

propagandeinoastre sarde a aborda, exigențe

Am ascultat cu toții, în deschiderea lucrărilor congresului, expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, excepțional document ideologic și politic, model de strălucită abordare creatoare, de pe poziții profund revoluționare, patriotice și internaționaliste, a evoluției noastre sociale, a unor teze de mare însemnătate ale științei marxist-leni- niste, a problemelor cu este confruntată astăzi contemporană, mișcarea nistă și muncitorească. Aprecierile și indicațiile formulate în expunere, aprecieri care continuă și îmbogățesc orientările cuprinse în documentele Congresului al XI-lea al partidului, constituie un mobilizator program de lucru pentru noi toți cei care ne desfășurăm activitatea în sfera muncii ideologi- co-educative, a presei și radio- televiziunii, a noastre.Revine secțiunii cina de răspundere în spiritul înaltelor formulate de secq al partidului, pr< ____fice publicisticii, mijloacelor de informare în masă, de a aduce o contribuție activă la soluționarea problemelor de bază privind creșterea rolului educativ al ziarelor și revistelor, emisiunilor de radio și televiziune.Acționînd pentru înfăptuirea Programului ideologic, presa română s-a afirmat ca un instrument eficient în lupta pentru transformarea revoluționară a societății, pentru transpunerea în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Procesul general de perfecționare a întregii noastre vieți sociale a determinat și definirea unui cadru juridic și organizatoric adecvat pentru îmbunătățirea calitativă a activității ziarelor, revistelor, radioului și televiziunii. Amintim, în acest sens, adoptarea Legii presei, îmbunătățirea structurii presei, mai buna profilare a publicațiilor, înlăturarea unor manifestări de paralelism și suprapunere, măsurile de perfecționare a pregătirii politice și profesionale a ziariștilor.Totodată, în activitatea presei s-au manifestat o serie de lipsuri serioase asupra cărora expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu atrage pe bună dreptate atenția. Vedem in critica profundă, principială, în cerințele formulate de secretarul general al partidului, aceeași grijă permanentă pe care partidul o manifestă pentru îmbunătățirea calitativă a presei, pentru orientarea activității ei spre problemele esențiale ale vieții și muncii poporului nostru. în spiritul acestor înalte exigențe, trebuie să recunoaștem că nu s-a acordat încă atenția cuvenită contribuției însemnate pe care trebuie să o aducă presa la educarea , politică a maselor, la formarea omului nou. în tratarea multilaterală a complexului de norme și principii ale codului comunist de viață și muncă. Se mai publică și se difuzează nu puține articole și emisiuni cu o insuficientă influență educativă, programe cultural- artistice cu o slabă încărcătură de idei și nivel artistic scăzut. Nu în suficientă măsură s-a luat poziție de către toate publicațiile față de ideologia și morala burgheză, nu întotdeauna preluarea unor lucrări străine s-a făcut în spirit critic.
cinema 

Orașul văzut de sus : CENTRAL 
9.15: 11.30: 13.45; 16; 18,15; 20.30. 
Prima pagină :
11,15; 13.30: 16;
Steaua fericirii

9:

FESTIVAL —
18.15: 20.30. 
captive : TIM- 

12,15; 16; 19,15.
VICTORIA — 

16; 18,15; 20,30,

societățiicerințe so- consiliilor

de noi toți, de pre- dăruirea tuturor lupe acest tărîm, să să asigurăm o mai

tură al membrilor noastre.Realizarea acestor licită din parteaFrontului Unității Socialiste îmbunătățirea coordonării activității organizațiilor componente, a- sigurarea organizării și desfășurării unor ample acțiuni care să fie evaluate nu atit după numărul lor, cît după felul în care acestea operează schimbări în modul de gîndire și de acțiune al oamenilor, în munca și viața lor socială.Depinde gătirea și crătorilor grăbim și mare eficiență procesului revoluționar, al formării și dezvoltării conștiinței socialiste, realizării — in toată bogăția și diversitatea sa — a unei vieți spirituale înaintate, care să se materializeze în înfăptuirea exemplară, cu competență și abnegație, a sarcinilor cincinalului revoluției științifice și tehnice, a mărețului Program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Pornind de la istoricele obiective stabilite de Congresul al XI-lea al P.C.R., de la sarcinile de excepțională însemnătate ce decurg din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, presa și radioteleviziunea, sub conducerea nemijlocită a partidului, se vor preocupa cu mai multă fermitate de ridicarea calitativă a întregii lor activități, vor asigura și pe mai departe oglindirea multilaterală a bogatei vieți politice, economice, sociale și culturale din țara noastră, explicarea argumentată a politicii partidului, vor milita pentru înfăptuirea ei exemplară în toate domeniile.în continuarea cuvîntului său, vorbitorul s-a referit pe larg la un șir de sarcini ce revin presei și radioteleviziunii pentru cultivarea conștiinței socialiste și a patriotismului socialist, pentru dezvoltarea și consolidarea tradițiilor de unitate și frăție dintre' oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, pentru promova- .‘.„re-.a principiilor și îe^tfir^i''echității socialiste. Apoi a spus :înaltele răspunderi ce revin mijloacelor de informare în masă în unirea eforturilor întregului popor în direcția înfăptuirii politicii interne șl externe a partidului impun sporirea preocupărilor pentru creșterea calitativă a întregii activități a presei și radioteleviziunii, pentru ridicarea nivelului politic al tuturor materialelor si emisiunilor, pentru afirmarea cu mai multă consecvență a spiritului combativ, militant, de intransigență față de lipsuri, de promovare a noului în toate domeniile de activitate, a principiilor ideologice ale partidului nostru, ale eticii și echității socialiste.Este evident că înfăptuirea marilor sarcini care stau în fața presei și radioteleviziunii depinde în măsură hotăritoare de pregătirea politico-ideologică și profesională a ziariștilor, a tuturor cadrelor din redacții. Studierea sistematică, aprofundată a materialismului dialectic și istoric, cunoașterea și însușirea temeinică a documentelor partidului nostru sint cerințe fără de care nu poate fi concepută calitatea de ziarist comunist. Așa cum, aceeași calitate implică, în mod firesc, pentru cel care o deține, o înaltă ținută morală, modestie, o conduită exemplară în viața personală, în societate.Afirmarea în toate împrejurările a unor înalte calități mo- ral-politice, proprii ziaristului comunist, creșterea răspunderii față de cuvîntul scris și respectarea cu strictețe a adevărului, perfecționarea profesională, îmbogățirea' permanentă a ori- zontufui pulțural-științific constituie îndatoriri esențiale alestituie îndatoriri esențiale profesiei de ziarist.în încheiere, vorbitorul spus : Cu convingerea că prim sentimentele tuturor par- ticipanților la lucrările secțiunii noastre, asigurăm încă o dată conducerea partidului, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că ziariștii din România vor acționa cu fermitate și pasiune revoluționară pentru transpunerea în viață a sarcinilor ce decurg din documentele Congresului al XI-lea, din strălucita expunere prezentată de secretarul general al partidului la a- cest forum al educației politice și al culturii socialiste.

a ex-

\
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Magnolia înflorește din nou : 
CASA FILMULUI — 10; 12,30; 16; 
18,15; 20,15.
• 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 : 
DOINA — 9.30; 11,15.
• Cercul magic : DOINA — 13,15; 
15.30: 17.45; 20.
• întilnire la aeroport : BUCEGI 
— 16; 18, la grădină — 20.
• Vînzătorul de baloane : 1 
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16;
20.30, MELODIA — 9; 11,15;
16; 18,15; 20.30.
• Operațiunea „Monstrul" :
REA ", ", ’ _
FERENTARI — 15,30; 18; 20,15.

FERO- 
; 18.15; 
; 13.30;

UNI-
16; 18, la grădină — 20,

Cuvîntul tovarășului
Constantin Potîngă

adjunct al șefului Secției propagandă și presă 
a C.C.'al P.C.R.

la Secțiunea pentru mișcarea artistică de amatori, 
dezvoltarea și valorificarea artei populare

autentic șisarcina care de a dezbate

maselor, formalis- care au

Prin înalta sa ținută științifică, prin spiritul creator în care aplică legitățile generale ale construcției socialiste la condițiile noastre concrete, precum și prin caracterul larg aplicativ al tezelor pe care le cuprinde, de mare însemnătate în construcția socialistă din țara noastră — a spus vorbitorul — expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu reprezintă o contribuție esențială la gindirea social-politică din țara noastră, o pagină de referință care îmbogățește cu valori inestimabile tezaurul gîndirii marxiste contemporane și al experienței partidelor comuniste și muncitorești, o expresie strălucită a marxismului creator, a patriotismului înflăcărat, a internaționalismului consecvent.Referindu-se la revine secțiunii multilateral problemele mișcării artistice de masă, ale dezvoltării și valorificării artei populare, aportul artei de amatori la formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste, a personalității omului nou, vorbitorul a arătat că au crescut numărul și calitatea manifestărilor artistice de toate genurile în întreprinderi, cluburi, case de cultură, cămine culturale, în școli și unități militare. S-a realizat în majoritatea cazurilor o sensibilă apropiere a conținutului și profilului programelor de necesitățile reale de cultură' ale S-au redus simțitor mul și improvizația dăinuit în anii trecuți în organizarea și desfășurarea unor a- semenea acțiuni.Arătînd că, în condițiile amplelor transformări social-eco- nomice, mișcarea artistică s-a diversificat tot mai mult, cu- prinzînd peste 400 000 de artiști amatori, români, maghiari, germani și de alte naționalități, și că, în spiritul indicațiilor date de conducerea partidului, au fost abordate cu prioritate genuri cu sporite valențe educative, agitatorice, vorbitorul a subliniat preocupările organizațiilor componente ale Frontului Unității Socialiste, ca și . ale unor instituții artistice, școli * *și  institute de învățămînt superior pentru diversificarea formelor de educare prin artă a maselor. A cunoscut o puternică dezvoltare creația artistică de masă, afirmîndu-se în această peripacță rmigeroașe, talente din ; popor, „cercurile . literar-artistice cuprind astăzi peste 31 000 de creatori amatori — și trebuie, de asemenea, subliniate rezultatele obținute de mișcarea artistică de masă în întreținerea vie, stimularea și valorificarea contemporană a folclorului și artei noastre populare, în cercetarea științifică privind tezaurizarea culturii populare.

• 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. 
e Ei au luptat pentru patrie : 
LUCEAFĂRUL — 9; 12.30; 16; 19,30.
• Mihai Viteazul : PATRIA — 10; 
14,30: 19.
• Noi aventuri cu Tom și Jerry :
SCALA — 9,30: 11,15; 13; 14,30;
16,15; 18,15; 20,15. __ _ __

9;
•
PURI NOI
• Simon Blanco : 
9,15; 11,30; 13,45;

In continuare, vorbitorul s-a referit la faptul că în domeniul mișcării artistice de masă și al creației populare continuă să se manifeste încă unele neîmpli- niri. în cadrul instituțiilor cultural-educative se organizează
Cuvîntul tovarășului

vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste 
la Secțiunea pentru creația literară, activitatea editorială 

cu carteași muncaPe fondul dezvoltării multilaterale și impetuoase a eeonomiei naționale, al perfecționării rela- țiilor«socialiste, și fiind organic determinate de acestea, succesele înregistrate în domeniul producției și difuzării cărții — a spus în cuvîntul său vorbitorul — întregesc tabloul general al progresului material și spiritual al României socialiste din ultimii cinci ani.în ultimii cinci ani funcția mobilizatoare, educativ-forma- tivă a activității editoriale s-a accentuat tot mai mult. Au a- părut astfel 18 500 titluri, în- tr-un tiraj de peste 350 milioane exemplare. între acestea, ca . o expresie a politicii naționale juste, principiale, profund democratice a partidului nostru, sînt prezente creațiile naționalităților conlocuitoare, concretizate in 1 834 de titluri, dintre care 1 202 în limba maghiară și 399 în limba germană, intr-un tiraj total de 11 407 000 exemplare, ceea ce reprezintă o creștere de 62 la sută față de tirajul înregistrat în cincinalul precedent.S-a intensificat procesul de realizare a unor lucrări valoroase, menite să evoce trecutul revoluționar al poporului român, luptător pentru libertate, progres social și național, viața și munca eroică a întregii noastre națiuni socialiste. S-a elaborat astfel pe întregul sistem edito-
*. Stejar, extremă urgență —14,15, 
Hugo și Josefina — 16,15, Broad
way Bill — 18,30; 20,30 : CINEMA
TECA (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 in 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.
• Cursă 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. 

încă prea puține manifestări artistice consacrate nemijlocit e- ducării oamenilor în spiritul muncii, al creșterii răspunderii pentru realizarea sarcinilor eco- nomicp-sociale, pentru aplicarea neabătută în practică a principiilor și normelor eticii și echității socialiste. Unele programe artistice mai au un caracter formal ; există încă o evidentă disproporție între numărul mare de formații și calitatea spectacolelor ; unele formații activează încă sporadic.Creația repertorială, în ansamblul ei, nu s-a ridicat din punct de vedere calitativ la nivelul cerințelor actuale. Este destul de îngustă aria tematică, sînt insuficiente piesele care să reflecte tipul muncitorului contemporan, atitudinea înaintată a acestuia față de muncă și față de proprietatea socialistă. De a- semenea, unele cercuri artistice nu atrag în suficientă măsură elementele muncitorești, cu aptitudini — și nu s-au întreprins suficiente acțiuni pentru cercetarea și valorificarea folclorului din centrele de veche tradiție muncitorească sau a conținutului și evoluției obiceiurilor și datinilor tradiționale, sociale și de muncă cu profund caracter umanist, progresist și laic.Este încă insuficientă participarea intelectualității, îndeosebi în mediul rural, la mișcarea artistică de masă. Consiliile populare, sindicatele, organizațiile de tineret nu folosesc în suficientă măsură baza tehnico-mate- rială existentă, nu valorifică la întregul potențial cadrul natural, vecinătatea monumentelor istorice și de artă.Mișcarea artistică de amatori va trebui, de asemenea, să sporească contribuția naționalităților conlocuitoare la dezvoltarea culturii socialiste a întregului nostru popor, să constituie un factor de adîncire a unității indestructibile dintre oamenii muncii români și cei aparținînd naționalităților conlocuitoare.Pe baza orientărilor date la acest congres de secretarul general al partidului, este necesar să se asigure desfășurarea unei largi mișcări artistice de masă, imprimind un nou și puternic avint creației și interpretării artei populare. Trebuie să stimulăm mai mult spiritul de creație al maselor în sfera culturii, dezvoltînd activitatea cenaclurilor literare, cercurilor artistice.Orientările și indicațiile de .o deosebită' însemnătate cuprinse în expunerea rostită la congres de secretarul general al partidului și președintele țării — a spus în încheiere vorbitorul — vor trebui să constituie programul de muncă al nostru, ai tuturor, pentru ca mișcarea artistică de masă, arta noastră populară, împreună cu celelalte domenii ale culturii, să contribuie la îmbogățirea vieții spirituale a oamenilor muncii pe măsura prestigioaselor noastre tradiții, pe măsura dimensiunilor grandioase ale prezentului, dar mai ales pe măsura viitorului comunist al patriei.

prezența acestor pozitive în orientarea și în ținuta, artistică a nu putem, totuși, a în continuare vorbito-

rial un amplu plan de comenzi sociale, pentru promovarea una! literaturi angajate, ferm orientate ideologic, cu o mai puternică expresivitate artistică, cu o înaltă ținută științifică.Semnalînd tendințe tematică operelor, precizat rul, să nu semnalăm și apariția unor volume de factură facilă, inconsistente ca substanță, superficiale sau schematice. Unele aspecte esențiale ale prefacerilor sociale și morale ale timpului nostru, multe din realizările luminoase ale acestor zile eroice mai dau naștere unor clișee idilice sau dimpotrivă nihiliste, la fel de sterile.Referindu-se la succesele obținute de critica literară, vorbitorul a menționat că, ținînd seama de observațiile critice cuprinse în documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 și în Programul partidului, nu putem ignora faptul că a- ceastă disciplină de o deosebită importanță ideologică nu a angajat suficiente dezbateri teoretice privitoare la categoriile fundamentale ale esteticii mar- xist-leniniste, pentru a sprijini în felul acesta interpretarea științifică a semnificațiilor filozofice, a conținutului operei literare, a mesajului de idei a a-
• Cu miinile 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, GRĂDINA LU
CEAFĂRUL — 20.
• Prin cenușa imperiului : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

t a t r
•' Teatrul Național București (sala 
mare) : Comoara din deal — 19,30, 
(sala mică) : Căsătoria — 15, Im- 
blinzirea scorpiei — 20. 

cesteia, precum și aprecierea cu deplină obiectivitate a creațiilor artistice.La formarea multilaterală a omului nou. avînd convingeri revoluționare, comuniste și patriotice, și care să militeze cu toată energia pentru înfăptuirea Programului partidului, în spiritul eticii și echității socialiste, a contribuit substanțial și cartea social-politică.. Au apărut lucrări care interpretează in spirit marxist-leninist experiența românească în construcția noii societăți, abordînd problemele fundamentale ale istoriei patriei, filozofiei, sociologiei , politologici, economiei politice etc. Se impune însă în continuare o atitudine mai fermă față de ideologia burgheză, față de manifestările idealiste, antiștiințifice, împotriva tuturor denaturărilor adevărului istoric, pentru triumful rațiunii și obiectivitătii științifice, în cadrul acțiunii de lărgire necontenită a orizontului de cunoaștere științifică, precum și de valorificare a inteligenței creatoare a poporului nostru, de stimulare a contribuției sale dezvoltarea gîndirii umane, o atenție deosebită s-a acordat cărții tehnico-științifice și enciclopedice, punîndu-se un accent special pe proiectarea și realizarea unor lucrări de importanță națională. A început realizarea unor lucrări de sinteză, de înaltă ținută științifică, menite să contribuie substanțial la educarea materialistă a maselor de oameni ai muncii și la combaterea hotărîtă a rămășițelor ideologiei burgheze, a orientărilor mistice, retrograde. Totodată, prin numeroase traduceri menii ale universale, s-au pus la de cititori de valoare incontestabilă.In același timp, în ultimii ani

la

din diferite do- culturii și științei judicios selectate, îndemîna maselor creațiile universale
Cuvintul tovarășului

vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste 
la Secțiunea pentru activitatea educativă desfășurată 

de școli și căminele culturale săteștiExpunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia congres — pătrunzătoare analiză marxist-leninistă a problematicii formării omului nou, animat de înalte convingeri revoluționare, cunoscător al problemelor vitale ale societății noastre și participant activ la realizarea năzuințelor națiunii române — ne înfățișează un măreț bilanț al realizărilor do- bindite in acest domeniu, al amplei activități desfășurate de organele și organizațiile de partid pentru formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, constituind, totodată, un înflăcărat program de acțiune și mobilizare a tuturor forțelor avansate ale societății noastre, a maselor largi populare, la înfăptuirea istoricelor hotărîri ale celui de-al XI-lea Congres al P.C.R,Subliniind că succesele remarcabile obținute în îndeplinirea programului de dezvoltare eco- nomico-socială a țării reflectă nivelul ridicat al conștiinței revoluționare a maselor populare, fermitatea cu care toți oamenii muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — înfăptuiesc politica partidului, vorbitorul a evidențiat contribuția în acest domeniu a puternicei baze materiale a culturii existente în mediul rural. Aceasta cuprinde numeroase școli, că- rpine culturale, cinematografe, Colecții muzeale și biblioteci, în comunele și satele patriei desfășurindu-și activitatea un valoros detașament de intelectuali, format din aproape 120 000 cadre didactice, 18 000 specialiști din agricultură, numeroși economiști, medici, precum și alți intelectuali, care participă activ la opera de formare și dezvoltare a conștiinței socialiste a maselor. Ca urmare a măsurilor luate de conducerea partidului, a cadrului organizatoric prielnic, activitatea po- litico-educativă a cunoscut în a- cești ani o puternică dezvoltare și diversificare. Sub conducerea directă a organelor și organizațiilor de partid, activitatea cultural-educativă de masă a do- bîndit trăsături de conținut noi, care au determinat accentuarea caracterului său politic, patriotic, combativ și formativ, aju- tînd masele să înțeleagă mai bine, de pe pozițiile concepției materialist-dialectice și istorice, fenomenele din natură și societate, necesitatea de a acționa conștient pentru înfăptuirea politicii partidului și statului.Cu toate acestea, 'activitatea educativă desfășurată în localitățile rurale nu se ridică peste tot la nivelul calitativ impus de exigențele Programului partidului, de cerințele industrializării și urbanizării, nu reflectă întotdeauna problematica social- economică și cultural-educativă concretă cu care se confruntă populația satelor. Prezența unor acțiuni formale, neîndestulător pregătite, cu ecou slab în con-

19,30. (sala Grădina
Militarul fanfaron —

• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Christoph Eschen- 
bach (R.F. Germania). Solist : 
Justus Frantz (R.F.G.) — 20.
• Opera Română : Tosca — 19.
• Teatrul de operetă : Viața... 
dragostea omului — 19,30.
• Teatrul de comedie : Jocul dra
gostei și al întimplârii — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Ferma — ' - - -•
Icoanei) ;
19,30.
• Teatrul 
nel Warren — 19.
• Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : Ultima oră — : 
(sala Studio) : Sizwe Bansi a 
rit — 19.
• Teatrul Giulești : Comedie 
olteni — 19,30.
•• Teatrul satiric-muzical ,,C. 
nașe" (sala Savoy) : Revista 

Mic: Profesiunea doam-

cu

Tă-
cu

o atenție sporită s-a acordat tipăririi unor cărți românești de prestigiu în ■ limbi de circulație- universală, sau în ediții bilingve. în perioada 1971—1975 au apărut aproape 250 de lucrări in limbi de circulație universală.Conform statisticilor UNESCO, România se înscrie astfel, a spus vorbitorul, printre primele 15 țări din lume care produc numărul cel mai mare de titluri la un milion de locuitori. România este, totodată, deținătoare a unui patrimoniu care la sfîrșitul anului 1975 număra 140 de milioane volume, bibliotecile inte- grîndu-se organic în amplul proces educațional, desfășurat în lumina Programului ideologic al partidului nostru.Lipsuri însemnate se manifestă însă în unele cazuri și în activitatea editurilor, printr-o inexplicabilă lipsă de exigență față de calitatea artistică, de ținuta științifică și de valoarea intrinsecă a operei editate, ca și a instituțiilor de difuzare a cărții.în lumina obiectivelor cuprinse în Programul partidului, a prețioaselor indicații din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congresul educației politice și al culturii socialiste — a spus în încheierea cu- vîntului său vorbitorul — generalized experiența pozitivă do- bîndită în anii 1971—1975, ținînd seama de importanța creației literare, a producției editoriale și a muncii cu cartea în procesul de formare și dezvoltare a conștiinței socialiste a omului nou, de lărgire continuă a orizontului său de cunoaștere, este necesar ea întreaga activitate desfășurată în aceste domenii să se întemeieze cu fermitate pe concepția marxist-leninistă cu privire la funcția modelatoare cultural educativă a artei, pe principiile fundamentale ale politicii interne și internaționale ale partidului nostru.

for-pri- sar-

știința oamenilor, insuficienta cuprindere a locuitorilor din satele mai îndepărtate, a tineretului și femeilor în activitatea cultural-educativă, precum și folosirea incompletă a mijloacelor materiale de care dispunem diminuează eficiența manifestărilor culturale, forța lor de influențare și convingere. Nu se face simțită, în toate împrejurările, o acțiune combativă față de atitudinile înapoiate din munca și viața unor locuitori ■ai satelor, față de uncie manifestări de iredentism, șovinism și cosmopolitism, de unele teze false ale ideologiei burgheze, ca și față de încălcarea normelor eticii și echității socialiste. Pe bună dreptate sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu că în mișcarea cultural-artistică de amatori, în loc să se acorde a- tenția cuvenită manifestărilor educative, continuă să se organizeze acțiuni de paradă, ceea ce denotă că în activitatea Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a comitetelor județene, a noastră, a celor care avem răspunderi în acest domeniu, există încă aspecte de malism.Arătînd, în continuare, că ma și cea mai importantă cină a muncii politico-ide-ologi- ce și educative o constituie contribuția la însușirea temeinică a politicii partidului, a Prograrpului adoptat de Congresul al XI-lea, a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a accentuat asupra ideii că aceasta nu trebuie considerată ca o acțiune de campanie, ci ca o sarcină permanentă, fundamentală.Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, consiliile locale ale Frontului Unității Socialista organizațiile de sindicat, de Tineret și de femei, celelalte organizații de masă și obștești vor trebui să antreneze și mai intens instituțiile de educație și de cultură de la sate, întreaga intelectualitate în cunoașterea aprofundată a problematicii rurale, gate in verse și realizarea acestei sarcini, siliul Culturii și Educației Socialiste, comitetele de cultură și educație socialistă județene, consiliile de cultură și educație socialistă de la sate, activiștii culturali vor trebui să-și îmbunătățească necontenit stilul și metodele de muncă, pentru a putea asigura în fapt, la toate nivelurile, conducerea unitară 
a activității cultural-educative, spiritul ei militant, revoluționar.Asigurăm conducerea partidului, pe iubitul și mult stimatul nostru secretar general, că stă în puterea noastră și vom face tot ce depinde de noi pentru afirmarea justeței liniei generale a politicii marxist-le- niniste a P.C.R., pentru înflorirea scumpei noastre patrii.

specifice localităților organizînd acțiuni bo- conținut, în forme di- cit mai atractive. în Con-

paiațe — 19,30, (sala Victoriei) : 
Cavalcada comediei — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : 
sînt tatăl copiilor — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară de cîntec și dor 
— 18,30.

Teatrul 
faci parte
• Teatrul 
demlel) : Petrică și lupul — lî.
• Circul București : Circul pe 
gheață. Spectacol susținut de Cir
cul Mare din Moscova — 16; 19,30.

Eu

,.lon Creangă" : Și tu 
din fericire — 16.
„Țăndărică" (sala Aca-

t V
4-----

PROGRAMUL I
10,00 De ziua noastră. Spectacol 

realizat de copii pentru copii. 
10,30 Telecinemateca.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, a primit, vineri după-amiază, pe V.I. Terebilov, ministrul justiției al Uniunii Sovietice, care se află într-o vizită în țara noastră.In timpul întrevederii s-a subliniat cu satisfacție dezvoltarea relațiilor de prietenie șl colaborare dintre România și Uniunea Sovietică, dintre poporul român și popoarele sovietice.
întâlnire la C. C. al P. C. R.Vineri după-amiază, tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit, la sediul C.C. al P.C.R., cu delegația Partidului Comunist Peruan, formată din tovarășii Râul Acosta Salas, secretar general adjunct al P.C. Peruan, și Manuel Miguel de Priego, membru al Comitetului Central, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită de prietenie în tara noastră. A participat Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, s-a efectuat un schimb de informații și de vederi referitor la activitatea

Vineri, tovarășul Mihai Da- lea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de Partid, președintele Consiliului General A.R.L.U.S., l-a primit pe tovarășul V. I. Konotop, membru al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al Comitetului regional Moscova al P.C.U.S., președintele conducerii centrale a Asociației
Vizita prințului Gholam Reza Pahlavi 

și a prințesei Manijeh PahlaviImperiale prințul Pahlavi și prin-Altețele LorGholam Reza țesa Manij eh Pahlavi au continuat vineri vizita în municipiul Brașov.în cursul dimineții,Gholam Reza Pahlavi și nele oficiale iraniene și care îl însoțesc au fost
prințul persoa- române .............. . .............  oaspeții constructorilor de tractoare. în sala de festivități, solul poporului iranian a fost informat despre drumul parcurs de întreprindere în cei aproape 30 de ani de existență, precum și despre cooperarea româno-iraniană in domeniul construcțiilor de tractoare. Prințul Gholam Reza Pahlavi a vizitat apoi principalele sectoare de producție șl expoziția de tractoare a întreprinderii. în continuare a fost vizitată întreprinderea de construcții aeronautice de la Ghim- bav. în același timp, prințesa Manijeh Pahlavi a vizitat întreprinderea de tricotaje din Brașov.La amiază, în stațiunea turistică Poiana Brașov, vicepreședintele consiliului popular județean, Andrei Sorcoiu, a ofe-

Vizita delegației
Naționaleîn cursul dimineții de vineri, membrii delegației Marii Adunări Naționale a Turciei, condusă de Kemal Giiven, președintele Adunării Naționale, au vizitat Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea. Oaspeții au luat cunoștință, cu acest prilej, de principalele realizări și preocupări in domeniul ameliorării și producerii de semințe, de tehnologiile de cultivare, metodele folosite pentru extinderea în unitățile agricole de noi soiuri și hibrizi, îndeosebi de porumb și floarea-soarelui.

Lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-congoleze de cooperare

economicaîntre 28 mai și 4 iunie, Ia București s-au desfășurat lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-congoleze de cooperare economică și tehnică.Comisia a examinat stadiul acțiunilor de cooperare și măsurile necesare a fi întreprinse pentru extinderea și adincirea raporturilor economice dintre cele două țări, în domeniile a- grlcol, forestier, industriei u- șoare, minier, precum și acordarea de asistență tehnică în sectoare de interes comun. S-au convenit, totodată, măsuri pentru lărgirea și diversificarea schimburilor comerciale bilaterale.Lucrările sesiunii s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de înțelegere reciprocă,în încheiere, conducătorii celor două delegații, Vasile Pati- lineț, ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții, și Marius Mouamben- ga, ministrul economiei rurale
12,00 Țara mea, pămînt de glo

rii.
12,15 O viață pentru o idee.
12,45 Telex.
12.50 Telerama.
13.20 Tineri muzicieni.
13.55 Drumuri pe cinci continente.
14.50 Mîndră floare a țării mele.
15.20 Cioplim statui din marmura 

lui azi. Poem TV de Nicolae 
Dragoș.

15,40 Muzică ușoară românească în 
interpretarea soliștilor iugo
slavi.

15.55 Vîrstele peliculei.
17,05 Club T... la metalurgie.
17.55 Fotbal : Italia — România. 

Transmisiune directă de la 
Milano.

19.50 1001 de seri.
20.00 Telejurnal.
20,30 Teleenciclopedia.
21,00 Film serial : „Kojak“.
21.50 24 de ore.
22,00 Festival pe platou — emisiu

ne muzical-coregrafică.

Au fost abordate, totodată, aspecte ale activității de perfecționare a legislației în diverse domenii ale vieții economice și sociale din cele două țări.Au luat parte Emil Nicolcioiu, ministrul justiției, și Ion Șt. Ion*  secretar al Consiliului de Miniștri.A participat V.G. Pozdniakov, consilier al Ambasadei U.R.S.S. lă București.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, de caldă prietenie.
actuală a celor două partide, la dezvoltarea, în continuare, a relațiilor de prietenie și colaborare dintre P.C.R. și P.C. Peruan.

Republicii Institutulcereale și
★In timpul șederii în țara noastră, delegația P.C. Peruan a vizitat redacția ziarului >;Șcînteia“; Muzeul de istorie a Socialiste România, politehnic București, Institutul de cercetări pentru plante tehnice — Fundulea, întreprinderea „Electronica", instituții de interes social, cultural și turistic din municipiul București, din județele Prahova și Brașov.

IvIIUImI O. ■ ■■ V» vade prietenie sovieto-română, care, la invitația Consiliului General A.R.L.U.S., își petrece o parte din concediul de odihnă în țara noastră.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au participat membri ai Biroului Consiliului General A.R.L.U.S.Au fost prezențl, de asemenea, reprezentanți ai ambasadei U.R.S.S. la București.

rit un dejun în onoarea înalților oaspeți iranieni.
★Cu prilejul vizitei în țara noastră a Altețelor Lor Imperiale prințul Gholam Reza Pahlavi și prințesa Manijeh Pahlavi, ambasadorul Iranului la București, Aii Reza Bahrami, a oferit, vineri, un dineu oficial.Au participat Emil Bobu, împreună cu soția, Lina Ciobanu, Ion Pățan, precum și Ion Ioniță, loan Avram, Florea Dumitrescu, miniștri, Nicolae Doicaru, prim- adjunct de ministru, Constantin Olteanu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Vasile Gliga. adjunct al ministrului a- facerilor externe, alte persoane oficiale.în timpul dineului, desfășurat într-o atmosferă cordială, s-a toastat în sănătatea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tova- rășei Elena Ceaușescu, a Maies-< /.tații Sșîe Irhțferiaîfe' ȘahinșahuL ■ " Mohammad Reza Pahlavi Arya- mehr și a împărătesei Farah, pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare și prietenie dintre cele două țări și popoare.(Agerpres)

• •

Ambasadorul Turciei la București, Osman Derinsu, a oferit vineri o recepție în onoarea delegației Marii Adunări Naționale a Turciei, condusă de Kemal Giiven, președintele Adunării Naționale, care se află într-o vizită în țara noastră.'Au participat Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Virgil Teodorescu și Aneta Spornic, vicepreședinți ai M.A.N., Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, președinți ai unor comisii ale M.A.N., deputați. (Agerpres)

si tehnicăIal R. P. Congo, au semnat Protocolul sesiunii.
★în cursul după-amiezii de vineri, delegația economică congoleză a părăsit Capitala.

ECATERINA
PREOTEASA

Comitetul foștilor luptători antifasciști din Republica Socialistă România și Comitetul de partid al Aparatului C.C. al P.C.R. anunță cu profundă durere încetarea din viață, în noaptea de 3 spre 4 iunie 1976, a tovarășei Ecaterina Preoteasa, activistă a Secției propagandă și presă a C.C. al P.C.R.Născută în anul 1919, în comuna Tirlungeni, județul Brașov, Ecaterina Preoteasa s-a încadrat de tinără în mișcarea muncitorească din țara noastră. In 1941 a intrat in rîndurile Partidului Comunist Român, participînd cu abnegație la lupta pentru înlăturarea i regimului de exploatare și asuprire, fapt pentru care a fost în mai multe rînduri arestată șiDupă 23 August fășurat o intensă ; domeniul presei și de partid. Pentru sa activitate pusă idealurilor de dreptate și “libertate ale poporului român, a construcției socialismului în tara noastră, a fost distinsă cu numeroase ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.Amintirea ei va rămîne veșnie neștearsă în inimile noastre, ale tuturor celor ce au cunoscut-o și prețuit-o.

închisă.1944 a des- activitate în propagandei îndelungata i în slujba
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Promovarea unei cooperări economice 
echitabile — cerință majoră 

a statelor africane
încheierea reuniunii Comitetului Executiv al Comisiei Economice 

O.N.U. pentru AfricaADDIS ABEBA 4 (Agerpres). — în capitala Etiopiei au luat sfîrșit lucrările reuniunii Comitetului Executiv al Comisiei Economice O.N.U. pentru Africa. Pe ordinea de zi a reuniunii au figurat o serie de chestiuni privind promovarea cooperării economice Intre statele africane și dintre Africa și alte regiuni ale lumii. A fost adoptat un plan de activitate pentru perioada 1976—1981 și au fost

analizate condițiile economice și sociale de pe continent. într-o rezoluție, participanții la reuniune subliniază că planul a fost elaborat în spiritul principiilor menite să ducă la înfăptuirea unei noi ordini economice internaționale și recomandă ca statele africane să acționeze împreună pentru a reduce dependența economică față de statele industrializate în exploatarea resurselor lor naturale.
VANCOUVER

Lucrările Conferinței 0. N. U. pentru 
așezările umaneVANCOUVER 4 (Agerpres). — Participanții la lucrările Conferinței Națiunilor Unite pentru așezările umane continuă dezbaterile generale din plenară, din care se degajă preocuparea țărilor în curs de dezvoltare de a pune accentul. pe nevoile lor speciale de dezvoltare economică și de progres social, de ameliorare a condițiilor de viață și a nivelului de trăi. în acest spirit, delegații Panama și ai Bangladesh s-au referit la dificultățile pe care le întimpină țările in curs de dezvoltare în eforturile lor de urbanizare, ca urmare a insuficienței mijloacelor necesare pentru construcția de locuințe și pentru calificarea și integrarea socială a forței de muncă venite la orașe din mediul rural, în special a tineretului. Reprezentanta Tanzaniei, Tabitha Siwale, ministru al teritoriului, locuințelor și dezvoltării urbane. a evidențiat eforturile depuse de guvernul tanzanian în vederea

asigurării necesarului de cadre calificate pentru mediul rural. Ea a arătat că guvernul Tanzaniei este preocupat de includerea în programele de învățămînt a unor activități care să contribuie la însușirea de către elevi a unor cunoștințe practice și la dezvoltarea economiei naționale.în cadrul unuia din comitetele de lucru ale conferinței, Irene Ginwala, reprezentanta mișcării de eliberare din Africa de Sud — Congresul Național African — a atras atenția asupra situației persoanelor din A- frica australă expulzate de pe pă- mînturile lor. Ea a arătat că pînă în prezent autoritățile rasiste de la Pretoria au obligat, în cadrul politicii de bantustanizare, aproximativ 14 milioane de africani să-și părăsească locurile natale și să se stabilească în alte zone ale țării, urmărind astfel sporirea privilegiilor populației albe și perpetuarea discriminărilor și exploatării rasiale.

Dezvoltarea relațiilor 
economice și comerciale 
între țările A. E. L. S. 

și țările socialisteGENEVA 4 (Agerpres). — Participanții la sesiunea bianuală a Consiliului ministerial al Asociației (vest-) Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), întruniți la Geneva, au subliniat, într-un comunicat oficial, satisfacția pentru creșterea cooperării economice și comerciale a țărilor A.E.L.S. cu țările socialiste. Ei și-au exprimat, totodată, sprijinul pentru măsurile întreprinse în cadrul Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa în direcția activizării participării acesteia la transpunerea în viață a prevederilor Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.La sesiune s-a făcut un schimb de păreri în legătură cu dificultățile e- conomice cu care sînt confruntate țările capitaliste din Europa. Membrii Consiliului ministerial, se arată în comunicat, au subliniat necesitatea adoptării unor măsuri îndreptate spre creșterea ocupării forței de muncă și spre contracararea inflației în țările respective.
DAMASC

LISABONA

Lucrările Adunării RepubliciiLISABONA 4 (Agerpres). — La Lisabona au început joi lucrările Adunării Republicii — forul legislativ suprem al țării — aleasă în urma scrutinului de la 25 aprilie. în cadrul ședinței inaugurale, cei 262 de deputați au procedat la constituirea Comisiei pentru validarea mandatelor deputaților,' formată din parlamentari din partea tuturor partidelor politice reprezentate în parlament.

în cursul ședinței de vineri, Adunarea Republicii a audiat raportul Comisiei de validare și a desemnat un grup de deputați însărcinat cu elaborarea regulamentului după care se vor desfășura lucrările parlamentului. în continuare, un număr de deputați, desemnați de partidele politice reprezentate în Adunarea Republicii, au expus punctele de vedere ale formațiunilor politice respective în legătură cu rolul și funcțiile forului legislativ al țării.

Comunicat sovieto-sirianDAMASC 4 (Agerpres). — Uniunea Sovietică și Siria sînt hotărîte să-și continue colaborarea în vederea realizării unei reglementări atotcuprinzătoare în Orientul Mijlociu și consideră că Conferința de la Geneva reprezintă forul cel mai potrivit pentru o asemenea reglementare, pe baza rezoluțiilor O.N.U. și cu participarea Organizației pentru Eliberarea Palestinei ca reprezentant legăl al poporului arab palestinean, pe baze egale cu ceilalți participanți — se spune în comunicatul privind vizita primului ministru sovietic, Aleksei Kosîghin, la Damasc. Părțile și-au reafirmat convingerea că o pace dreaptă și trainică în Orientul Mijlociu poate fi realizată în condițiile retragerii complete a Israelului din teritoriile ocupate în anul 1967 și satisfacerii drepturilor naționale ale poporului arab palestinean, inclusiv dreptul la autodeterminare.Părțile și-au exprimat îngrijorarea față de continuarea crizei din Liban.Cele două părți consideră că țările nealiniate pot avea și în viitor un aport pozitiv la slăbirea încordării internaționale, la întărirea păcii și securității internaționale și la stabilirea unor relații economice echitabile între toate statele, subliniind importanța Conferinței la nivel înalt a țărilor nealiniate, care urmează să aibă loc la Colombo.
ORIENTUL APROPIATBEIRUT 4 (Agerpres). — în cursul zilei de vineri, comparativ cu zilele precedente, la Beirut și in celelalte regiuni ale Libanului s-a înregistrat o diminuare a intensității luptelor. Ciocnirile din ultimele 24 dp ore s-au soldat, totuși, cu aproximativ 90 de tnorți și răniți. ................Agențiile de presă relatează că. în urma unor întilniri ale unor lideri •politici care, pînă acum, se situaseră pe poziții ireconciliabile, în ultimele zile au sporit șansele de a se pune capăt pe cale politică crizei în care, din aprilie 1975, se zbate Libanul.în contextul acelorași tentative se înscrie și întrevederea — a doua în ultimele 48 de ore — care a avut loc, vineri seara, între Elias Sarkis, președintele ales al țării, și Kamal Joumblatt, liderul Partidului Socialist Progresist, consacrată examinării modalităților de organizare a unei mese rotunde cu participarea tuturor părți

lor aflate în conflict. Cei doi oameni politici au avut, de asemenea, contacte paralele cu lideri ai falangiști- lor, în încercarea de a pune la punct ordinea de zi a unei astfel de mese rotunde.
★RABAT 4 (Agerpres). — Regele Hassan al II-lea al Marocului a avut la Rabat o întrevedere cu Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Au fost abordate o serie de chestiuni legate de situația din Orientul Mijlociu.
★RIAD 4 (Agerpres). — Regele Khalid al Arabiei Saudite și președintele’Sudanului. Gaafar Numeiri. au avut la Riad convorbiri privind relațiile dintre cele două țări și situația din Orientul Mijlociu — in special problema palestineană și criza din Liban.

ACȚIUNI GREVISTE ÎN SPANIAMADRID 4 (Agerpres). — De mai multe zile, în întreaga Spanie se desfășoară numeroase acțiuni greviste în sectorul construcțiilor, în sprijinul revendicării lucrătorilor din a- ceastă branșă de a fi reintegrați in muncă tovarășii lor concediați și pentru îmbunătățirea condițiilor de viață. La Santander și in toată'’ zona de nord-vest a litoralului, 12 000 de muncitori au încetat lucrul de la 23 mai.

Un număr de 30 dintre ei au fost sancționați cu amenzi pentru participarea la pichetele de grevă.în provincia Cadix. din Andaluzia, greva celor 20 000 de lucrători durează de la 10 mai, iar la’Malaga alți aproximativ 500 de muncitori din construcții au declarat că încetează lucrul pentru a protesta împotriva reducerii efectivului întreprinderii lor.

GENEVA

Probleme ale utilizării forței de muncă
in dezbaterea unei conferințe sub egida 0.1. M.GENEVA 4 (Agerpres). — La Geneva au început lucrările Conferinței mondiale asupra utilizării forței de muncă, repartiției veniturilor, progresului social și diviziunii internaționale a muncii, care se desfășoară sub .egida Organizației Internaționale a Muncii.Conform structurii tripartite a O.I.M., la lucrări sînt prezente delegații ale guvernelor, sindicatelor șl celor care angajează din țările membre ale organizației, inclusiv 70 de miniștri ai muncii și afacerilor sociale. Din partea țării noastre participă o delegație condusă de Ilie Cîșu, adjunct al ministrului muncii. Din delegația română mai fac parte Cornelia Filipaș, secretară a Consiliului Central al U.G.S.R. și Teofil Deaco- nu, director al întreprinderii de Distribuire a Energiei Electrice, repre

zentant al conducătorilor de Întreprinderi, precum și consilieri și ex- perți.Potrivit mandatului, conferința urmează să dezbată chestiuni importante care vizează strategiile și politicile naționale în domeniul utilizării forței de muncă, ținînd seama îndeosebi de nevoile țărilor in curs de dezvoltare, migrarea forței de muncă, tehnologiile care permit crearea de noi locuri de muncă productive In țările In curs de dezvoltare, politica societăților multinaționale, precum și acțiunile întreprinse de țările dezvoltate în domeniul utilizării forței de muncă.Lucrările conferinței vor dura pînă la 17 iunie. In prima ședință președinte al conferinței a fost ales ministrul afacerilor sociale din Tunisia, Mohamed Ennaceur.
Conferința diplomatică internațională 

asupra dreptului umanitar
Intervenția reprezentantului românGENEVA 4 (Agerpres). — Luînd cuvintul în cadrul comisiei I a Conferinței diplomatice asupra dreptului umanitar cu ocazia adoptării textelor articolelor examinate la actuala sesiune, șeful delegației române, ambasadorul Marin Alexie, a reafirmat poziția țării noastre față de problemele în discuție. Vorbitorul a arătat că includerea în protocoalele adiționale la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949, privind protecția victimelor de război, a unor prevederi în legătură cu reprimarea infracțiunilor grave comise în timpul conflictelor armate, este utilă și poate contribui la întărirea dispozițiilor acestor protocoale, și în special a acelora referitoare la protecția victimei agresiunii.După părerea delegației române, dreptul umanitar și, implicit, textele în discuție ar trebui să facă o distincție netă între agresor și victima agresiunii și in acest scop să pună accentul pe elaborarea de reguli vi- zînd asigurarea deplină a protecției victimei agresiunii. Aceste reguli ar trebui să se refere la toate categoriile de infracțiuni grave, printre altele și la folosirea metodelor și mijloacelor de luptă ilicite etc.Ambasadorul român a subliniat că țara noastră acordă o mare atentie acestei probleme, dar că în reglementarea ei trebuie subliniat caracterul prioritar al legislației interne a fiecărei țări, ca expresie a suveranității sale naționale.

In acest context, a arătat reprezentantul român, trebuie să se sublinieze necesitatea ca toate țările contractante să combată și să sancționeze orice acțiuni care sînt in contradicție cu dreptul umanitar, in ceea ce privește . răufăcătorii, trădătorii și alte categorii de infractori.Adoptarea unei poziții comune față de aceste categorii de infractori trebuie să contribuie la stabilirea, pe o bază sănătoasă, a unor relații de cooperare între state și de combatere a fenomenelor care pot să aducă grave prejudicii relațiilor internaționale.
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agențiile de presă
întrevedere. Janos Kada?- prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., a primit pe Franz Muhri, președintele P.C. din Austria, aflat într-o vizită la Budapesta. A avut loc un schimb de păreri privind activitatea celor două partide și probleme ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale — relatează agenția M.T.I.
Spania: Agențiile FrancePresse și U.P.I., citind surse ale opoziției spaniole, anunță că poliția l-a arestat, joi seara, pe Santiago Alvarez, membru al conducerii P.C. dinSpania.
0 „carte albă" asupra apără- rii, în care Japonia își reafirmă intenția de a nu poseda, produce sau introduce în țară arme nucleare, a fost dată publicității la Tokio. Capacitatea militară niponă, se adaugă, este limitată strict la scopuri defensive. Elaborat de Agenția pentru apărare, documentul a fost aprobat vineri de guvern.

Primire. Kim Ir ®en> ®ecretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, l-a primit pe Bohuslav Chnou- pek, ministrul de externe al R. S. Cehoslovace, aflat în vizită la Phenian — informează agenția A.C.T.C.
Declarație. Ministrul afacerilor externe al Franței, Jean Sau- vagnargues, a declarat că Franța a ieșit din organismele integrate ale N.A.T.O. pentru a-și menține independența în adoptarea hotărîrilor în problemele apărării și că țara sa exclude categoric orice posibilitate de revenire în această organizație. Luînd cuvintul la postul de radio „France- Inter“, ministrul a precizat că unul din momentele fundamentale care definesc politica militară a țării este deplina independență a forțelor nucleare franceze, ce nu vor fi supuse nici unui fel de integrări.
In apărarea resurselor 

na’urale. cuv>ntarea rostită cu prilejul Zilei marinei mexicane, pre-

LONDRA

Probleme și dileme 
ale economiei britanice

britanică, preferind să se dedea la speculații, inclusiv la speculații pe seama lirei sterline. agravînd astfel devalorizarea monedei britanice.Și în timp ce discuțiile se duc pe tema

cine trebuie să suporte povara sacrificiilor, la bursa din City valoarea lirei sterline a înregistrat noi scăderi, dovedind o dată mai mult fragilitatea monedei și instabilitatea economiei britani

ce. Zilele trecute, lira a ajuns sub valoarea de 1,80 dolari — cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată în comparație cu moneda americană.
N. PLOPEANU

HELSINKI

Congresul 
Uniunii Democratice 
a Poporului FinlandezHELSINKI 4 (Agerpres). — Vineri s-au deschis la Helsinki lucrările celui de-al XI-lea Congres al Uniunii Democratice a Poporului Finlandez. La congres participă circa 300 delegați din partea organizațiilor locale și membrilor colectivi ai uniunii, între care se află Partidul Comunist Finlandez, Uniunea Democratică a Tineretului și Uniunea Democratică a Femeilor din Finlanda. Delegații vor examina rezultatele activității Uniunii In perioada de trei ani care a trecut de la congresul anterior, precum și sarcinile pentru activitatea viitoare.

DE PRETUTINDENI

ROMA

Programul electoral 
al Partidului Socialist 
Democratic din ItaliaROMA 4 (Agerpres). — Partidul Socialist Democratic Italian a publicat, în organul său de presă „L’Uma- nită“, programul electoral în vederea alegerilor generale de la 20 iunie. Documentul subliniază, între altele, situația de criză in care se află în prezent Italia, arătînd că responsabilitatea acesteia trebuie să revină modului de a guverna al democrației-creș- tine.In programul lor, socialist-demo- crații se pronunță pentru o reformă a instituțiilor publice, pentru luarea de măsuri urgente de combatere a inflației și de dezvoltare a regiunilor rămase în urmă din sudul țării.

• ELICOPTERUL-MA- 
CARA In UR-S-S- a fost construit un elicopter special destinat șantierelor de construcții. Cu ajutorul unui model experimental, folosit pe șantierul Uzinelor de automobile din orașul Gorki, de pe Volga, s-a asigurat, în două zile, montarea unui sistem portant cu o greutate totală de 13 tone. Executată cu metode clasice, această lucrare ar fi durat cel puțin două săptămîni. Elicopterul-macara va fi produs în curînd în serie.

• LACURILE ELVEȚIE
NE PE CALE DE DISPA
RIȚIE ? Datorită secetei de lungă durată, lacurile de acumulare din Elveția mai au doar 10 la sută din volumul lor de apă — a anunțat Oficiul pentru gospodărirea apelor. De la începutul lunii decembrie pînă în mai, în cea mai mare parte a țării precipitațiile căzute au reprezentat doar o treime din cantitatea normală. Se apreciază că de o sută de ani Elveția n-a cunoscut o secetă de durată atît de lungă.

După sesiunea UNCTAD de la Nairobi
Diferențieri între pozițiile țărilor occidentaleBRUXELLES 4 (Agerpres). — Re- ferindu-se la rezultatele recentei conferințe UNCTAD de la Nairobi, Claude Cheysson, membru al Comisiei Pieței comune însărcinat cu problemele dezvoltării, a apreciat că dezbaterile au permis conturarea mai precisă a unor probleme ce privesc relațiile economice dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. Aceste rezultate, a spus el, trebuie să fie folosite ca o bază de plecare pentru pregătirea viitoarelor reuniuni de acest gen, ca și în dialogul dintre aceste țări, care se desfășoară în cadrul Conferinței asupra cooperării economice internaționale.

Pe de altă parte, Claude Cheysson a afirmat că din punctul de vedere al relațiilor economice dintre statele occidentale industrializate și țările în curs de dezvoltare există diferențieri între pozițiile veșt-europenilor și cea a Statelor Unite, avindu-se în vedere, în primul rînd, faptul că C.E.E. importă din lumea a treia peste 75 la sută din necesarul de materii prime, spre deosebire de S.U.A., unde acest procent nu depășește 20 la sută. Pentru Europa occidentală, a apreciat el, problema schimburilor cu țările în curs de dezvoltare are o importanță economică vitală.

transmit:
ședințele Luis Echeverria Alvarez a evidențiat, între altele, hotărîrea guvernului de a promova ferm o politică de apărare a suveranității naționale și de folosire în interes național a resurselor naturale ale țării. El a menționat că stabilirea limitei zonei exclusive de pescuit a Mexicului la 200 mile marine corespunde dezideratului major al națiunii și aspirațiilor poporului mexican.

Nava-școală „Mircea", a Ma
rinei militare române, a sosit 
in portul Havana pentru a face 
o vizită oficială. Echipajul na
vei a fost salutat de Demetrio 
Montseny, șeful Direcției rela
țiilor externe din Ministerul 
Forțelor Armate și de alte ofi
cialități militare cubaneze. Au 
fost prezenți ambasadorul român, 
Petre Ionescu, și atașatul mili
tar, colonel Gheorghe Albu. Co
mandantul navei-școală, insoțit 
de un grup de ofițeri, a făcut 
o vizită șefului Marinei de răz
boi revoluționare a Cubei, co
mandant de corvetă Aldo San
tamaria Cuardrado, și a depus 
o coroană de flori la monumen
tul lui Joși Marti.

La Panmunjon a avut 10c ” cererea reprezentanților R.P.D. Coreene, o nou,ă ședință a Comisiei militare de armistițiu din Coreea. Cu acest prilej, conducătorul părții re- prezentînd R.P.D. Coreeană a protestat împotriva unei recente provocări armate comise de militari sud- coreeni, care au deschis foc de artilerie asupra unui post militar al R.P.D.C.

• MOȘTENIREA LUI 
PICASSO. Colecția lăsată de renumitul pictor Pablo Picasso moștenitorilor săi cuprinde 1 885 de tablouri și 7 089 de desene, a căror valoare este estimată la 1.2 miliarde franci. Aceste cifre, după cum transmite agenția France Presse, au fost citate cu prilejul unei ședințe a tribunalului din Grasse, din sudul Franței, consacrată reglementării problemelor succesiunii. In inventarul întocmit de experți mai figurează, printre altele, 3 222 de piese ceramice, 1 723 de planșe gravate, 1 228 de sculpturi, 453 planșe litografiate.

„Trăim momente ho- tăritoare pentru evoluția viitoare a țării" — declara recent primul ministru James Callaghan, la o intîl- nire cu conducerea Confederației industriei britanice, subliniind în același timp importanta negocierilor duse cu sindicatele și patronatul în vederea definirii „strategiei economice a guvernului". Confruntat cu o situație economică dificilă — caracterizată printr-o rată înaltă a inflației, stagnarea și în unele ramuri scăderea producției industriale, creșterea prețurilor și a șomajului, deficitul balanței de plăți, devalorizarea lirei sterline și reducerea treptată a standardului de viață al populației — cabinetul britanic a inițiat o serie de măsuri „în direcția redresării și regenerării economiei, și în special a industriei, de care depinde viitorul țării" („Daily Mirror").In centrul acestor măsuri se află hotă- rîrea ca în perioada august 1976 — august 1977 să se limiteze la maximum creșterile salariilor. După intense tratative cu condu

cerea sindicatelor, guvernul a obținut ca, în etapa menționată, majorarea salariilor să nu depășească 4.5 la sută, deși costul vieții va înregistra salturi de patru sau chiar cinci ori mai mari de- cît acest procentaj. O conferință extraordinară a sindicatelor urmează să consfințească la 16 iunie a- ceastă „recomandare". Deși această „politică a strîngerii curelei" a fost criticată de numeroase sindicate mai ales în raport cu creșterea veniturilor patronale, se așteaptă totuși ca apropiata conferință să adopte linia conducerii T.U.C. (Congresul Sindicatelor).Acordul dintre guvern și conducerea sindicatelor riscă însă a fi pus în pericol ca urmare a faptului că o altă latură a strategiei economice — politica prețurilor — întimpină o serioasă rezistență din partea confederației patronilor. care cere cabinetului „să ridice toate piedicile din calea e- voluției prețurilor" și să ofere posibilitatea firmelor șl companiilor particulare să realizeze „profituri rezonabi

le". „Fără obținerea de profituri — avertizează cu brutalitate ziarul „Financial Times", organ al cercurilor de afaceri — patronatul nu se va arăta dispus să facă investiții în industrie și, ca atare, redresarea economiei nu va fi posibilă".In întreaga perioadă de recesiune economică din ultimii doi ani, patronii au redus drastic investițiile interne, preferind să-și plaseze capitalurile în afaceri speculative sau să Ie investească în străinătate. în speranța obținerii unor profituri și mai mari. Dar, cum arată statisticile oficiale, monopolurile nu au de ce să se plîngă nici în privința investițiilor făcute în Marea Brita- nie, întrucît nu puține firme au raportat realizarea unor profituri de zeci și chiar sute de milioane lire. Unul din liderii sindicatelor, Jack Jones, a cerut ca „bancherii și industriașii să facă sacrificii cel puțin echivalente cu cele care se pretind din partea oamenilor muncii". El a criticat aspru patronatul că e- zită, in general, să investească in industria

ABU DHABI

Inaugurarea primei rafinării 
din Uniunea Emiratelor ArabeUniunea Emiratelor Arabe, care, cu un export zilnic de 1,9 milioane barili de petrol, se numără printre principalii furnizori ai Orientului A- propiat. a trecut recent la valorificarea superioară a marii sale bogății naționale. Dacă pînă nu de mult întreaga producție de țiței era destinată exportului, începînd din luna aprilie o anumită cantitate este prelucrată pe plan local, după intrarea în funcțiune a primei rafinării a țării.Noul obiectiv industrial este situat pe insula Umm Al Nar, din emiratul Abu Dhabi (unul dintre cei șapte membri ai uniunii) și are o capacitate zilnică de rafinare de 15 000 de barili. EI utilizează țițeiul zăcămintelor de la Habastan, care este transportat la locul de-

prelucrare printr-o conductă în lungime de peste 120 km. Rafinăria aparține Companiei naționale a petrolului din Abu Dhabi. Produsele sale, livrate de patru unități de bază, vor fi destinate în exclusivitate consumului intern.După cum subliniază presa locală, rafinăria inaugurată recent constituie unul dintre principalele o- biective ale planului de dezvoltare, economică, plan ce' vizează valorificarea resurselor naturale și propășirea tuturor regiunilor U.E.A. Ca rezultat al acestei preocupări, scrie ziarul „Emirates News", în primele zile ale lunii mai. Consiliul de Miniștri. întrunit sub președinția premierului Maktoum bin Rashid a discutat și aprobat o serie de proiecte, între care

dezvoltarea golfului Ajman, construirea de locuințe în regiunile de coastă Khet, Habhab și Ethin, realizarea unei conducte de apă, etc. Tot în cursul lunii mai, în Abu Dhabi a fost inaugurată o fabrică de ciment cu o producție de 600 tone zilnic. împreună cu cealaltă fabrică de ciment dată în folosință la începutul anului in Ras Al- Khaimah, ea este chemată să joace un rol important în construirea noilor obiective industriale.Aceste măsuri ilustrează dorința guvernului Uniunii de a folosi pe scară cît mai largă veniturile realizate de pe urma vin- zării petrolului in scopul creării unei industrii proprii, a diversificării economiei.
Nicolae N. LUPU

Ministrul afacerilor ex
terne al Portugaliei, Ernest0 Melo Antunes, și-a încheiat vizita oficială în U.R.S.S. In cadrul convorbirilor avute au fost examinate evoluția relațiilor bilaterale, expri- mindu-se dorința diversificării și a- dincirii lor, și unele aspecte ale situației internaționale actuale.

Șomaj Numărul șomerilor totali din R. F. Germania era la sfîr- șitul lunii martie de aproximativ un milion. în același timp, numărul persoanelor care lucrau după sistemul săptămînii de lucru reduse, cu diminuarea corespunzătoare a salariului, era de 250 000.

Președintele I. B. Tito a primit, vineri, pe Helmut Kohl, președintele Uniunii Creștin-Democrate din R. F. Germania, aflat în vizită în Iugoslavia. Helmut Kohl a fost, de asemenea, primit de Stane Do- lanț, secretarul Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I.
Conferință economică la 

nivel înalt. Președintele Ford a anunțat că șapte state occidentale industrializate — S.U.A., R. F. Germania, Japonia, Franța, Marea Brita- nie. Canada și Italia — vor participa în zilele de 26 și 27 iunie la o conferință economică la nivel înalt în Insula Porto Rico, pentru a e- xamina probleme de interes reciproc, inclusiv stadiul redresării economice a țărilor respective, evoluțiile financiare și monetare, comerciale și e- nergetice, relațiile cu țările în curs de dezvoltare.
Italia și Angola au hotărît să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă. începînd de la 4 iunie, anunță un comunicat oficial publicat la Roma și Luanda. Comunicatul arată că relațiile între cele două țări se bazează pe respectul reciproc al suveranității naționale, neamestecul în treburile interne și egalitatea în drepturi.
Epidemie de holeră. Potrl- vit oficialităților sanitare indoneziene, 47 de persoane și-au pierdut viața în Java de Vest, în urma izbucnirii unei epidemii de holeră. Autoritățile indoneziene au lansat imediat un program de vaccinări pentru a stopa răspindirea acestei maladii.
„Lockheed". Turcia va cere guvernului S.U.A. informații privind cazurile de corupere a unor cetățeni turci — oficialități sau persoane particulare — de către funcționarii companiei Lockheed — a anunțat la Ankara Yilmaz Alparslan, președintele comisiei parlamentare de investigare a implicațiilor acestei afaceri. El a precizat că premierul Suleiman Demirel intenționează să trimită o delegație guvernamentală la Washington pentru obținerea de informații din partea autorităților americane privind scandalul Lockheed.
Comunicat. ”Un avion aparti- nînd companiei sovietice de transporturi aeriene „Aeroflot", care zbura pe ruta Luanda—Moscova, nu a sosit pe aeroportul Malabo, punct intermediar de aterizare unde era așteptat" — se arată într-un comunicat al Ministerului Aviației Civile al U.R.S.S., transmis de agenția T.A.S.S.

• OCHELARII DE 
SOARE FOTOCROMA- 
TICI, ale căror lentile — in funcție de intensitatea luminii — fie că se închid la culoare, fie că se deschid, constituie, potrivit părerii unor savanți englezi, cauza unor grave accidente de circulație. Un cunoscut oftalmolog demonstrează într-un articol apărut în „British Medical Journal" că. dacă lentilele au nevoie de circa un minut pentru ca, sub influenta luminii solare, să atingă nuanța cea mai închisă, revenirea definitivă la normal poate dura 30 de minute și chiar mai mult. Aceasta poate constitui, pentru automobiliști, „o perioadă de primejdie acută", în special atunci cînd ei sînt nevoiți să treacă printr-un tunel sau prin diverse zone mai întunecoase.

• OFENSIVĂ CON
TRA ACCIDENTELOR
RUTIERE. Accidentele rutiereSe soldează anual în lume cu aproximativ 250 000 morți și 10 milioane răniți. Pentru rezolvarea acestei grave probleme, Organizația Mondială a Sănătății a elaborat un program de anvergură, care prevede printre altele informarea statelor asupra incidenței sporite a accidentelor de circulație rutieră asupra sănătății publice și sprijinirea lor în adoptarea unor programe naționale de securitate rutieră ; culegerea, analizarea și difuzarea informațiilor privind securitatea rutieră ; promovarea unor acțiuni concertate ale organizațiilor interguverna- mentale și neguvernamentale interesate ; promovarea cercetărilor vizînd prevenirea și limitarea accidentelor.

Preocupări economice în țări în curs de dezvoltareINDIA. Potrivit programului elaborat de Ministerul Comerțului al Indiei, în . anii 1976—1977 valoarea exportului va ajunge la 44,5—46,0 miliarde rupii, față de 38 miliarde in anii 1975—1976.MAROC. — Producția de minereu de fier a Marocului a fost in 1975 de 554 156 tone, față de 531 297 tone in anul precedent., ceea ce reprezintă o creștere de 4.3 la sută, informează agenția Maghreb Arab Press.GUINEEA-BISSAU — In Guineea- Bissau se acordă o atentie deosebită agriculturii, ca ramură importantă a economiei naționale. în care lucrează 86 la sută din populația activă a țării, întregul pămînt a fost naționalizat in 1975 și. în prezent, se desfășoară procesul de formare a cooperativelor agricole de producție și a fermelor agricole de stat. Programul guverna

mental prevede nu numai creșterea producției, și în primul rînd a orezului, ci transformarea agriculturii într-un sector economic multilateral. Se iau măsuri pentru construirea unor fabrici de conserve, de sucuri din fructe, textile și altele pentru prelucrarea produselor agriculturii.INDONEZIA. — O nouă platformă petrolieră maritimă, instalată într-o zonă situată în sud-estul insulei Sumatra. a început să funcționeze avînd o producție de 20 000 barili pe zi. a anunțat Un purtător de cuvînt al firmei indoneziene „Pertamina". Prin intrarea în funcțiune a acestei platforme, capacitatea de producție a instalațiilor din această zonă atinge 120 000 de barili pe zi. In 1975 nivelul producției de petrol înregistrat în această zonă era de 41 800 barili zilnic.

• PROIECTUL „TOR
NADO". Ministerul Apărării al R.F. Germania a făcut cunoscut că la 1 iulie anul acesta va începe producția de serie a avionului militar cu misiuni multiple „Tornado", pus la punct de către R.F.G., Marea Britanie și Italia. „Tornado", destinat să înlocuiască avioanele „Star- fighter" spre sfîrșitul acestui deceniu, dezvoltă o viteză de două ori superioară celei a sunetului, poate decola pe o distanță mică și evită controlul radar la mici altitudini. Costul proiectului se ridică la 15,5 miliarde mărci numai pentru R.F.G., ceea ce a stîrnit o polemică aprinsă la Bonn, unde o serie de deputați social-demo- crați s-au declarat adversari hotărîți ai realizării lui. Presa vest-germană subliniază că producerea avionului „Tornado" reprezintă cel mai costisitor proiect militar de pînă acum.

• „UITATI" IN INSU
LELE PACIFICULUI. Hiroo Onoda, soldatul găsit acum doi ani în jungla uneia din insulele arhipelagului Filipinelor, pare să nu fi fost singurul militar japonez „nedemobilizat" după război. După semnalările unei recente expediții nipone, în- tr-una din insulele Solomon, Vella Lavella (în sudul Pacificului), s-ar ascunde alți doi soldați din vechea armată japoneză. Ei au putut supraviețui datorită hranei furnizate de abundenta vegetație de pe această insulă.

• FIGARO-CAMPI- 
ON. Pino Amato, un frizer din Pavia (Italia), a stabilit un nou record mondial în ce privește timpul de mînuire a pieptenului și foarfecelui. In 83 de ore, fără întrerupere, el și-a demonstrat arta asupra a 200 de persoane care s-au perindat pe scaunul său. După ce a bătut cu 3 ore vechiul record, deținut, din 1972, de un frizer britanic, proaspătul campion s-a prăbușit. Singura recompensă a acestui efort îl va constitui faptul că Pino Amato va fi trecut în „Cartea recordurilor Guiness" (Anuar al celor mai năstrușnice recorduri, editat în Marea Britanie).
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