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ÂV PEZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
a celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului 

ieri si-a început lucrările

CONGRESUL AL II-LEA AL EDUCAȚIEI
PCLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE

In prezența arăsului 
NICOLAE CEȘESCU, 
secretar general Parti
dului ComunitRomân, 
președintele publicii 
Socialiste Romia, joi, 
24 iunie, laPalatul 
sporturilor și culturii, 
s-au deschis icrările 
Congresului al lea al 
educației polte și 
culturii socialist

Eveniment de o decoită in- 
I semnătate in viata patrinoastre. 

a întregului oooor. Coiesul al 
I II-lea al educației politii si cul- 
I turii socialiste analizează,! lumi-, 

na Expunerii prezentatide to
varășul Nicolae Ceaușescla Ple- 

I nara lărgită a C.C. al FR., din 
I 1—2 iunie, a.c., a orientări- și in- 
I dicatiilor formulate de iretarul 
I general al partidului în est do- 
I cument de o inestimabiliraloare 
I teoretică și practică, modtin care 
I se înfăptuiesc hotărîrile Cigresu- 
I lui al XII-lea al P.C.R. în meniul 
I activității politico-ideologh și cul- 
I tural-educative pentru fonrea o- 
I mulul nou. făuritor coiient si 
I devotat al socialismului icomu- 
I nismului în România.

In fata Palatului sportilor si 
I culturii, tovarășul Nicolae Cusescu 
I și tovarășa Elena Ceauscu au 
I fost întimpinați cu puterni urale 
I și ovații de mii și mii de Icureș- 
I teni, care au dat expresia senti- 
I mentalor. de dr^goște.. șlimâi pre- 
I țuire cu tare îi InconjoSră, tregu! 
nostru popor. Coruri reunit into
nau cintecul atit de îndrăgi,,Par- 

I tiduil — Ceaușescu — Romiia !“. 
I S-a scandat intr-un singur g« nu- 
I mele partidului, al secretarul său 
I general. Tovarășului Nolae 
I Ceaușescu și tovarășei '.lena 
I Ceaușescu le-au fost oferite tche- 

te de flori.
Marea sală a îmbrăcat un eject 

I sărbătoresc. Drapelul de stț al 
| Republicii Socialiste Român și 
I steagul partidului încadiază 
I portretul tovarășului N i c Oa e 

Ceausescu. Pe fundalul din ata 
I prezidiului se află stema țări si 
I stema partidului, străjuite de Sia- 
I guri tricolore si roșii. De o pite 
I și de alta a sălii se pot citi utri 
I Ia adresa partidului si a secrei- 
I rului său general, a patriei si n- 
I porului : „Trăiască Partidul Com- 

nist Român, in frunte cu secret». 
I rul său general, tovarășul Nicoh 
I Ceaușescu !“, „Ceaușescu—P.C.R. ! 
I „Ceaușescu și poporul !“. „Știm. 
I noastră si mindria. Ceausescu -) 
I România 1“, „Ceaușescu-n tot c< 
I face este omul pentru pace !“. 
I „Trăiască unitatea de nezdruncinat 
I a întregului nostru ponor in cadrul 
I Frontului Democrației si Unității 
I Socialiste !“.

Se pot citi, de asemenea, inspi- 
I rate chemări, exprimind năzuința 
I tuturor slujitorilor culturii, a in- 
I tregului popor pentru înflorirea 
I vieții noastre spirituale.

La sosirea în sală, tovarășul
I Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 

Ceausescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului si statului au 
fost întimpinați cu vii și înde
lungi ovații de delegații la con
gres — reprezentanți ai oamenilor 
muncii români, maghiari, germani 
si de alte naționalități din întrea
ga tară. Ca expresie a gindurilor 
si simtămintelor de dragoste ne
țărmurită. de aleasă prețuire pe 
care le nutresc fată de conducă
torul partidului si statului, cel mai 
iubit fiu al națiunii noastre, expo
nent al înaltelor idealuri si aspi
rații ale poporului român, s-a 
scandat minute în șir : „Ceaușescu 
— P.C.R. !“. „Ceaușescu și po
porul !“

S-a intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

împreună cu tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU si tovarășa Elena 
Ceaușescu, din prezidiul congresu
lui au făcut parte tovarășii : Con
stantin Dăscălescu, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Virgil Cazacu, Lina 
Ciobanu. Ion Coman, Nicolae Con
stantin. Ion Dincă, Ludovic Fa- 
zekas, Alexandrina Găinușe. Petre 
Lupu. Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pătan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Ră- 
dulescu, Ilie Verdeț, Stefan Voi- 
tec, Emilian Dobrescu, Petru E- 
nachc, Mihai Gere, Nicolae Gio- 
san, Suzana Gâdca, Ana Mu- 
reșan. Elena Nae. Constantin Ol- 
teanu, Cornel Onescu, loan Ursu. 
Richard Winter, Marin Enache. 
Gheorghe Stoica, Augusta Anca, 
președintele Comitetului județean 
de cultură și educație socialistă Ti
miș, Gheorghe Anghel, director al 
Muzeului Unirii din Alba Iulia, ju
dețul Alba. Constantin Arseni, pre
ședintele Biroului Comitetului Cen
tral al Organizației Democrației și 
Unității Socialiste. Dumitru Badea, 
secretar al comitetului de partid al 
întreprinderii „23 August" — Bucu
rești, Valentin Băițan, dirijorul co
rului din comuna Ardusat, județul 
Maramureș, Gheorghe Bărbulescu, 
conducătorul Ansamblului de dan
suri „Călușul" — Scornicești, jude
țul Olt, Radu Beligan, actor, 
directorul Teatrului Național 
„I. L. Caragiale" din București,
(Continuare in pag. a IlI-a)
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CUVINTUL DE SALUT 
adresat congresului de tovarășa 

academician doctor inginer Elena Ceaușescu
Stimați tovarăși,

La deschiderea celui de-al II-lea 
Congres al educației politice și 
culturii socialiste — eveniment de 
mare însemnătate în întreaga viață 
social-politică a țării — doresc să 
vă adresez dumneavoastră, p.arti- 
cipanțiîor și invitaților la congres, 
un salut călduros și cele mai bune 
urări din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat și a guvernu
lui, precum și din partea secre
tarului general al partidului și 
președintele Republicii Socialiste 
România. (Aplauze puternice, pre
lungite; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R.!").

Q1 de-al II-lea Congres al e- 
ducajjei politice și culturii socialis
te constituie o nouă și grăitoare 
expresie a profundului democra
tism al orînduirii noastre, a pre
ocupării consecvente a partidului și 
statului de a asigura dezbaterea 
largă cu oamenii muncii, cu în
tregul popor, a tuturor probleme
lor care privesc mersul înainte al 
patriei pe calea progresului econo
mic și social.

Prin problemele pe care le a- 
bordează, congresul este menit să 
exercite o profundă înrîuriră asu
pra procesului general de dezvol
tare a societății românești, să con
tribuie la impulsiortarea activității 
politico-educative, de formare a 
conștiinței socialiste, Ia afirmarea 
largă a marilor valori morale și 
spirituale ale orînduirii noastre.

Este deosebit de important să 
subliniem că lucrările actualului 
congres au loc la puțin timp de la 
Plenara lărgită a Comitetului Cen
tral al partidului din 1—2 iunie, 
care, prin ampla expunere pre
zentată de secretarul general al 
partidului, a făcut o cuprinzătoare 
analiză materialist-dialectică a e- 
voluției și stadiului actual al dez
voltării societății românești, a 
deschis largi perspective întregii 
opere de făurire a noii orînduiri, a 
înarmat întregul partid și popor cu 
orientări clare și un cuprinzător 
program de muncă în toate dome
niile de activitate, inclusiv în do

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!
18 milioane de semnă
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meniul activității ideologice și po
litico-educative.

In lumina acestor orientări, con
gresul este chemat să analizeze cu 
înaltă exigență și responsabilita
te, în spirit critic și autocritic, ac
tivitatea desfășurată pînă- acum în 
domeniul educației politice și cul
turii socialiste, să tragă toate con
cluziile necesare în vederea îmbu
nătățirii muncii în acest important 
sector al construcției noastre so
cialiste.

Pornind de la concepția partidu
lui nostru potrivit căreia educația 
politică și cultura socialistă repre
zintă o componentă esențială și un 
factor de primă însemnătate în 
opera de transformare revoluționa
ră a societății, de edificare a ci
vilizației noi, socialiste, con
gresul trebuie să stabilească și să 
adopte, în cadrul lucrăriloi- sale, un 
program concret de măsuri, pe 
baza căruia să se desfășoare în
treaga activitate politico-educativă 
și cultural-artistică din țara noastră.

Stimați tovarăși,
Conducînd întreaga operă de 

construcție socialistă, partidul și 
statul situează pe primul plan dez
voltarea puternică a forțelor de 
producție, întărirea și modernizarea 
continuă a bazei tehnico-materiale 
a țării — ca o condiție fundamen
tală a progresului susținut al în
tregii societății, a creșterii bună
stării materiale și spirituale.

In anii socialismului, poporul 
nostru a obținut succese istorice 
în dezvoltarea economică și socia
lă a patriei, în creșterea potențialu
lui ei material și tehnic.

A fost creată, practic, o industrie 
nouă, modernă, care asigură pune
rea tot mai largă în valoare a re
surselor materiale și umane ale 
țării.

S-au dezvoltat puternic agricul
tura, precum și celelalte ramuri ale 
economiei naționale, s-a extins 
continuu aplicarea în producția 
materială a cuceririlor științei și 
tehnicii moderne. Pe această bază 
au sporit necontenit avuția socialis
tă și venitul național, s-au îmbună
tățit condițiile de muncă și de trai 

ale oamenilor muncii, a crescut ca
litatea vieții întregului popor.

Pornind de la unitatea dialectică 
dintre forțele de producție și con
știința socialistă, partidul și statul 
au creat și creează toate condițiile 
pentru ca, odată cu creșterea și 
modernizarea bazei tehnico-mate
riale, să se dezvolte puternic învă- 
țămîntul, știința, cultura, să fie în
tărită continuu întreaga activitate 
politico-educativă, de formare a 
omului nou, înaintat, cu un larg 
orizont de cunoaștere și înțelegere 
— constructor conștient al socialis
mului și comunismului. (Aplauze 
puternice).

Pe linia acestor orientări au fost 
luate în ultimii ani o serie de mă
suri importante pentru întărirea și 
perfecționarea activității învăță- 
mîntului de stat și de partid, pen
tru creșterea aportului cercetării 
științifice la întregul proces edu
cațional, pentru ca toate mijloacele 
cultural-educative create de socie
tatea noastră — toate instituțiile și 
unitățile de artă și cultură — să-și 
sporească contribuția la educarea 
socialistă a maselor, la formarea 
și dezvoltarea conștiinței noi, 
înaintate.

în vederea organizării și coordo
nării mai bune a acestei activități 
s-au constituit colective obștești în 
domeniul muncii politico-ideologice 
și cultural-educative, au fost create 
consiliile de educație politică și 
cultură socialistă.

S-a acționat, de asemenea, siste
matic, pentru creșterea rolului și a 
răspunderilor organizațiilor de masă 
și obștești — sindicatele, organiza
țiile U.T.C. și de pionieri, asocia
țiile studențești, consiliile de femei 
și altele — în organizarea și desfă
șurarea muncii politico-educative 
în sectoarele lor de activitate.

Din inițiativa partidului a fost 
organizată într-un mod nou munca 
educativă în rîndul copiilor, prin 
crearea organizației „Șoimii pa
triei".

De asemenea, a fost creată Orga
nizația Democrației și Unității So
cialiste, care asigură participarea 
la întreaga viață politică a țării a 
cetățenilor care nu sînt membri de 
partid.

turi — o unică voință :

APĂRAREA PĂCII, 
ÎNFĂPTUIREA 
DEZARMĂRII!

Adunări și marșuri populare in 
sprijinul propunerilor prezentate 
de țara noastră sesiunii'speciale 
a O.N.U., pentru împlinirea 
năzuinței fierbinți a întregii 
omeniri : a trăi în liniște, des

tindere și înțelegere

în pag. a Vll-a

Se poate aprecia că, în perioada 
ce a trecut de la primul Congres al 
educației politice Și culturii socia
liste, invățămîntul, știința, cultura, 
precum și organizațiile de masă și 
obștești din cadrul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, cei
lalți factori educaționali din socie
tatea noastră au desfășurat, pe an
samblu, o activitate pozitivă, adu- 
cîndu-și contribuția la înfăptuirea 
sarcinilor și, obiectivelor stabilite 
de partid în domeniul ideologic și 
politico-educativ, al ridicării nive
lului general de pregătire științifi
că, tehnică și culturală a poporu
lui, al dezvoltării conștiinței so
cialiste.

Aceasta s-a reflectat și se re
flectă în participarea tot mai ac
tivă a oamenilor muncii de Ia orașe 
și sate la înfăptuirea neabătută a 
politicii partidului de construcție 
socialistă, în conștiința tot mai 
înaltă și spiritul de ordine și dis
ciplină cu care toți cetățenii patriei 
acționează pentru realizarea sarci
nilor ce le revin în domeniul lor de 
activitate, în rezultatele pe care le 
obțin în producție, în dezvoltarea 
economică și socială a țării.

Cu toate acestea mai sînt încă 
multe de făcut pentru ca activita
tea politico-educativă și culturală 
să se ridice la nivelul cerințelor 
puse de dezvoltarea forțelor de pro
ducție, de schimbările petrecute în 
relațiile de producție și în struc
tura socială a societății noastre so
cialiste.

Faptul că, în diferite locuri, mai 
întîlnim oameni cu atitudini îna
poiate față de mwncă și față de so
cietate, diferite acte de indisciplină 
și lipsă de răspundere în gospodă
rirea avutului obștesc, tendințe de 
a trăi fără muncă, de încălcare a 
legilor și a normelor de conviețuire 
socială se datorește și neajunsu
rilor existente în munca politico- 
educativă.

Se impune deci să acționăm mai 
hotărît pentru îmbunătățirea aces
tei activități, în toate sectoarele.

întreaga muncă politico-educati
vă trebuie să aibă ca obiectiv fun
damental ridicarea nivelului de
(Continuare in pag. a IlI-a)

„ROMÂNIA. PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUSESCU- 

reazem de nădejde in promovarea 
telurilor păcii si dezarmării11 

Prestigioase personalități politice participante 
la sesiunea specială a O.N.U. exprimă elo
gioase aprecieri asupra inițiativelor de pace 
ale președintelui României, a poziției și 
propunerilor prezentate de țara noastră în 

problema dezarmării

Corespondență din New York

„Vorbește România"... De fiecare 
dată cîr»d la marile reuniuni interna
ționale urmează la cuvint România 
înregistrăm cu satisfacție și legitimă 
mindrie patriotică multiple dovezi ale 
interesului larg manifestat fată de 
punctele' de vedere ale partidului și 
statului nostru. Modalitățile de ex
presie a acestui interes sint diverse : 
de la prezența in număr sporit in 
sala de ședințe la comentariile și 
declarațiile publice. Așa s-a intim-, 
plat și în ședința din cadrul sesiunii 
speciale a O.N.U. consacrată dezar
mării, în care, din împuternicirea 
președintelui Nicolae Ceaușescu și pe 
baza mandatului încredințat de 
Marea Adunare Națională, ministrul 
afacerilor externe al tării noastre a 
prezentat poziția și propunerile 
României cu privire la problemele ce 
fac obiectul dezbaterii marelui for al 
națiunilor.

.„„Vorbește România". Am urmă
rit din loja presei cum locurile re
zervate delegaților. dar și invitatilor 
— reprezentanți ai unor organisme 
din sistemul Națiunilor Unite, ai di
verselor organizații neguvemamenta- 
le — s-au ocupat rind pe rînd, în 
vreme ce numeroși corespondenți de 
presă erau așezați în fața monitoa
relor TV. „Barometrul politic" indica 
astfel cotele inalte ale atenției și in
teresului față de ceea ce va spune 
de această dată România într-o ches
tiune de importanță cardinală pentru 
pacea și liniștea popoarelor, pentru 
înseși destinele umanității.

Ceea ce s-a impus de la început 
atenției a fost dovada importanței pe 
care tara noastră, poporul român o 
acordă actualei sesiuni speciale, in
clusiv prin cele 18 milioane de sem
nături de pe Apelul pentru pace și 
dezarmare adresat sesiunii, document 
unic în felul său, primit aici cu mult 
interes și aprobare. S-au impus in 
mod deosebit atenției aprecierile se
cretarului general al partidului nos
tru, președintele republicii, expuse 
Ia sesiune, cu privire la condițiile 
internaționale grave existente in 
prezent, tot așa cum au fost ascul
tate cu interes considerațiile țării 
noastre în legătură cu dimensiunile 
cursei înarmărilor și a trezit un larg 
ecou programul de măsuri concrete 
îndreptate spre înfăptuirea obiectivu
lui fundamental: oprirea cursei înar
mărilor, realizarea de pași efectivi de 
dezarmare, în primul rînd nucleară.

„Apreciem în mod deose
bit propunerile României 
de a se acorda prioritate 
absolută dezarmării nu

cleare"
„Prioritatea dezarmării nucleare, 

reliefată atit de pregnant in propu
nerile României, sublinia ambasado
rul AHMAD MANSUR (PAKISTAN), 
președintele unuia din grupurile de 
lucru create in cadrul sesiunii, derivă 
din însăși situația la care s-a ajuns 
ca urmare a acumulării de noi și noi 
tipuri de asemenea arme. Or, in ca
zul unui conflict in care s-ar utiliza 
armele nucleare, ar fi afectate toate 
statele, și cele nucleare și cele care

la zi în AGRICULTURĂ

RECOLTAREA ORZULUI
O tehnologie obligatorie în toate 

unitățile agricole: 
SECERIȘ, ARAT, SEMĂNAT

în ultimele zile, datorită măsu
rilor luate, secerișul orzului s-a 
intensificat într-un șir de județe 
aflate in jumătatea de sud a tării. 
Pină in seara zilei de 24 iunie, or
zul a fost recoltat de pe aproape 
352 400 hectare, reprezentînd 42 la 
sută din suprafața cultivată în 
unitățile agricole de stat si coope
ratiste. Există reale condiții și 
este necesar ca în județele din su
dul tării, unde lanurile s-au copt, 
secerișul orzului să se încheie pină 
la sfîrsitul acestei săptămîni. De
altfel.' în unele județe — Ialomița. 
Brăila, Teleorman, Giurgiu. Con
stanța, Mehedinți, Buzău — terenu
rile de pe care a fost strînsă recol
ta reprezintă 70—80 la sută din su
prafața cultivată. In alte județe insă, 
această lucrare nu se desfășoară la 
nivelul maxim al ‘posibilităților de 
care disoun. Dacă ne referim nu
mai la cele aflate în zona intii, 
sub media realizărilor se situează 
unitățile agricole din județele Ti
miș. Olt, Tulcea și altele.

Este o situație care pune în evi
dentă atit neajunsurile ce persis
tă în organizarea muncii la recol
tare în unele unităti din aceste 
județe, cît și faptul că reparațiile 
la un număr de combine si prese 
de balotat paie nu s-au făcut cu 
răspunderea cuvenită, din care 
cauză apar acum defecțiuni de or
din tehnic în funcționarea acesto
ra. In aceste condiții, este absolut 
necesar ca organele de partid și 
agricole din aceste județe, consi
liile agroindustriale si conducerile 
de unităti agricole să ia măsuri 
ferme pentru a se asigura buna 
funcționare a combinelor și a ce
lorlalte utilaje, precum și dirijarea 
lor operativă acolo unde lanurile 
au dat in pîrg. astfel încît fiecare 
oră, fiecare zi să fie folosită din 
plin. Tot atît de important pentru 
accelerarea secerișului este să se 
organizeze în consiliile agroindus
triale întrajutorarea între unităti, 
prin repartizarea si concentrarea 
combinelor din unitățile care au 
terminat recoltarea in cele unde 
această lucrare este rămasă în 
urmă. 

nu posedă arme de acest fel. De a- 
ceea noi apreciem ca o inițiativă im
portantă ideile avansate de România, 
care vizează incetarea producției de 
arme nucleare și trecerea la reduce
rea treptată a stocurilor existente, 
pină la lichidarea lor totală și inter
zicerea definitivă a tuturor armelor 
nucleare".

Desigur, s-a vorbit mult in cursul 
dezbaterilor generale despre răspun
derea ce revine țărilor nucleare, ce
lor care dețin principalele stocuri de 
asemenea arme. Negocierile initiate 
privind rachetele nucleare cu rază 
medie de acțiune sau cele privind 
armamentele strategice nu trebuie aș
teptate însă cu pasivitate. Toate sta
tele. toate popoarele lumii — a ară
tat tara noastră de la tribuna sesiu
nii — au răspunderea de a acționa 
direct, cu toată fermitatea, pentru a 
se înlătura odată pentru totdeauna 
spectrul războiului nuclear. Este o 
poziție salutată aici pentru spiritul ei 
mobilizator.

„Președintele 
Nicolae Ceaușescu 
este o personalitate 

politică 
profund atașată păcii"
în cursul unei convorbiri cu JAN 

MARTENSON, directorul Centrului 
O.N.U. pentru dezarmare, d-sa de
clara în acest sens : „Toate statele au 
o mare răspundere in oprirea cursei 
inarmărilor, atit cele nucleare, cit și 
cele nenucleare. Țări mai mici, ca 
România, au dovedit că pot avea un 
rol foarte ișnportant. Am avut plă
cerea să-l intilneșc pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, o personalitate 
politică atașată cauzei dezarmării și 
ale cărui idei și propuneri mi-au lă
sat o profundă impresie. Si Româ
nia a dovedit de-a lungul anilor că 
aduce o contribuție importantă in a- 
ceastă direcție.

Trecerea cu prioritate la măsuri de 
dezarmare nucleară — așa cum subli
nia România — apare ca o cerință 
de cea mai mare stringentă. Trăim 
intr-o lume, a continuat interlocuto
rul. in care s-au acumulat circa 
50 000 focoase nucleare, cu o putere 
explozivă de peste un milion ori mai 
mare decit cea a bombei de la Hiro
shima. Un singur submarin echipat 
cu arme nucleare dispune de mai 
multă forță de distrugere decit tota
litatea explozibililor detonați in 
cursul celui de-al doilea război mon
dial. Această situație ne privește pe 
toți. Pe bună dreptate popoarele sint 
tot mai preocupate și ele așteaptă 
măsuri, urgente pentru eliminarea a- 
celei grave primejdii ce planează a- 
supra vieții lor".

Discutăm despre aceleași aspecte 
ale cursei inarmărilor cu ROLF 
BJORNERSTEDT, președintele con
siliului de conducere al Institutului 
internațional pentru studierea păcii 
de Ia Stockholm (S.I.P.R.I.), care a- 
duce noi argumente în sprijinul idei-

Dumitru ȚINU
(Continuare in pag. a VIII-a)

Concomitent cu lucrările de re
coltare si transportul orzului din 
cimp. este absolut necesar să se 
acționeze energic pentru eliberarea 
neîntirziată a terenurilor de paie 
pentru a se putea trece imediat 
la pregătirea solului și la însă- 
mînțareă sau plantarea celei 
de-a doua culturi. Subliniem aceas
tă cerință deoarece o bună parte 
din suprafața prevăzută a se cul
tiva cu porumb pentru boabe, le
gume și furaje se însămîntează sau 
se plantează pe terenurile care se 
eliberează acum de orz. Experien
ța a dovedit că realizarea produc
țiilor lg culturile duble si succe
sive. mai ales la porumb pentru 
boabe, depinde in mare măsură de 
insămîntarea si plantarea cît mai 
devreme a terenurilor respective. 
De aici se desprinde necesitatea 
ca. dubă seceriș, terenurile să fie 
eliberate de paie in aceeași zi. 
astfel încît să se poată trece deîn- 
dată la pregătirea solului si la se
mănat. Cu atit mai mult trebuie 
să se acționeze in acest sens de
oarece. din datele furnizate de Mi
nisterul Agriculturii, rezultă că, în 
multe județe în care orzul a fost 
recoltat de pe mari suprafețe, nu 
s-a trecut deocamdată cu toate 
forțele la insămîntarea sau plan
tarea porumbului, a altor culturi. 
Astfel, pînă în seara zilei de 24 
iunie au fost însămîntate doar 
68 000 hectare cu culturi duble, 
față de 352 400 hectare de pe care 
s-a strîns recolta și 117 000 hectare 
eliberate de paie.

Este datoria organelor județene 
și comunale de partid, a direcțiilor 
agricole județene, a consiliilor 
unice agroindustriale si a condu
cerilor unităților agricole să ia in 
continuare măsuri energice pentru 
ca recoltarea orzului, oriunde la
nurile au dat în copt, să se des
fășoare în ritm mai intens, cu toate 
forțele, pentru ca secerișul, elibe
rarea terenului, pregătirea solului 
și semănatul culturilor succesive 
să se efectueze în flux neîntre
rupt.
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CONGRESUL AL ll-LEA AL EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIAISTE
HP11I Al CONSUIULUI CUlTUfill $1 EIIIICAIIil SOCIAIISIE

cu privire la modul in care se înfăptuiesc hotărîrile celui de-al Xll-lea Congres al Partidului Comunist Român referitoare la activitatea politico-ideologică 
și cultural-educativâ in vederea formării omului nou, cu înaltă conștiință socialistă, constructor activ și devotat al societății socialiste multilateral dezvoltate in România
Ce! de-al II-lea Congres al e- 

ducației politice și culturii socia
liste, care se desfășoară sub 
egida Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, se înscrie ca 
un eveniment de importantă ex
cepțională în cadrul marilor ac
țiuni politice, economice și so- 
cial-culturale întreprinse in pe
rioada de la Congresul al 
Xll-lea pentru transpunerea cu 
succes în viață a obiectivelor 
Programului Partidului Comu
nist Român de construire în 
țara noastră a societății noi. ba
zată pe o civilizație superioară, 
civilizația socialistă și comu
nistă.

De la această tribună aducem 
cel mai fierbinte omagiu secre
tarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, din a 
cărui strălucită inițiativă s-au 
organizat pentru prima dată 
cele mai largi forumuri de
mocratice ale slujitorilor educa
ției politice și culturii socialis
te din întreaga istorie a Româ
niei. ca parte integrantă a vastu
lui proces înnoitor care a cu
prins toate domeniile vieții eco
nomice și social-politice în pe
rioada de la Congresul al IX-lea 
al partidului.

Vor rămîne pentru totdeauna 
înscrise în conștiința națiunii 
noastre concepția programatică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind rolul conducător al 
partidului în domeniul activită
ții educative. în ridicarea pe noi 
culmi a culturii noastre naționa
le și racordarea ei tot mai strîn- 
să la marile cuceriri ale cultu
rii universale, sublinierea rolu
lui deosebit al factorului con
știent în procesul construcției 
socialiste, in făurirea omului 
nou. cu înalte idealuri revolu
ționare. devotat patriei sale, 
partidului, poporului, cauzei so
cialismului si păcii în lume. A- 
semenea întregului nostru popor, 
exprimăm deplina adeziune la 
ideile de inestimabilă valoare 
teoretică si practică cuprinse în 
expunerea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară a Comitetului Central al 
partidului — document-program 
al întregului partid și popor, 
care, marcînd trecerea la o 
nouă etapă în procesul făuririi 
conștiinței socialiste a maselor, 
va sta la baza lucrărilor con
gresului nostru.

Perioada scursă de la primul 
Congres al educației politice și 
culturii socialiste a pus cu putere 
in evidență grija statornică a 
partidului nostru, a secretarului 
său general pentru dezvoltarea 
economico-socială a României.

Subliniem cu profundă recu
noștință prezența permanentă, 
mobilizatoare a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la toate ma
rile evenimente politice, cultu
rale și educative, contribuția sa 
directă la orientarea si desfășu
rarea celor mai valoroase ini
țiative adoptate în sfera econo
miei, învățămîntului. științei, 
culturii, creației, a promovării 
aspirațiilor de pace ale poporu
lui nostru. Numeroasele vizite 
de lucru desfășurate în județe, 
în întreprinderi și la sate, 
frecventele întîlniri și dialogul 
deschis, fructuos cu oamenii de 
știință, cultură și artă, indica
țiile date cu pceste prilejuri au 
avut un rol hotărîtor în forma
rea conștiinței politice a mase
lor. în orientarea și dezvoltarea 
patrimoniului culturii naționale, 
in. cultivarea spiritului revolu
ționar. în unirea eforturilor în
tregului popor pentru îndeplini
rea obiectivelor construcției so
cialiste.

Dorim să exprimăm, de ase
menea, in acest cadru, sen
timentele de aleasă recunoștin
ță și prețuire față de tovarășa 
Elena Ceaușescu. sub a cărei în
drumare nemijlocită învățămîn- 
tul, știința și cultura cunosc, de 
la un an la altul, o tot mai pu
ternică înflorire, corespunzător 
exigențelor superioare puse de 
dezvoltarea continuă a societă
ții noastre socialiste.

Un obiectiv de seamă cuprins 
în Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al 
Xll-lea al partidului și reafir
mat la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. îl reprezintă ridicarea 
întregii activități politico-ideo- 
logice și cultural-educative la 
nivelul marilor înfăptuiri obți
nute in construcția socialistă.

După primul Congres al 
educației politice și culturii 
socialiste au fost adoptate im
portante măsuri pentru mai buna 
organizare a Invățămintijlui po
litico-ideologic. care a căpătat 
un larg caracter de masă, fiind 
frecventat de peste 10 milioane 
de cetățeni.

O mare însemnătate pentru 
întreaga activitate educativă au 
avut-o îmbunătățirile structura
le aduse școlii de toate gradele, 
legarea procesului instructiv-e- 
ducativ de producție, de viață, 
perfecționarea predării științe
lor sociale ; s-a intensificat ac
tivitatea in rindul copiilor, prin 
crearea organizației ..Șoimii Pa
triei" ; s-a asigurat un cadru 
organizatoric nou. original pen
tru participarea amplă a cetățe
nilor la viața politică a țării, 
prin organizațiile Democrației și 
Unității Socialiste ; au fost in- 
stituționalizate consiliile de e- 
ducație politică și cultură socia
listă, pînă la nivelul unităților 
economice și al comunelor.

Din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu s-a organizat 
prestigiosul Festival național al 
muncii și creației — Cîntarea 
României — și marea mișcare 
sportivă de masă — Daciada — 
menite să antreneze milioane și 
milioane de oameni in activita
tea creatoare, să creeze condiții 
pentru dezvoltarea multilatera
lă, spirituală și fizic*,  a perso
nalității umane. Un rol excep
țional l-au avut măsurile pri
vind Perfecționa rea și democra
tizarea formelor de conducere si 
Îndrumare în sfera educației și 
culturii.

In cincinalul 1976—1980 au 
fost alocate de la bugetul sta
tului pentru susținerea activită
ții de invățămînt, culturale și 
sportive sume cu 43 la sută mai 

mari decit în cincinalul prece
dent. Pe ansamblu, baza mate
rială s-a îmbogățit de la primul 
nostru congres cu 11 946 săli de 
clasă, 150 000 mp spații pentru 
săli de cunsuri și laboratoare, 
42 cinematografe, 373 case de 
cultură, cluburi și cămine cul
turale, 353 săli de educație fi
zică, 14 săli polivalente, 13 sta
dioane și altele.

în acești ani, s-a acționat, pe 
baza sarcinilor stabilite de con
ducerea partidului, pentru a im
prima un caracter militant acti
vității politico-educative de 
masă, printr-o mai strânsă le
gătură cu cerințele producției, 
cu viața. Un profund ecou au 
avut manifestările politico-edu
cative, culturale organizate cu 
prilejul aniversării unor mari e- 
venimente din istoria patriei 
noastre, intre care 2050 de ani 
de la întemeierea statului dac 
centralizat, 100 de ani de la cu
cerirea independenței de stat a 
României. 35 de ani de la elibe
rarea patriei, 60 de ani de la 
făurirea Partidului Comunist 
Român. S-a extins și diversi
ficat informarea politică la 
locurile de muncă, s-au organi
zat frecvent dezbateri, simpo
zioane, întîlniri în cluburi, case 
de cultură, cămine culturale, s-a 
acordat o atenție sporită difuză
rii cărții social-politice, ceea ce 
a contribuit în mai mare 
măsură la înarmarea oa
menilor muncii cu ideologia și 
politica partidului, la educarea 
lor în spirit patriotic, revoluțio
nar, al eticii și echității socia
liste.

Putem spune astăzi că. sub 
conducerea partidului, s-au ob
ținut rezultate în creșterea ni
velului politic și cultural al ma
selor. in formarea unui om nou. 
cu o înaltă conștiință patriotică, 
revoluționară, care se reflectă 
in participarea responsabilă a 
întregului nostru popor la în
făptuirea programului de dez
voltare economico-socială a pa
triei.

Cu toate acestea, o analiză 
exigentă, în spirit comunist, a 
activității desfășurate în ultimii 
ani scoate in evidență existenta 
unor neajunsuri serioase în 
munca politico-educativă de 
masă. Așa cum a apreciat tova
rășul Nicolae Ceaușescu. in ac
tivitatea politică se manifestă o 
anumită răminere în urmă față 
de dezvoltarea forțelor de pro
ducție, de schimbările interve
nite în structura socială si re
lațiile de producție. Intr-adevăr, 
nu se explică întotdeauna argu
mentat semnificația și originali
tatea diferitelor teze și aprecieri 
ale partidului nostru, contribu
ția sa creatoare la dezvoltarea 
teoriei și practicii revoluționare; 
se acordă insuficientă atenție fe
nomenelor noi care se petrec în 
societatea noastră, în profilul 
spiritual și comportamentul oa
menilor muncii.

Un neajuns serios îl constituie 
slaba atenție acordată educației 
materialist-ștlintifice a oameni
lor muncii. însușirii concepției 
revoluționare despre lume si so
cietate. Intr-o serie de județe 
nu s-a luat nici o atitudine com
bativă fată de concepțiile mistice 
și practicile obscurantiste. Pe de 
altă parte, trebuie spus deschis 
că nu s-a ținut seama în măsu
ra necesară de faptul că pe plan 
international, in cadrul confrun
tărilor politice și ideologice care 
au loc, sînt folosite unele secte 
religioase ca instrumente In 
mîna cercurilor reacționare.

Trebuie arătat că. în general. 
In activitatea politică de masă 
și-a făcut loc o anumită dimi
nuare a spiritului militant, re
voluționar, o slăbire a fermită
ții fată de manifestările nega
tive. față de ideile și atitudinile 
înapoiate, fată de lipsuri și 
neajunsuri. In acest context, se 
manifestă și insuficient spirit 
critic și combativitate fată de 
concepțiile și mentalitățile re
trograde, propagate de peste ho-" 
tare, nu se ia atitudine sufi
cient de fermă fată de încercă
rile de a denigra realizările so
cietății noastre.

Se impune deci trecerea 
la o îmbunătățire substanțială a 
ansamblului muncii politico- 
educative de masă, punînd Ia 
baza întregii activități orientă
rile programatice cuprinse în 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară a 
Comitetului Central. Intemein- 
du-se neabătut pe ideile mate
rialismului dialectic și istoric, 
ale umanismului revoluționar, 
pe politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, ac
tivitatea politică de masă tre
buie să cultive dragostea fată de 
tară și popor, față de cauza so
cialismului. să dezvolte patrio
tismul revoluționar.

Așa cum se arăta în expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la plenara Comitetu
lui Central, nu se poate vorbi de 
educație patriotică, socialistă 
fără cunoașterea și cinstirea tre
cutului. a muncii și luptei Înain
tașilor noștri. Va trebui să fa
cem din cunoașterea originii și 
continuității poporului român, 
din lupta maselor populare pen
tru eliberare socială și națio
nală, din trecutul eroic al clasei 
muncitoare și al partidului său 
comunist, din întreaga istorie 
națională fundamentul tuturor 
activităților politico-educative. 
Pe această bază, este necesar să 
cultivăm sentimentul demnită
ții naționale a tuturor cetățe
nilor, să întărim unitatea între
gului popor in jurul partidului, 
al secretarului său general, să 
dezvoltăm spiritul de prietenie 
și frăție intre toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționali
tate. să stimulăm hotărîrea tu
turor fiilor patriei de a face 
totul pentru înflorirea multila
terală a României socialiste. Prin 
întreaga activitate educativă 
trebuie să cultivăm in rindul 
oamenilor muncii sentimentul 
răspunderii sociale ce le revine 
în calitatea lor de proprietari, 
producători și beneficiari, pen
tru gospodărirea șf dezvoltarea 
avuției întregului popor.

înlăturind neajunsurile exis
tente. este necesar ca în activi
tatea politico-educativă să mili

tăm pentru formarea unei largi 
opinii de masă împotriva feno
menelor negative, să acționăm 
cu mai multă hotărâre pentru 
întărirea ordinii și disciplinei, 
pentru generalizarea principiilor 
eticii și echității socialiste, me
nite să guverneze consecvent 
toate domeniile activității socia
le, să contribuie determinant la 
aplicarea normelor de muncă și 
viață, proprii orânduirii noastre 
socialiste.

In etapa care urmează. Consi
liul Culturii și Educației Socia
liste. toți factorii educaționali 
trebuie să-și concentreze atenția 
spre înfăptuirea cu mai multă 
oonsecvență a indicației condu
cerii partidului de a ține seama 
intr-o măsură sporită de reali
tățile și cerințele locale, de a 
deplasa centrul de greutate al 
muncii politice și cultural-edu
cative în întreprinderi, șantiere, 
platforme industriale, exploatări 
miniere și forestiere, unități de 
invățămînt. in unitățile agricole 
și localitățile rurale, astfel incît 
toate colectivele de oameni ai 
muncii să devină autentice școli 
de formare a omului nou. cu un 
înalt grad de cultură, cu o con
știință politică și revoluționară 
înaintată.

Prin întreaga desfășurare a 
celor trei ediții care au avut loc 
pînă în prezent. Festivalul na
țional „Cîntarea României" s-a 
dovedit un cadru larg, propice 
de participare nemijlocită a oa
menilor muncii la activitatea 
culturală, artistică, științifică 
și tehnică, un mijloc de mani
festare multilaterală a persona
lității umane, de împlinire a 
aspirațiilor sale creatoare. Ex
periența acumulată demonstrea
ză valoarea programatică a in
dicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca Festivalul „Cîn
tarea României" să fie îna
inte de toate o manifestare 
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de masă a hărniciei și a muncii, 
un prilej de educare a tinerei 
generații, a întregului popor în 
vederea înfăptuirii neabătute a 
programului de dezvoltare eco
nomico-socială a țârii.

In spiritul viziunii largi, ge
neroase cu privire la stimu
larea și valorificarea capacității 
creatoare a maselor de oameni 
ai muncii, s-a acționat pentru 
extinderea creației științifice și 
tehnice, a mișcării de invenții 
și inovații, care a cuprins în 
ultima ediție a festivalului pes
te 3 milioane de participant ; 
s-au extins inițiativele muncito
rești care îmbină preocuparea 
pentru producție cu cerințele 
educative ; la rindul lor, cele 
peste 20 000 brigăzi artistice se 
manifestă tot mai mult ca pro
motoare ale spiritului critic, ca 
factor de generalizare a iniția
tivelor pozitive.

în acești ani, a cunoscut o 
dezvoltare remarcabilă mișcarea 
artistică de masă, punînd în e- 
vidență talentul și forța crea
toare specifice poporului nos
tru. In prezent, activează aproa
pe 175 000 de formații și cercuri 
artistice, care reunesc peste 3,8 
milioane de interpreți, cu circa 
800 000 mai mulți decit la pri
ma ediție a festivalului. Dintre 
formațiile artistice de amatori, 
4 800 iși desfășoară activitatea 
în limba maghiară, 856 în limba 
germană. A cunoscut o dezvol
tare accentuată, de la o ediție 
la alta, teatrul politic, poezia 
și muzica patriotică, dansul in
spirat din faptele de muncă și 
viață, mișcarea corală de masă. 
In etapa 1979—1981 au activat 
peste 17 000 formații de teatru, 
22 700 coruri și grupuri corale, 
8 500 montaje literar-muzicale 
și recitaluri de poezie patrioti
că. In numeroase județe, cum 
sînt Dîmbovița, Constanța, Me
hedinți, Argeș, Vrancea, Sibiu, 
Suceava și altele, s-au Inițiat 
și se desfășoară periodic, cu 
bune rezultate, manifestări ar
tistice care, pornind de la tra
dițiile locale, au un larg ecou 
în rindul oamenilor muncii.

Integrîndu-se cu întregul lor 
potențial creator în amplele ma
nifestări din cadrul festivalului, 
oamenii de cultură, instituțiile 
profesioniste de cultură și artă 
au adus o contribuție însemna
tă la îmbogățirea vieții spiritu
ale a poporului nostru. Se poa
te afirma că aportul crescînd al 
oamenilor de cultură și artă a 
constituit un factor activ al 
succeselor obținute de arta a- 
matoare.

Relevînd realizările Înregis
trate, este necesar să arătăm că 
în organizarea și desfășurarea 
festivalului s-au manifestat și o 
serie de deficiențe, care i-au 
diminuat efectul educativ.

Pornind de la orientările date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Ia recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., Consiliul Culturii șl E- 
ducației Socialiste, împreună cu 
toți factorii educaționali, tre
buie să acționeze neabătut pen
tru continua perfecționare a 
conținutului întregii activități 
desfășurate în cadrul Festivalu
lui „Cîntarea României", pen
tru lărgirea caracterului său de 
masă și permanentizarea mani
festărilor cultural-artistice pe 
întreaga durată a festivalului.

Consiliul Culturii și Educați
ei Socialiste, toți factorii care 
contribuie la desfășurarea Fes
tivalului național „Cîntarea 
României" au datoria să se pre
ocupe, într-o măsură mai mare, 
de dezvoltarea și diversificarea 
tuturor genurilor artistice, să 
pună un accent sporit pe creația 
izvorîtă din realitățile noi, so
cialiste.

în întreaga activitate din ca
drul festivalului se impune să 
acordăm o atenție sporită or
ganizării în forme noi, atracti
ve. a manifestărilor cultural- 
artistice, potrivit cerințelor și 
exigențelor superioare generate 
de nivelul actual de cultură al 
generațiilor tinere, al întregului 
nostru popor.

Consiliul Culturii și Educați
ei Socialiste va trebui să asigu
re ca revistele „Cîntarea Româ

niei", „Muvelodes", „Volk und 
Kultur" să se preocupe îndeo
sebi de orientarea, îndrumarea 
și sprijinul activității culturale 
de masă, promovarea unui re
pertoriu militant, de realizarea 
unui larg schimb de experiență 
între formațiile artistice, între 
așezămintele și instituțiile de 
cultură.

Pornind de la experiența acu
mulată, este nevoie să acționăm 
cu mai multă perseverentă, in 
cadrul „Daciadei", pentru dez
voltarea educației fizice și spor
tului — componente esențiale 
ale dezvoltării multilaterale a 
omului nou și afirmării perso
nalității sale — cărora partidul 
le acordă un rol tot mal impor
tant in sistemul general al edu
cației comuniste.

în anii care au trecut de la 
precedentul congres, cinemato
grafia s-a străduit să reflecte 
mai bine realitățile proprii so
cietății noastre, momente sem
nificative din istoria patriei, să 
dezbată aspecte esențiale ale 
vieții și educației oamenilor 
muncii. Cele 30 de filme artis
tice de lung metraj realizate în 
medie anual situează țara noas
tră în rindul primelor țări pro
ducătoare de filme din Europa, 
în condiții de autogestiune și 
autofinanțare, producția cinema
tografică se bucură de audiență 
în rindul oamenilor muncii, fil
mele românești fiind vizionate, 
în medie, anual de peste 74 mi
lioane de spectatori. Trebuie 
spus însă că în cinematografie 
se manifestă și o serie de lip
suri și drept urmare s-au pro
dus și filme slabe, pe care atit 
spectatorii cît și critica de spe
cialitate nu le-au primit favo
rabil.

Consiliul Culturii va trebui să 
urmărească în mod deosebit 
realizarea unor filme de actua-

atitea piese 
precum și 
și muzi- 
universală.

litate, care să reflecte munca 
eroică a poporului nostru, tră
săturile sale morale, să bidu- 
iască fenomenele negative, să 
contribuie la înlăturarea lor și 
la stimularea efortului con
structiv al maselor de oameni 
ai muncii. Se impune o preocu
pare susținută pentru asigura
rea reflectării la un înalt nivel 
ideologic și artistic a principa
lelor momente ale istoriei noas
tre naționale.

Activitatea teatrelor și a ce
lorlalte instituții de spectacole 
s-a caracterizat prin amplifica
rea valorii politice, ideologice șl 
artistice a repertoriilor, printr-o 
mai riguroasă corelare a aces
tora cu cerințele educaționale, 
în perioada la care ne referim, 
au fost prezentate 461 premiere 
absolute din literatura dramati
că originală, dintre care 418 din 
creația nouă, 459 lucrări simfo
nice și vocal-simfonice româ
nești în primă audiție. 83 pre
miere din creația autohtonă de 
operă, operă și balet, peste 2 000 
lucrări corale și tot 
de muzică ușoară, 
lucrări dramatice 
cale din creația 
O puternică rezonantă au avut 
spectacolele de muzică și poezie, 
care promovează versul și cîn- 
tecul patriotic-revoluțlonar. con
tribuie la educarea maselor. în
deosebi a tineretului. S-a ex
tins practica prezentării de spec
tacole în mijlocul colectivelor de 
muncă, s-au organizat micro- 
stagiuni. stagiuni permanente și 
turnee în localități care nu dis
pun de instituții profesioniste, 
îndeosebi în centre muncito
rești.

Este sugestiv faptul că frec
vența publicului la spectacolele 
teatrale și muzicale. îndeosebi la 
cele de teatru, a crescut con
tinuu. ridicîndu-se anual la 
peste 14 milioane spectatori.

Deși, in ansamblu, arta inter
pretativă teatrală și muzicală a 
cunoscut o creștere calitativă, au 
fost prezentate și spectacole cu 
o tematică minoră, de scăzut ni
vel artistic, ineficiente în con
tactul cu publicul.

Sarcina principală care rezul
tă din recenta plenară a Comi
tetului Central al partidului o 
constituie ridicarea continuă a 
nivelului ideologic și artistic al 
tuturor spectacolelor, prezenta
rea în fata publicului a unor 
opere dramatice și muzicale cu 
un conținut profund educativ, 
într-o interpretare de înaltă va
loare artistică.

Răspunzînd înaltei chemări a 
partidului, a secretarului său ge
neral. numeroase lucrări din do
meniul literaturii, al creației mu
zicale și artelor plastice au 
abordat dintr-o perspectivă nouă 
amplul proces de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră. 
Creația literară și artistică a 
cunoscut o puternică înflorire 
concretizată în numeroase opere 
de valoare pătrunse de un pu
ternic suflu patriotic, mobiliza
tor, care oglindesc cele mai no
bile sentimente ale constructo
rilor noii orânduiri, dau o largă 
perspectivă afirmării valorilor și 
relațiilor proprii societății noas
tre, aduc o contribuție impor
tantă la cimentarea trainică a 
prieteniei și frăției dintre toți 
cetățenii patriei, fără deose
bire de naționalitate, a uni
tății întregului nostru popor. 
Prin mesajul său umanist, crea
ția literară și artistică din Româ
nia se înscrie cu îndreptățire în 
tezaurul mondial de valori spi
rituale.

Constituind o latură a amplu
lui proces de ridicare continuă 
a nivelului cultural al maselor 
largi de oameni ai muncii, acti
vitatea de editare a cărții s-a 
desfășurat în general cu rezulta
te corespunzătoare. Cele peste 
22 000 de titluri apărute în a- 
ceastă perioadă, cu un tiraj de 
480 milioane exemplare, ilus
trează totodată o arie largă de 
preocupări tematice.

La loc de frunte s-a situat 
editarea în limba română, în 
limbile naționalităților conlocui
toare și în limbi de largă circu
lație internațională a operei to
varășului Nicolae Ceaușescu. 

contribuție teoretică de seamă 
la dezvoltarea și îmbogățirea 
creatoare a gindirii revoluționa
re contemporane.

Au văzut lumina tiparului nu
meroase lucrări privind istoria 
și cultura poporului nostru, 
problemele actuale ale construc
ției socialiste și ale vieții inter
naționale. s-a asigurat reedita
rea unor opere valoroase create 
de înaintași; au fost editate a- 
proape 8 000 titluri de literatură 
beletristică, intr-un tiraj de 185 
milioane exemplare.

Cu toate acestea. In domeniul 
editorial au existat și lipsuri, 
neîmpliniri. Astfel, nu au fost 
finalizate unele lucrări de sin
teză, tratate, in domeniul isto
riei, filozofiei, literaturii și 
limbii române, dreptului, creației 
științifice și tehnice românești; 
nu s-a acționat, în toate cazu
rile, cu exigenta necesară in se
lectarea lucrărilor de beletristi
că. Nu s-a acordat toată aten
ția creației literare de inspira
ție patriotică, și-au făcut loc 
unele concepții eronate, străine 
tradițiilor literaturii române, 
care atestă pericolul influențe
lor cosmopolite ce tind să în
depărteze literatura de telurile 
ei umaniste.

în transpunerea în viață a in
dicațiilor programatice din do
cumentele de partid, ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Consi
liul Culturii și Educației Socia
liste trebuie să asigure in cele 
mai bune condiții orientarea 
unitară a creației literare, să 
determine eliminarea lipsurilor, 
desfășurarea continuă, la un 
înalt nivel ideologic și artistic, a 
întregii activități din domeniul 
literaturii.

Libertatea de creație, garan
tată în societatea noastră, nu 
presupune ignorarea misiunii e- 
ducative a artei și literaturii, ci 
o atitudine activă in promo
varea ideologiei partidului, sti
mularea operelor de valoare 
certă, pătrunse de idealurile no
bile ale umanismului revoluțio
nar. Avem nevoie de opere pa
triotice, puternic ancorate în cli
matul nostru social-politic, care 
să reflecte realitatea în toată 
complexitatea sa, purtătoare ale 
unui mesaj de profundă genero
zitate, care să dezvolte încre
derea omului în capacitatea sa 
creatoare, să afirme, prin ima
gini de o mare bogăție, profun
zime și forță artistică, superio
ritatea orinduirii noastre, fru
musețea muncii creatoare, să 
mobilizeze masele la înfăptuirea 
politicii partidului.

O mare răspundere pentru 
promovarea, în continuare, a u- 
nei creații profund legate de 
realitățile din societatea noas
tră, de idealurile și aspirațiile 
oamenilor muncii o are critica 
literară și artistică. Pe lîngă 
realizările obținute șl în acest 
domeniu persistă o serie de ne
ajunsuri, pe primul plan situîn- 
du-se insuficienta exigentă i- 
deologică și uneori artistică 
în analiza obiectivă a fiecărei 
lucrări.

Promovînd. în continuare, di
versitatea opiniilor, este ne
cesar să asigurăm o mai 
mare obiectivitate în interpre
tarea operei de artă, să e- 
vităm tendințele de minimaliza
re a lucrărilor cu preg
nant conținut social, patrio
tic. Criteriul fundamental al sta
bilirii valorii oricărei opere ar
tistice îl constituie măsura în 
care este larg accesibilă și apre
ciată de masele largi de oameni 
ai muncii.

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la plenara lărgită a 
C.C. al P.C.R. deschide noi 
orizonturi, oferind un larg teren 
de afirmare tuturor creatorilor 
din patria noastră. Constituie un 
titlu de mindrie. o înaltă răs
pundere patriotică pentru fie
care creator de a milita pentru 
realizarea unor opere durabile, 
pentru ca literatura și arta să se 
ridice la cote superioare, să se 
înscrie cu vigoare și puternică 
originalitate in vastul proces re
voluționar de edificare a noii 
societăți in România ; în circui
tul mondial de valori.

Expresie a creației maselor, a 
unei civilizații multimilenare și 
a unei culturi unitare si origi
nale, patrimoniul cultural se 
constituie ca o avuție națională, 
pe care societatea noastră o va
lorifică pentru popor, ca sursă 
de mare însemnătate educativă, 
de dezvoltare a sentimentelor 
patriotice.

Prin activitatea de cercetare 
științifică au fost depistate noi 
bunuri cu valoare deosebită, au 
fost descoperite dovezi incontes
tabile pentru demonstrarea ori
ginii și continuității poporului 
nostru, au fost reconstituite im
portante colecții, a crescut sub
stanțial numărul monumentelor 
cuprinse în patrimoniul cultural 
național.

Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, împreună cu consilii
le populare județene vor trebui 
să acționeze, in continuare, prin 
folosirea mai largă a posibilită
ților locale pentru restaurarea și 
conservarea unor monumente 
istorice și arhitectonice care 
marchează lupta de secole a po
porului nostru, stînd mărturie 
civilizației sale milenare. Se 
impune ca în perioada care ur
mează să se analizeze si să se 
îmbunătățească, sub toate aspec
tele, structura, tematica și pro
gramul de activitate al fiecărei 
unități, astfel incit rețeaua mu
zeală să devină un factor din ce 
in ce mai .activ în ansamblul 
mijloacelor de care dispune so
cietatea noastră în vederea edu
cării și formării multilaterale a 
oamenilor muncii.

Beneficiind de orientarea clară 
și îndrumarea permanentă a 
partidului, ziarele și revistele — 
al căror tiraj anual a ajuns la 
1 538 milioane exemplare — ra
dioul și televiziunea — cu peste 
7 milioane de abonați — si-au 
sporit contribuția la educarea 
socialistă a maselor, afirmîn- 
du-se ca factori activi în uni
rea eforturilor întregului popor 
pentru înfăptuirea planului de 
dezvoltare economico-socială a 
țării, a politicii externe a parti
dului și statului, in promovarea 

unei creații militant.e. cu auten
tic mesaj revoluționar.

In ansamblul lor, presa și 
radioteleviziunea au datoria să 
contribuie mai mult la înfăp
tuirea programului de dezvol
tare economico-socială. la inten
sificarea activității de educație 
comunistă, la lărgirea orizontu
lui de cultură și îmbogățirea 
vieții spirituale a națiunii noas
tre, la promovarea fermă a 
principiilor ideologice ale parti
dului în întreaga viață socială, 
să combată cu intransigență 
concepțiile retrograde, influențe
le și mentalitățile înapoiate, 
teoriile și ideile străine ideolo
giei noastre, să acționeze ferm 
pentru formarea întregului po
por în spiritul nobilelor principii 
de viață șl muncă socialiste.

Oamenii de cultură și artă, 
toți cei care activează în dome
niul educației politice si cultu
rii iși exprimă, cu acest prilej, 
atașamentul deplin față de poli
tica internațională a partidului 
și statului, dau o înaltă aprecie
re contribuției determinante, ho
tărâtoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului, președintele Româ
niei, personalitate politică de 
prestigiu mondial, la elaborarea 
și înfăptuirea politicii externe, 
bogatei activități desfășurate pe 
plan internațional în slujba co
laborării. păcii și înțelegerii în
tre popoare.

Oamenii de cultură și artă din 
patria noastră au răispuns cu 
entuziasm, intr-o deplină unani
mitate, Apelului adresat sesiunii 
speciale a Națiunilor Unite con
sacrate dezarmării, expresie a 
poziției militante a întregului 
nostru popor, care acționează, 
sub conducerea partidului, pen
tru înfăptuirea aspirațiilor de 
pace ale intregii umanități.

In această perioadă s-au ex
tins și adincit, pe baza acordu
rilor bilaterale, relațiile cultura
le cu celelalte state. în prezent 
avind asemenea raporturi cu 
peste 130 de țări. România socia
listă aduce în acest fel o con
tribuție activă la dialogul po
poarelor și, pe această bază, la 
mai buna cunoaștere și Înțele
gere reciprocă intre ele.

Se impune ca, in viitor, să 
acționăm cu eficiență sporită 
pentru a populariza, in diverse 
forme, marile valori ale cultu
rii românești, pentru a ridica 
propaganda culturală tn străi
nătate la nivelul relațiilor po
litice ale țării noastre, ale pres
tigiului său internațional, ser
vind astfel cauza păcii, a apro
pierii și Înțelegerii intre po
poare.

Pornind de la marile sarcini 
puse de recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., o cerință de prim or
din o constituie perfecționarea 
stilului și metodelor de organi
zare și conducere a intregii ac
tivități politice de masă, ca și 
a celei cultural-artistice.

Consiliul Culturii și Educați
ei Socialiste, în colaborare cu 
instituțiile și organizațiile ob
ștești care au sarcini în dome
niul educației, a promovat o 
seamă de măsuri pentru îndru
marea unitară a activității cul
tural-educative, pentru aplica
rea hotăririlor de partid și de 
stat in domeniul culturii si artei.

Trebuie să arătăm că în acti
vitatea Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste s-au mani
festat o seamă de neajunsuri. 
Astfel, activitatea culturală de 
masă a fost insuficient îndru
mată de la nivel central ; au 
persistat lipsuri în îndrumarea 
activității cultural-educative a 
organizațiilor de masă și obș
tești ; nu s-au analizat în toa
te cazurile, cu operativitate, 
problemele pe care le ridică 
mișcarea cultural-artistică, ac
tivitatea de creație și nu s-a 
acționat tn măsura corespunză- 
toate pentru soluționarea lor.

Un factor important îl consti
tuie creșterea răspunderii uniu
nilor și asociațiilor de creatori. 
Ele vor trebui să acționeze 
Intr-o măsură sporită pen
tru realizarea unor noi opere, 
cu un bogat conținut edu
cativ. profund umanist, re
voluționar, să stimuleze parti
ciparea activă a tuturor crea
torilor la cunoașterea profundă 
a vieții oamenilor muncii, a 
realităților de astăzi ale con
strucției socialismului în patria 
noastră. Uniunile de creatori au 
datoria să se preocupe susținut 
de educarea politică, ideologică, 
etică și estetică a membrilor 
lor. să acționeze tot mai ferm 
pentru instaurarea unui climat 
de creație principial.

Exigențele deosebite puse In 
fața noastră, a tuturor, de 
partid, de secretarul său gene
ral impun sporirea răspunderii 
și îmbunătățirea radicală a în
tregii activități politico-educati
ve și cultural-artistice. In acest 
spirit. Consiliul Culturii și E- 
ducației Socialiste, ca organ 
central de partid și de stat, este 
chemat să înlăture cu hotărâre 
neajunsurile din activitatea sa, 
să conducă, să îndrume și să 
controleze, în mod unitar, în
treaga muncă cultural-educati- 
vă, să asigure, sub conducerea 
nemijlocită a Comitetului Cen
tral al partidului și a Consiliu
lui de Miniștri, înfăptuirea po
liticii partidului și statului în 
domeniul culturii și educației 
socialiste.

Chezășia înfăptuirii politicii In 
domeniul formării și dezvoltării 
conștiinței socialiste a maselor o 
reprezintă creșterea tot mai pu
ternică a rolului conducător al 
partidului în întreaga activitate 
politico-ideologică și cultural- 
educativă. Este o datorie de 
onoare și o înaltă răspundere 
patriotică a comuniștilor, a tu
turor celor ce activează in do
meniul muncii politico-educative 
și cultural-artistice. a organiza
țiilor din cadrul F.D.U.S. de a 
milita neobosit pentru ca ideile 
înnoitoare ale partidului, con
cepția sa umanistă, revoluționa
ră. întreaga activitate de educa
ție, cultura socialistă să devină 
o uriașă forță mobilizatoare in 
opera de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României apre co
munism.

Din cuvîntul particanților
Ia dezbater

CUVlNTUL TOVARiULUI
DUMITRU NECȘIU

Vă rog să-mi îngăduiți ca, în 
numele celor ce m-au delegat 
la acest reprezentativ forum de
mocratic. 6â dau glas simțămin- 
telor de fierbinte dragoste, a- 
leasă prețuire șl nemărginită 
recunoștință ce le poartă oame
nii muncii din Capitală față de 
mult iubitul tovarăș Nicolae 
Ceaușescu. pentru tot ceea ce 
a făcut și face spre binele și fe
ricirea poporului, pentru conti
nua înflorire a patriei noastre 
socialiste. Congresul nostru iși 
desfășoară lucrările într-o at
mosferă angajantă, revoluționa
ră. profund marcată de orientă
rile șl tezele de excepțională 
valoare teoretică și practică cu
prinse in magistrala expunere 
a secretarului general al parti
dului la recenta plenară a Co
mitetului Central. originală 
Cartă a devenirii noastre comu
niste. care conferă noi valențe 
activității politico-ideologice și 
cultural-educative în opera de 
făurire a socialismului și comu
nismului.

însuflețitorul program pa 
care, și-1 propune partidul nos
tru în vederea formării omului 
nou se întemeiază pe succesele 
remarcabile obținute în anii 
construcției socialiste, pe muta
țiile calitative ce le-a cunoscut 
întreaga viată spirituală a 
României contemporane. înfăți
șate astăzi cu deosebită claritate 
de mult stimata tovarășă aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu in salutul adresat 
congresului din partea condu
cerii partidului.

Exprimîndu-mi acordul deplin 
cu conținutul materialelor su
puse dezbaterii, doresc să infor
mez că și în Capitală, sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
organizațiile de masă și ob
ștești. instituțiile de cultură și 
artă, in perioada la care se re
feră raportul, au acordat o a- 
tentie sporită îmbunătățirii ac
tivității politico-ideologice si 
cultural-educative de masă. în 
vederea creșterii rolului aces
teia în realizarea sarcinilor eco- 
nomlco-sociale ce ne revin în 
actuala etapă de dezvoltare a 
țării.

In centrul activității ideolo
gice si politice am pus cunoaș
terea. însușirea și aplicarea in 
viață, de către toți oamenii 
muncii, a politicii partidului, a 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a legilor tării, an- 
trenînd activiști de partid și de 
stat, specialiști din diverse do
menii, cadre didactice din învă- 
tămîntul superior, oameni de 
știință, artă și cultură, cu aju
torul cărora am organizat nu
meroase acțiuni care au contri
buit la dezvoltarea conștiinței 
revoluționare a maselor. Ia e- 
ducarea lor in spiritul dragostei 
nețărmurite fată de patrie, par
tid și popor, al socialismului. 
Prin toate formele și mijloacele 
muncii de propagandă și cultu
ră am pus accentul pe întări
rea spiritului de responsabili
tate. a ordinii și disciplinei în 
muncă, pentru promovarea 
noului, dezvoltarea unui puter
nic climat muncitoresc, prielnic 
creativității și afirmării omului 
prin fapte, pe dezvoltarea unei 
atitudini înaintate față de mun
că și viață. în conformitate cu 
principiile și normele eticii și 
echității socialiste.

Am acționat în spiritul orien
tărilor date de mult stimatul 
tovarăș secretar general pri
vind atragerea în cadrul Festi
valului național „Cîntarea 
României" a unui număr cit 
mai mare de oameni ai muncii 
la activitatea de creație tehni- 
co-științifică și artistică, inten 
61ficînd întreaga activitate d 
educație politică, patriotică, e 
tieo-profesională. punind un a<- 
cent deosebit pe sporirea efi
cientei, reflectată în îndeplinii 
rea sarcinilor de producție. Le 
ultima ediție a festivalului a» 
participat la activitatea de cre
ație tehnico-științificâ peste 
400 000 de oameni ai muncii, 
care, prin soluțiile propuse pen
tru rezolvarea unor probleme 
din unitățile economice, au con
tribuit la realizarea unui spor 
de producție de 3,6 miliarde lei.

Comitetul municipal de partid 
a acordat o mare atenție muncii 
in rindul creatorilor, itimulin- 
du-1 în efortul de a realiza o- 
pere valoroase, durabile. Scrii
torii, artiștii plastici, nuzicienii, 
împreună cu oamenii nuntii, au 
dezbătut probleme retuale ale 
creației, au putut reflecta mai

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION TĂNASE

In expunerea la recenta plena
ră lărgită a Comitatului Central 
al P.C.R.. secretarul general al 
partidului nostru. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a prezentat 
pe larg tabloul realizărilor re
marcabile obținute de poporul 
român, sub conducerea partidu
lui, in procesul industrializării 
socialiste, al dezvoltării impe
tuoase'a forțelor de producție, 
suportul trainic al transformări
lor sociale și al creșterii nivelu
lui de civilizație al tuturor fii
lor patriei. Combinatul siderur
gic de la Galați este un edifica
tor rod al politicii înțelepte a 
partidului de industrializare so
cialistă a țării. Această cetate a 
otelului românesc, care si-a con
turat pracitc profilul în ultimii 
17 ani și în care-și desfășoară 
activitatea peste 47 000 de oa
meni ai muncii, arată cit se 
poate de limpede netemeinicia 
unor insinuări de peste hotare 
potrivit cărora poporul român 
nu ar avea vocația industriei.

In tumultuosul efort de a da 
patriei cît mai mult oțel și sub 
impulsul ideilor generoase ale 
secretarului general al partidu
lui. in combinatul nostru pro
ducția s-a îmbinat și se îmbină 
armonios cu educația, pulsează o 
puternică și intensă mișcare 
cultural-artistică. 

veridic rătea în operele 
literar-artii. Cu sprijinul 
teatrelor, elorlalte instituții 
de spectacn Capitală au fost 
înființate iormații de teatru 
muncitorefu stagiuni perma
nente. aut organizate nu
meroase sacole ale artiștilor 
amatori șpfesioniști. pe ma
rile platie industriale, pe 
stadioane estrade, serbări 
cimpenești vederea folosirii 
mai bune timpului liber al 
oameniloiuncii.

Putem ie cu deplin temei 
că rezulte obținute de oa
menii mi din Cap tală con
firmă înP strălucit întreaga 
concepțieiovatoare. revolu
ționară tovarășului Nicolae 
Ceaușescrivind creșterea ro
lului corntei socialiste în ac
tuala et; de edificare a noii 
societăți,ansformarea muncii 
ideologici cultural-educative 
intr-o pinică forță de dinami
zare a arselor creatoare ale 
națiuniiCu to acestea, trebuie să 
arătăm în activitatea noastră 
culturalucativă mai avem o 
seamă neajunsuri ce dimi
nuează rța ei de influențare. 
Nu amușit să pătrundem cu 
forme îcaționale eficiente in 
toate )rile de muncă și, ca 
urmartn unități mai întîlnim 
diverstspecte de indisciplină 
in îndinlrea sarcinilor de pro
ducție,enomene negative în 
comporea unor oameni, atitu
dini iioiate față de muncă și 
viață- isuficient am îndrumat 
și sjtnit organizațiile de 
partide masă și obștești, or- 
ganisie de conducere colec
tivă < institutele de cercetare 
și prctare, școli și facultăți, 
din uățile de comerț exterior, 
din nistere, din instituțiile de 
artă cultură, pentru întărirea 
respcabilității in îndeplinirea 
sarcior ce le revin, creșterea 
răsputerii și a combativității 
față orice abateri. De aseme
nea, irbitorul a arătat că nu 
s-a âonat cu toată fermitatea 
împova unor manifestări care 
contrin eticii și echității socia
liste,u s-a luat atitudine in- 
tranentă față de încercările de 
inoctre în conștiința oameni
lor aior atitudini străine con
cept! despre lume și viață a 
partilui, a clasei noastre mun
citor Deși ne confruntăm cu 
asemea neajunsuri, organizăm 
lncăuține acțiuni cultural-edu- 
catii pe teme materialist-știin- 
țificin întreprinderi, cartiere, 
comie, în rindul diferitelor ca- 
tegd de oameni ai muncii.

Amenea deficiențe dovedesc 
că a am acționat întotdeauna 
corpunzător în coordonarea, 
înrămarea și controlul tuturor 
faurilor cu răspunderi in mun- 
ca'olitico-educativă și cultural- 
arstică, nu am urmărit, cu exi- 
gda necesară, finalitatea edu- 
csvă a acțiunilor inițiate, în 
ficție de cerințele diferitelor 
cegorii de oameni ai muncii, 
numindu-ne adesea la aspectul 
ji festivist, general.
Considerăm că este necesar ca 

i Consiliul Culturii și Educației 
ocialiste să se implice în mai 
îare măsură in asigurarea con- 
inutului ideologic și artistic al 
■ucrărilor de creație, în judeca
rea valorilor, în dezvoltarea miș
cării cultural-artistice de masă, 
renunțînd la actualul stil de 
muncă, limitat uneori la diferite 
avizări și întocmirea de regula
mente generale, în favoarea unui 
control și sprijin efectiv pe care 
trebuie să-1 acorde instituțiilor 
de cultură șl artă. De asemenea, 
U.G.S.R. și uniunile pe ramură 
au încă datorii neonorate in ce 
privește îndrumarea și conținu
tul muncii cultural-educative de 
masă, precum și în sprijinul 
mișcării artistice de amatori.

Exprimind adeziunea unanimă 
a comuniștilor, a tuturor cetățe
nilor Capitalei față de politica 
internă și externă a partidului 
și statului nostru, aprobarea de
plină și mindria față de hotări- 
rea și dinamismul cu care iubi
tul nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, proeminentă 
personalitate a vieții politice 
contemporane, acționează pen
tru afirmarea tot mai puternică 
a României pe arena mondială, 
pentru asigurarea păcii, securită
ții și progresului intregii ome
niri, vă asigurăm că vom face 
totul pentru realizarea exempla
ră a sarcinlor ce ne revin, pen
tru sporirea contribuției Capita
lei la înflorirea continuă a pa
triei noastre socialiste.

Orientîndu-ne în întreaga ac
tivitate după concepția partidu
lui nostru privind accentuarea 
rolului factorului conștient in 
etapa făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate, orga
nizațiile de partid, de sindicat, 
U.T.C., femei. O.D.U.S.. organe
le de conducere colectivă din 
combinat acționează pentru dez
voltarea capacității de gîndire 
politică, de acțiune revoluționa
ră a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii, pentru înfăp
tuirea neabătută de către aceștia 
a hotăririlor de partid și a legi
lor țării. Transpunînd in viață 
indicațiile date de tovarășul 
secretar general al partidului cu 
privire la creșterea răspunderii 
față de buna gospodărire a 
uriașelor valori materiale inves
tite in utilaje, instalații și agre
gate modeme, am concentrat în
treaga activitate politică de 
masă pentru înțelegerea de că
tre fiecare om al muncii a obli
gațiilor ce le are in sistemul 
autoconducerii muncitorești și 
al autogestiunii economice, por
nind tocmai de la faptul că fie
cărui siderurgist îi sint încre
dințate fonduri fixe de sute de 
mii de lei, pe care trebuie să le 
gospodărească, să le apere și să

(Continuare in pag. a IV-a)
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conștiință al oamenilor muncii, 
lărgirea orizontului lor de cunoaș
tere și înțelegere, creșterea gra
dului de pregătire științifică, teh
nică și culturală.

în cadrul muncii politico-educa
tive trebuie să punem un mai mare 
accent pe educarea materiali st- 
științifică a oamenilor muncii, pe 
îmbogățirea continuă a orizontului 
lor de cunoaștere și înțelegere a 
fenomenelor din natură și societa
te, a legităților care guvernează 
progresul lumii contemporane.

Totodată, activitatea educativă 
trebuie să ducă la întărirea comba
tivității față de mentalitățile înapo
iate, față de ideile mistico-religioa- 
se. de concepțiile retrograde, națio
naliste, șovine, față de orice mani
festări care contravin intereselor 
poporului, ale dezvoltării societății 
noastre socialiste.

Sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, toți factorii 
cu răspunderi în munca de educare 
comunistă trebuie să militeze per
manent pentru ca în fiecare uni
tate, în fiecare colectiv să fie 
instaurată trainic o atitudine înain
tată față de muncă și față de socie
tate, să se aplice neabătut princi
piile și normele muncii și vieții 
comuniștilor, ale eticii și echității 
socialiste.

Stimați tovarăși,
în ansamblul muncii politico- 

educative, un rol deosebit în edu
carea comunistă și formarea unui 
larg orizont de gîndire și cunoaș
tere, a unei înalte conștiințe socia
liste revine școlii, învățămîntului 
de toate gradele.

Avem astăzi un sistem de învă- 
țămînt cuprinzător și diversificat, 
care, prin îmbunătățirile structura
le ce i s-au adus, asigură legarea 
tot mai strînsă a procesului in- 
structiv-educativ de viață, de pro
ducție, contribuie la formarea și 
educarea tinerei generații prin 
muncă și pentru muncă.

Trebuie să acționăm în continua
re pentru a pune și mai deplin în. 
valoare uriașul potențial educativ, 
al învățămînțuluț' 'hpsțrullric^pînd’'' 
cu preșcolarii, în ‘ grădinițe, de la 
cea mai fragedă vîrstă, este nece
sar să se acorde o atenție sporită 
dezvoltării dragostei față de țară 
si partid, față de cauza socialis
mului.

Activitățile cultural-educative, 
programele școlare care se reali
zează cu copiii, cu elevii, cu tinerii 
trebuie să contribuie nemijlocit la 
cultivarea dragostei pentru muncă 
și pentru. învățătură, a dorinței ti
neretului nostru de a-și însuși cele 
mai noi cuceriri ale științei și cul
turii, de a se forma ca buni cetă
țeni, ca buni constructori ai socia
lismului. (Aplauze prelungite).

Dezvoltînd interesul tineretului 
pentru cunoașterea istoriei națio
nale, a trecutului glorios de luptă 
al poporului român, școala trebuie 
să cultive în rândul tinerei gene
rații puternice sentimente patrio
tice, hotărîrea de a servi neabă
tut țara, partidul și poporul, de a 
face totul pentru întărirea inde
pendenței și suveranității patriei, 
pentru progresul și înflorirea 
României socialiste. (Aplauze pu
ternice. prelungite).

Trebuie, de asemenea, să dez
voltăm și mai puternic activitatea 
cultural-educativă de masă, pu- 
nînd un accent deosebit pe folosi
rea deplină a bazei materiale pe 
care o avem în acest domeniu.

Dispunem în prezent de o vastă 
rețea de. unități și așezăminte 
cultural-educative — cămine cul
turale, cluburi și case de cultură, 
teatre și instituții muzicale, cine
matografe. muzee, biblioteci și al
tele — care asigură accesul larg al 
maselor la știință și cultură, la 
educație, cunoașterea a tot ceea ce 
gîndirea umană a realizat mai 
bun în domeniul creației.

Trebuie să asigurăm ca fiecare 
din aceste unități să desfășoare o 
activitate permanentă, de zi, cu zi, 
să contribuie efectiv la educarea 
politică, științifică și culturală a 
maselor largi, să devină adevărate 
centre ale educației revoluționare, 
ale formării omului nou, cu o 
înaltă conștiință socialistă, patrio
tică.

Dispunem de un puternic poten
țial cultural-artistic, de o bună 
bază materială și de cadrele ne
cesare care să organizeze, să în
drume și să orienteze sistematic 
această activitate — și t-rebuie să 
unim cît mai strîns toate aceste 
forțe pentru a realiza și in acest 
domeniu o calitate nouă, supe
rioară, la nivelul cerut de dezvol
tarea generală a societății noastre 
socialiste.

în acest scop este necesar să fie 
dezvoltat, în continuare, minuna
tul cadru democratic care este 
Festivalul național „Cîntarea 
României" — expresie a muncii 
și vieții libere a întregului popor, 
care asigură largi posibilități de 
afi rmare a capacității de creație 
științifică, tehnică și cultural-ar- 
tistică a maselor de oameni ai 
muncii de Ia orașe și sate, punerea 
tot mai largă în valoare a talente
lor din popor, a geniului creator 
al națiunii noastre.

Pornind de la experiența de

nuu conținutul manifestărilor care 
au loc în cadrul festivalului, să-i 
lărgim caracterul de masă, să per
fecționăm în continuare activita
tea de creație științifică și tehnică, 
a mișcării pentru inovații și rațio
nalizări în producție, precum și 
activitatea cultural-artistică din 
cadrul celor peste 175 000 de for
mații și cercuri de amatori ce re
unesc milioane de creatori și in- 
terpreți din rîndurile muncitorilor, 
țăranilor, elevilor, studenților și 
altor categorii de oameni ai mun
cii.

Să îmbunătățim și mai mult 
programele celor peste 20 000 de 
brigăzi artistice, care aduc o con
tribuție însemnată la răspândirea 
inițiativelor și atitudinilor înain
tate în muncă și în viața socială, 
la evidențierea realizărilor diferi
telor unități de producție, la criti
carea neajunsurilor care se mai 
manifestă în activitatea unor co
lective.

tn cadrul programului general 
pe care îl vom ațlopta, trebuie să 
asigurăm un caracter tot mai viu 
și un conținut tot mai bogat în
tregii activități cultural-educative 
de masă. ,

Să trecem mai hotărît la organi
zarea de spectacole ale formațiilor 
artistice în întreprinderi, pe plat
forme industriale, în marile săli de 
sport, pe stadioane, care să răs
pundă tot mai bine cerințelor co
lectivelor de oameni ai muncii.

Trebuie, de asemenea, să culti
văm și să punem mai larg în va
loare, în scopul educării patriotice, 
.minunatul nostru tezaur de gîndire 
și simțire populară. Poezia și ba
ladele, doinele și cintecele, arta ce
ramică, sculptura în lemn și piatră, 
țesăturile și portul național oglin
desc în modul cel mai elocvent 
forța creatoare și geniul poporului 
nostru, spiritul său umanist, marea 
sa dragoste de frumos.

Ele alcătuiesc un inestimabil pa
trimoniu spiritual, pe care milioane 
și milioane de creatori populari din 
toată țara îl îmbogățesc necontenit- 
cu noi valori în cadrul Festivalului 
național ,.Cîntarea României".

Este necesar, totodată, să asigu
răm o și mai intensă participai’^la, 
Activitatea cultural-educați vță a‘u-‘ 
niunilor de creatori, a creației lite
rare și de artă din țara noastră.

Pornind de la minunatele tradiții 
ale culturii românești, literatura, 
muzica, teatrul, pictura, cinemato
grafia, întreaga creație cultural- 
artistică din patria noastră trebuie 
să fie și mai organic implicată în 
viața social-politică a țării, în 
marea operă de construcție socia

listă pe care o înfăptuiește astăzi 
, poporul nostru.

Inspirîndu-se permanent din ne
secatul izvor de simțire și înțelep
ciune populară, din minunatele 
realizări ale oamenilor muncii, toți 
creatorii de literatură și artă sînt 
chemați să redea cît mai fidel gîn
direa și. simțirea maselor largi 
populare, preocupările și aspirații
le lor, să înfățișeze convingător 
marele efort constructiv al poporu
lui nostru, munca eroică și reali
zările minunate ale constructorilor 
socialismului în România. (Aplauze 
puternice).

Consiliul Culturii și Educației So
cialiste trebuie să acorde o atenție 
sporită orientării și îndrumării ac
tivității de creație, revistelor și pu
blicațiilor literar-artistice. Trebuie 
să facem în așa fel încît noua cali
tate, de care vorbim în toate do
meniile vieții sociale, să se mani
feste plenar și în creația artistică.

Este necesar să fie îmbunătățită 
în continuare activitatea în dome
niul presei și radioteleviziunii, 
care, prin sfera lor largă de cuprin
dere, au un rol deosebit de impor
tant în înfăptuirea politicii gene
rale a partidului și statului nostru, 
în educarea și formarea oamenilor 
muncii.

Acționînd consecvent pentru pro
movarea a tot ceea ce este nou și 
înaintat în practica edificării noas
tre socialiste, în cunoașterea uni
versală, presa și radioteleviziunea 
trebuie să combată ferm stările de 
lucruri și fenomenele negative din 
viața socială, să-și sporească con
tinuu rolul în educația socialistă a 
maselor, în dezvoltarea spiritului 
patriotic și a elanului revoluționar 
al celor ce muncesc.

în spiritul programului de mă
suri pe care îl va adopta congre
sul, va trebui să asigurăm ca în 
viitor toți factorii educaționali din 
societatea noastră — Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, toa
te organizațiile și instituțiile care 
au răspunderi în domeniul muncii 
cultural-educative — să-și îmbună
tățească continuu . activitatea pe 
baza orientărilor și sarcinilor sta- 

rbi,^i,e de recenta .plenară lărgită a 
partidului.

Organele și organizațiile de 
partid — care răspund nemijlocit 
de conducerea și îndrumarea în
tregii activități ideologice, politice 
și cultural-educative — trebuie să 
se preocupe permanent de folo
sirea deplină, în mod unitar, a 
tuturor forțelor existente în acest 
domeniu, asigurînd înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor partidului

privind făurirea omului nou, dez
voltarea conștiinței socialiste a po
porului.

Stimați tovarăși,
în cadrul politicii sale generale, 

partidul acordă o atenție deosebi
tă dezvoltării relațiilor noastre 
internaționale, participării largi a 
României la diviziunea internațio
nală a muncii, la schimbul mon
dial de valori materiale și cultu
rale.

Acționînd în acest spirit, țara 
noastră militează | permanent pen
tru întărirea prieteniei și colabo
rării cu toate țările socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare, neali
niate, extinde conlucrarea cu toate 
statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială. în cadrul aces
tor relații punem un accent deo
sebit pe dezvoltarea schimburilor 
de bunuri materiale, pe promo
varea largă a colaborării și coope
rării economice.

în același timp, acordăm o mare 
atenție lărgirii continue a schim
burilor științifice și cultural-ar- 
tistice, pornind de la convingerea 
că aceasta reprezintă un mijloc de 
îmbogățire a patrimoniului spiri
tual al fiecărui popor și, totodată, 
o contribuție la mai buna cunoaș
tere și apropiere dintre popoare, 
la întărirea prieteniei și respectu
lui reciproc dintre națiuni.

în condițiile actuale, cînd în via
ța internațională s-a ajuns la o 
agravare deosebită și s-au acumulat 
multă neîncredere și multe pri
mejdii la adresa păcii și vieții în
tregii omeniri, este mai necesar ca 
oricînd să fie întărită colaborarea 
și conlucrarea dintre popoare, 
pentru a opri cursul periculos al 
evenimentelor spre încordare și 
război, pentru a promova ferm o 
politică de destindere, de respect 
al independenței și suveranității 
fiecărei națiuni, de înțelegere și 
pace.

Trebuie să facem totul pentru 
ca — în cadrul politicii generale 
de colaborare și pace desfășurată 
pe plan internațional de România 
socialistă — să participăm tot mai 
larg la schimbul mondial . de. bu
nuri spirituale, la., promovarea.. 
ideilor nobile ale înțetegării și 
respectului dintre popoare, la cau
za destinderii, independenței și 
păcii în întreaga lume. (Aplauze 
puternice).

Să facem ca știința, arta și cul
tura noastră socialistă, întreaga 
activitate politico-educativă să 
pună puternic în evidență și să 
afirme cu pregnanță dorința de

pace și colaborare a poporului 
nostru, hotărîrea României de a 
conlucra tot mai. strîns cu celelal
te state, cu forțele înaintate din 
întreaga lume, pentru apărarea 
dreptului fundamental al oameni
lor, al națiunilor la viață, la pace, 
la existență liberă și demnă.

Marile manifestații și acțiuni de 
masă care au avut și au loc în 
țara noastră în sprijinul dezarmă
rii și păcii, milioanele de semnă
turi puse pe Apelul păcii consti
tuie o puternică afirmare a voin
ței poporului român de a-și aduce 
întreaga sa contribuție la triumful 
cauzei nobile a păcii, a eliberării 
omenirii de coșmarul unui război 
nuclear nimicitor. (Aplauze pre
lungite).

întreaga muncă politico-educati
vă și culturală trebuie să ducă la 
întărirea și afirmarea tot mai pu
ternică a unității poporului nos
tru în lupta pentru pace și dezar
mare. în lupta pentru socialism, 
pentru înflorirea continuă a pa
triei noastre socialiste, libere și 
independente. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,
Doresc să subliniez încă o dată 

necesitatea ca dezbaterile din ca
drul actualului Congres al educa
ției politice și culturii socialiste să 
se desfășoare în spiritul și pe baza 
orientărilor stabilite de Plenara 
Comitetului Central din 1—2 iunie, 
a hotărîrilor Congresului al XII-lea 
al partidului în domeniul muncii 
ideologice, astfel încît întreaga ac
tivitate de viitor să răspundă pe 
deplin sarcinilor ce se pun în eta
pa actuală privind ridicarea pe o 
treaptă superioară a culturii noas
tre, în vederea făuririi omului nou, 
înaintat al societății socialiste. 
(Aplauze puternice).

Comitetul Central al partidului, 
guvernul României socialiste își 
exprimă convingerea că cel de-al 
ll-lea Congres al educației politice 
și culturii socialiste, dezvoltînd ex
periența și .rezultatele obținute 
pînâ acum, va marca, prin hotă
rârile ce le va adopta, o etapă 
nouă, superioară în activitatea, po
li tico-educati vă și culturală, in 
creșterea continuă a conștiinței în- 

1 tregufuî' popor, va asigura mei'SttT 
ferm al României pe calea edifi
cării societății socialiste multilate
ral dezvoltate, Înălțarea patriei pe 
culmi tot mai înalte de civilizație 
și progres. (Aplauze puternice).

Urez succes deplin lucrărilor 
congresului ! (Aplauze puternice, 
prelungite ; urale : se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“),

pînă acum, să îmbunătățim conti- Foto s S. Cristian

Avem ferma convingere că 
crările congresului, la care parti
cipă peste 6 000 de delegați și in
vitați, oameni ai muncii din indus
trie, construcții, transporturi, agri
cultură și din alte domenii, acti
viști de partid și de stat, creatori, 
oameni de știință, artă și cultură 
din toată țara, vor contribui la 
creșterea calitativă a întregii acti
vități ideologice și politico-educa
tive. Congresul iși va aduce o con
tribuție de seamă la ridicarea ni
velului de cultură al poporului 
nostru, corespunzător cerințelor 
etapei actuale de dezvoltare a so
cietății românești, exigentelor și 
sarcinilor stabilite prin hotăririlc 
Congresului al XII-lea. prin o- 
rientăriie și indicațiile date de to
varășul Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, la re
centa plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român".

Au fost alese organele de lucru 
ale congresului și s-a aprobat re
gulamentul de desfășurare a lucră
rilor. Congresul a adoptat urmă
toarea ordine de zi :

1. Raport al Consiliului Culturii 
si Educației Socialiste cu privire 
la modul in care se înfăptuiesc ho- 
tărîrile celui de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român re
feritoare la activitatea 
ideologică și cultural-educativă 
vederea formării omului nou. 
înaltă conștiință socialistă, i 
structor activ 
ții socialiste 
tate.

2. Program 
acțiunile politice și cultural-educa
tive ce vor fi întreprinse in vede
rea formării omului nou. cu o înal
tă conștiință socialistă, constructor 
devotat al socialismului și comu
nismului in România.

Tovarășa academician doctor in
giner ELENA CEAUȘESCU. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., 
ministru 
cuvintul 
greșului 
Central 
Român, a Consiliului de Stat și a 
guvernului, precum si din partea 
secretarului general al partidului 
și președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Delegații, ceilalți participanți au 
urmărit cu vie atenție și au pri
mit cu deosebit interes salutul a- 
dresat congresului, exprimindu-și 
prin puternice aplauze satisfacția 
unanimă pentru mobilizatorul 
saj care, cheamă pe creatorii 
toate domeniile, pe toți cei 
muncesc să-și sporească și 
mult contribuția la înflorirea 
ții materiale și spirituale a patriei 
noastre.

Tovarășul Constantin Dăscălescu 
a spus : .

„Permiteți-mi ca. in numele 
congresului, să adresăm cele mai 
calde mulțumiri secretarului ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Comitetului Central al partidului, 
tovarășei Elena Ceaușescu, pentru 
aprecierije făcute, lg. adresa fron- 
ului nostru ideologic și cultural, 

pentru încrederea exprimată in 
forța de creație a oamenilor mun
cii din tara noastră, a tuturor celor 
ce-și pun intreg talentul și capa
citatea creatoare in slujba înflori
rii spirituale continue a patriei.

Vedem în aceste aprecieri preo
cuparea constantă a conducerii 
superioare a partidului pentru 
progresul continuu al țării, pentru 
ridicarea pe noi culmi de progres 
și civilizație a României, de for
mare și dezvoltare a conștiinței 
socialiste a omului nou, constructor 
al socialismului și comunismului 
pe pămintul românesc".

Intrindu-se apoi în ordinea de 
zi, tovarășa Suzana Gâdea, mem
bru supleant al Comitetului Poli
tic Executiv^ al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele 
Educației 
Raportul 
modul in 
virile celui de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român re
feritoare la activitatea politico-i- 
deologică și cultural-educativă în 
vederea formării omului nou. cu 
înaltă conștiință socialistă, con
structor activ și devotat al socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate in România.

în cadrul dezbaterilor in plen 
asupra problemelor înscrise pe or
dinea de zi a Congresului au luat 
cuvintul tovarășii : Dumitru Nec- 
șoiu, secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., Ion Tă- 
nase, prim-secretar al comitetului 
de partid, președintele consiliului 
oamenilor muncii de la Combinatul 
siderurgic Galați. Ștefan Rab, 
secretar al Comitetului județean 
Harghita al P.C.R.. Nicolae Mihăilă, 
secretar al Comitetului comunal de 
partid, primarul comunei Gheorghe 
Doja, județul Ialomița, Dumitru 
Radu Popescu, președintele Uniunii 
scriitorilor. Aurica Vizitiu, secretar 
al comitetului' de partid, președin
tele consiliului oamenilor muncii 
de la întreprinderea de fire și fi
bre sintetice Săvinești, județul 
Neamț, Nikolaus Berwanger, re- 
dactor-șef al ziarului „Neue Bana- 
ter Zeitung" — Timișoara, Mihai 
Gafeteanu. rectorul Institutului po
litehnic din Iași, Eugen Barbu, scrii
tor. Giieorghc .Corneanu, directorul 
Casei de cultură din Tîrgoviște, Flo
rin Teodor Tănăsescu, director ge
neral al Institutului central pentru 
mașini-unelte, electrotehnică și 
electronică, Gabriela Țarină, direc
tor al Căminului cultural din co
muna Topraisar, județul Constanța, 
Letay Lajos, scriitor, Adela Măr- 
culescu, actriță la Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" din București, și 
Ion Mihalcea, secretar al comite
tului de partid de la Academia mi
litară.

După-amiază, dezbaterile s-au 
desfășurat in cadrul a 7 secțiuni : 
Secțiunea pentru problemele edu
cației politico-ideologice și ale 
muncii educative de masă ; Secțiu
nea pentru activitatea cultural- 
educativă și artistică de masă, dez
voltarea și valorificarea creației 
populare, activitatea așezămintelor 
de cultură de la orașe și sate ; 
Secțiunea pentru problemele acti
vității de creație tehnico-științifică 
de masă ; Secțiunea pentru creația 
literară, activitatea literar-editoria- 
lă și munca cu cartea ; Secțiunea ’ 
pentru activitatea in domeniul ar
telor plastice, muzeelor și valorifi
carea patrimoniului cultural națio
nal ; Secțiunea pentru problemele 
creației dramatice, muzicale și ci
nematografice, precum și activita
tea instituțiilor de spectacole ; Sec
țiunea privind rolul educativ al 
presei, radioului și televiziunii.

Lucrările congresului continuă.
(Agerpres^y

Vasile Berinde, director al Casei de 
cultură a orașului N,egrești-Oaș, 
județul Satu Mare, Corneliu Bolo- 
loi, secretar al comitetului de 
partid al întreprinderii miniere 
Uricani, județul Hunedoara, Mimi 
Caragea, secretar al comitetului de 
partid al cooperativei agricole de 
producție Peretu, județul Teleor
man, Nicolae Călinoiu, muzicolog, 
președintele Uniunii compozitori
lor si muzicologilor, rectorul Con
servatorului ..Ciprian Porumbescu" 
din București. Nicu Ceaușescu. se
cretar al C.C. al U.T.C., Tamara Do- 
brin. președintele executiv al Con
siliului Național al F.D.U.S.. Vero
nica Dobrin, președintele Comitetu
lui.! județean de cultură și educație 
socialistă Brăila, luliana Egri. pre
ședintele comitetului sindicatului de 
la Întreprinderea de confecții „Mar- 
ghita", județul Bihor. Eduard Ei- 
senburger, președintele Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană. Alexandru Floareș. secre
tar pentru problemele de propagan
dă al Comitetului județean Iași al 
P.C.R., Gheorghe Garcea, președin
tele comitetului sindicatului de la 
întreprinderea „Rulmentul" — 
Brașov, Pantelimon Găvănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
Marin Guran, director al clubului 
muncitoresc de la întreprinderea 
„23 August" — București, Mihai 
Hirjău. președintele Consiliului 
Național al Organizației Pionieri
lor. Viorica Ignat, secretar al co
mitetului de partid de la întreprin
derea „Tricodava" — București, 
Mihail Ioia, secretar al comitetu
lui de partid al Combinatului pe
trochimic Borzești, județul Bacău, 
Ion Irimescu. sculptor, președin
tele Uniunii artiștilor plastici, 
Nicolae Ivanov, comandantul Șan
tierului național al tineretului de/la 
Canalul Dunăre — Marea Neagră, 
Diamanta Laudoniu, director al în
treprinderii de cercetări și produc
ție de materiale semiconductoare 
— București, Maria Lazăr, secretar 
pentru problemele de propagandă 
al Comitetului județean Buzău al 
P.C.R., Floarea Leuștean, secretar 
pentru problemele de propagandă 
al Comitetului județean Suceava al 
P.C.R., Letay Lajos, scriitor, redac- 
tor-șef al revistei „Utunk". Salvina 
Marcbiș, secretar pentru proble
mele de propagandă al Comitetului 
județean Arad al P.C.R.. Gabriela 
Marinescu, președintele Comitetu
lui județean de cultură și educație 
socialistă Prahova, Nicolae Mihăilă, 
secretar al Comitetului comunal de 
partid Gheorghe Doja, județul Ia
lomița, Constantin Mitea. redactor- 
sef al ziarului „Scînteia". general- 
maior Mihail Mitrea, secretar al 
Consiliului Politic, Armata I, Tu
dor Mohora, președintele Consiliu
lui Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, Andrei 
Neagu, președintele Comitetului 
foștilor luptători și veteranilor, de 
război împotriva fascismului. Du
mitru Necșoiu, secretar pentru 
problemele de propagandă al Co
mitetului municipal București al
P.C.R./ Dumitru Radu Popescu,;-,ațrțcierijp făcute la, adr 

, presantele’- ^Uniunii scriitori ton -tuliși noșiruideologic și 
Ion Popescu-Puțuri, director al In
stitutului de studii istorice și social- 
politice de pe lingă C.C. al P.C.R., 
Titus Popovici, scriitor, Ilie Rădu- 
lescu, director general al Radiote-i 
leviziunii române. Ion Ștefănescu, 
prim-vicepresedinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
Margareta Ștefănescu, președintele 
Comitetului municipal de cultură si 
educație socialistă Pitești. Ștefan 
Szatmari, prim-secretar al Comite
tului municipal Tg. Mureș al 
U.T.C.. Voicu Tache, rectorul Insti
tutului politehnic București, loan 
Tănase, prim-secretar al comite
tului de partid al platformei side
rurgice Galați, Ion Teoreanu. mi
nistrul educației si învățămîntului, 
Virginia Tușaliu, profesor, secretar 
al organizației de partid a Liceu
lui industrial nr. 2 Craiova, Ga
briela Țarină, director al Căminu
lui cultural din .comuna Topraisar. 
județul Constanta. Heinrich Sitzler, 
secretar pentru problemele de pro
pagandă al Comitetului municipal 
Sibiu al P.C.R., Horafiu Vornica. 
director al Casei de cultură a sin
dicatelor din Reșița.

Luind cuvintul. tovarășul CON
STANTIN DĂSCĂLESCU, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-ministru al 
guvernului, a spus :

„Mult stimate tovarășe
Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă
Ceaușescu, 

Stimate tovarășe, 
Stimați tovarăși.
Vă rog să-mi permiteți 

împuternicirea Comitetului 
al Partidului Comunist Român și a 
guvernului, să declar deschise lu
crările celui de-al II-lea Congres 
al educației politice si culturii so
cialiste din Republica Socialistă 
România.

Sîntem profund onorați de a sa
luta. cu cele mai alese sentimente 
de respect si nețărmurită dragoste, 
prezenta la congres a celui mai 
iubit fiu al poporului român, de 
numele si activitatea căruia sint 
indisolubil legate destinul socialist 
și comunist al patriei noastre, pre
zentul si viitorul ei luminos, secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Prezența la congres a secretaru
lui general al partidului, inițiato
rul acestui larg forum democratic 
al educației politice și culturii so
cialiste, reflectă cu pregnanță a- 
tenția permanentă și sprijinul ne
mijlocit acordate de partidul și 
statul nostru, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dezvoltării ar
monioase economice și sociale a 
patriei, ridicării permanente a ni
velului de trai material și spiri
tual al poporului, creșterii gradu
lui său de civilizație, dezvoltării 
culturii naționale, formării omului 
nou. cu o înaltă pregătire politică 
și profesională, făuritor de nădejde 
al socialismului și comunismului 
în România.

Cu sentimente de aleasă gratitu
dine și adine respect salutăm pre
zența la congres a tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, prim viceprim-ministru al 
guvernului, eminent om politic și 
savant de reputație mondială, care 
aduce o contribuție de cea mai 
mare însemnătate la dezvoltarea 
științei, invățămintului și culturii 
românești, la înfăptuirea politicii 
generale a partidului și statului 
nostru.

Adresăm un salut călduros tutu
ror delegatilor și invitatilor parti- 

ycipanți la congresul nostru.

și devotat al 
multilateral
de măsuri

Nicolae
Elena

ca. din 
Central

al 
de 

din 
al

politico- 
in 
cu 

con- 
societă- 
dezvol-
privind

prim viceprim- 
guvernului, a rostit 
salut adresat con- 
partea Comitetului 

Partidului Comunist

me- 
din 
ce 

mai 
vie-

Consiliului Culturii și 
Socialiste, a prezentat 

consiliului cu privire la 
care se înfăptuiesc hotă-
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CONGRESUL AL ll-LEA AL EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE
Din cuvîntul participantilor la dezbateri

(Urmare din pag. a II-a) 
le utilizeze in modul cel mal 
eficient.

Festivalul național „Cîntarea 
României" a declanșat și pe 
platforma industrială de la noi 
resorturile mișcării de creație 
artistică, tehnico-științifică de 
masă, oamenii muncii devenind 
astfel creatori de cultură și, in 
același timp, beneficiari ai a- 
cesteia.

Trebuie să spun deschis că, 
deși am obținut unele rezultate 
bune, in activitatea unor organe 
și organizații de partid din com
binatul nostru se manifestă încă 
tendințe de formalism si super
ficialitate, care diminuează con
siderabil capacitatea muncii po
litico-educative de a mobiliza 
masele in vederea participării 
acestora la înfăptuirea obiecti
velor economice și sociale. De 
aceea, vom acționa cu toată ho- 
tărirea pentru creșterea răspun
derii muncitorești in rindul tu
turor oamenilor muncii. în 
scopul utilizării eficiente a va
lorilor materiale si financiare 
puse la dispoziție de societate, 
realizării calitative a sarcinilor 
de producție. întăririi ordinii și 
disciplinei, combaterii mentali
tăților șl atitudinilor retrograde, 
imprimînd mai multă forță de 
convingere muncii de educație 
politică, patriotică, materialist- 
științifică, pentru lărgirea și 
aprofundarea continuă a orizon
tului de cunoaștere al oameni
lor muncii. în activitatea noas
tră vom ține permanent seama 
de teza de mare valoare pe care 
mult stimatul tovarăș secretar 
general Nicolae Ceaușescu a 
formulat-o, potrivit căreia a des
fășura o propagandă cu adevărat 
revoluționară înseamnă a-i pre
găti și stimula pe oameni să 
acționeze pentru organizarea so
cietății pe baze noi. superioare, 
a-i mobiliza in lupta împotriva 
a tot ceea ce esle vechi, pentru 
promovarea curajoasă a noului 
in gindirea și practica socială.

Cu mindrie patriotică afirmăm

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ȘTEFAN RAB

De o mare însemnătate pentru 
Întreaga noastră viată spiri
tuală. documentele congresului 
la care participăm. înalt forum 
democratic ai educației politice 
și culturii socialiste, sînt elabo
rate in lumina magistralei expu
neri rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară 
lărgită a C.C. al P.C.R.. ale cărei 
semnificații social-politice stă
ruie puternic în conștiința noas
tră. Din această amplă expunere 
6e desprind, pentru organele și 
organizațiile de partid, organi
zațiile de masă și obștești,, 
pentru toți factorii educaționali, 
orientări clare privind perfecțio
narea activității în toate dome
niile, cu deosebire in dezvolta
rea unei noi calități, în formarea 
omului nou.

Astăzi, în România socialistă, 
țară in care toți cetățenii, fără 
deosebire de naționalitate, au 
drepturi egale și posibilități 
multiple de a-și valorifica pe 
deplin capacitatea de muncă, 
gindirea creatoare, beneficiind 
de un larg acces la știință, la in- 
vățămint, la cultură, dispunem 
de condiții dintre cele mai bune 
pentru a asigura o eficiență 
maximă întregii activități de 
dezvoltare a unei conștiințe 
Înaintate, de formare multilate
rală a omului zilelor noastre.

Și în județul Harghita. »unde 
trăiesc de secole, in deplină fră
ție. români și maghiari. întreaga 
muncă ideologică și politico- 
educativă este axată cu precă
dere pe dezvoltarea în rindurile 
tuturor oamenilor muncii a 
sentimentelor de dragoste și 
nețărmurit devotament față de 
patrie, partid și popor, a spiri
tului revoluționar, a unei atitu
dini înaintate în muncă, in viața 
de zi cu zi. Folosim în acest 
sens, cu bune rezultate, atit in- 
vățămîntul politico-ideologic, 
munca de la om Ia om. colecti
vele de propagandiști și agita
tori, propaganda vizuală, cit și 
cadrul fertil al Festivalului na
țional „Cîntarea României" ; o 
preocupare deosebită o manifes
tăm in vederea unei largi parti
cipări a muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor, a tineretului la 
toate aceste activități.

Am înțeles, din expunerea se
cretarului general al partidului 
la plenara lărgită din 1—2 iunie 
a.c., că un obiectiv esențial al 
muncii politico-educative tre
buie să fie cunoașterea aprofun
dată a istoriei poporului român, 
a ideologiei revoluționare a cla
sei muncitoare, a politicii inter
ne și externe a partidului și 
statului nostru. Pentru ca oame
nii muncii, tineretul să cunoască 
istoria, realizările remarcabile 
obținute în anii socialismului, 
am folosit forme și modalități 
adecvate, inițiind expuneri, dez
bateri, simpozioane, concursuri, 
evocind și prezentind momente
le mărețe ale trecutului si pre
zentului glorios de luptă și mun
că ale poporului român.

Comitetul județean de partid 
Harghita, organele și organiza
țiile de partid din județ au do- 
bindit o bună experiență in or
ganizarea și desfășurarea acti
vității politico-educative. Ne 
confruntăm însă și cu o seamă 
de neajunsuri. Automultumirea 
iși face loc acolo unde, de fapt, 
ar trebui să se afirme mai mult 
spiritul de inițiativă, exigenta 
Si răspunderea in realizarea 
sarcinilor. Mai persistă încă ma

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE MIHĂILĂ

in numele locuitorilor comu
nei Gheorghe Doja. al tuturor 
cetățenilor din satele multise
cularei vetre de piine. de vie
țuire si simțire românească a 
Bărăganului ialomițean, exprim, 
de la această înaltă tribună, 
totala noastră adeziune la po
litica internă și externă a par
tidului și statului nostru, in 
centrul căreia se află omul, as
pirațiile lui fundamentale de 
progres și bunăstare. Am stu
diat cu atenție, am dezbătut 

că, sub conducerea partidului, 
puternicul și entuziastul colec
tiv muncitoresc gălățean reali
zează pentru economia națională 
milioane și milioane de tone de 
metal, însemn de forță și putere, 

în numele acestui colectiv 
transmit oamenilor de artă și li
teratură din țara noastră satis
facția siderurgiștilor gălățeni de 
a-i fi avut nu o dată in mijlocul 
lor. Ne exprimăm, totodată, do
rința de a citi mai multe 
cărți, de a vedea mai multe 
spectacole și îndeosebi de a ur
mări pe ecranele cinematografe
lor și la televiziune mai multe 
filme care să reflecte in profun
zime, la un nivel calitativ supe
rior, viața și munca oamenilor, 
preocupările și aspirațiile lor. 
Adresăm creatorilor invitația 
călduroasă să petreacă mai mult 
timp in cetatea de oțel a Ga- 
lațiului, să participe activ la 
dezvoltarea vieții cultural-edu
cative. pentru că numai cunos- 
cîndu-ne îndeaproape munca de 
zi cu zi, problemele noastre 
reale vor descoperi cu adevărat 
complexitatea și frumusețea ac
tivității pe care o desfășurăm și 
vor izbuti, fără îndoială, să dea 
la iveală acele lucrări valoroase, 
străbătute*  de patos revoluționar 
și patriotic, în măsură să- înfă
țișeze generațiilor viitoare mă
reția și eroismul muncitoresc 
ale epocii noastre, ale edificării 
gigantului de oțel de la Dunăre.

în încheiere. îndeplinindu-mi 
mandatul încredințat de comu
niști, de toți siderurgiștii. con
structorii, proiectanții și cer
cetătorii combinatului gălățean, 
exprim angajamentul nostru 
muncitoresc de a milita cu toată 
hotărirea pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii, interne și 
externe a partidului și statului 
nostru, pentru perfecționarea 
întregii munci ideologice și po
litico-educative. pentru îndepli
nirea exemplară a mărețelor 
obiective puse în fața noastră 
de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

nifestări de inerție, mentalități 
înapoiate despre munca edu
cativă.

Activitatea organelor si orga
nizațiilor de partid, de masă și 
obștești nu este întotdeauna con
vingătoare. fiind de multe ori 
tributară formalismului. lipsei 
de continuitate.

Sîntem conștient! că avem 
încă îndatoriri neonorate în ceea 
ce privește educația politică, 
patriotică și revoluționară a ma
selor. înseși tradițiile istorice 
ale județului nostru nu silit în
deajuns investigate, cunoscute și 
valorificate. Organizăm îhcă 
prea puține manifestări de înal
tă ținută științifică, artistică, 
educativă care să contribuie în 
mai mare măsură la formarea 
și dezvoltarea conștiinței socia
liste.

Totodată, acționăm și sîntem 
conștient! că trebuie să ne ocu
păm mai mult de educația ma- 
terialist-științifică a maselor de 
oameni ai muncii. în rindurile 
unor cadre didactice s-a contu
rat impresia falsă potrivit căreia 
activitatea educativă pe acest 
tărîm ar fi „rezervată" cu precă
dere propagandiștilor și profe
sorilor de științe sociale, negli- 
jindu-se astfel rezervele impor
tante de care dispun celelalte 
discipline. îndeosebi științele 
naturii.

Trebuie să arătăm că presa, 
televiziunea, chiar dacă in ulti
ma vreme au prezentat mai 
multe emisiuni și rubrici dedi
cate educației materialist-științi- 
fice a maselor, incă acționează 
timid în demascarea unor feno
mene și practici mistice, nu 
promovează cu regularitate ac
țiuni pentru formarea unei opi
nii de masă împotriva dogmelor 
religioase, se rezumă uneori la 
acțiuni sporadice, neconvingă
toare și de cele mai multe ori 
neeficiente.

Evidențierea realizărilor, a îm
plinirilor fără precedent pe care 
le-am dobindit în anii socialis
mului, așa cum releva la recen
ta plenară lărgită a C.C. al 
P.C.R. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, constituie cea mai 
potrivită replică dată acelora 
care propagă teorii și concepții 
iredentiste, naționaliste si șovi
ne. a acelora care ar dori să în
toarcă înapoi o epocă, apusă 
pentru totdeauna, de ură și în
vrăjbire națională. în abordarea 
acestei tematici am putea primi 
un sprijin mai mare și din par
tea cinematografiei, teatrului, 
artei, literaturii, cărora le revin 
mari răspunderi pe planul acțiu
nilor formativ educative ale oa
menilor muncii.

Dind expresie acordului nos
tru deplin față de programul 
de măsuri prezentat congresu
lui. toți oamenii muncii din 
județul Harghita, fără deosebi
re de naționalitate, se anga
jează să nu-și precupețească 
eforturile, că vor munci cu toată 
răspunderea pentru îmbunătăți
rea permanentă a activității 
ideologice și politico-educative, 
vor acționa in mod eficient 
pentru a dezvolta o înaltă con
știință socialistă, revoluționară 
tuturor oamenilor muncii, un 
larg orizont științific despre 
lume și societate, pentru a con
tribui mai activ la formarea 
omului nou, constructor con
știent al socialismului și co
munismului in patria noastră 
scumpă. România socialistă.

temeinic cu locuitorii comunei 
istorica expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la plenara 
lărgită a Comitetului Central 
al partidului, document de o 
inestimabilă valoare teoretică 
și practică, recunoseînd. in fie
care cuvint. in fiecare trază. 
propriile noastre convingeri, 
dorința poporului român de a 
munci fără preget pentru pro
pășirea patriei, afirmarea tot 
mai puternică a României în 
lume.

Cu profundă emoție și mîn- 
drie patriotică ne amintim de 
vizita efectuată in cooperativa 
noastră de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. când ne-a îndemnat 
cu tărie să păzim ca lumina 
ochilor, să consolidăm și să dez
voltăm necontenit proprietatea 
cooperatistă, garanția certă a 
belșugului, a progresului nos
tru neîntrerupt. Raportăm că 
valoarea averii noastre obștești 
a crescut de patru ori intr-un 
interval de 17 ani. fiind acum 
de peste 120 milioane lei. Am 
alocat, an de an. la fondul de 
dezvoltare o bună parte a ago
niselii noastre. în acest an. în 
loc de 2 milioane lei, cooperato
rii au stabilit să aloce 7 mili
oane. Aceasta a făcut ca. in 
prezent. C.A.P. Gheorghe Doja 
să aibă în cont peste 60 mili
oane lei.

Ne-a produs o mare satisfac
ție faptul că la recenta plena
ră a Comitetului Central au 
fost reafirmate cu pregnantă 
rolul și importanța agriculturii 
în cadrul economiei naționale, 
imperativele majore ale noii 
revoluții agrare, subliiniindu-se 
necesitatea îmbunătățirii mun
cii de formare a omului nou la 
sate, cu o înaltă pregătire pro
fesională și politică, cu o ati
tudine înaintată față de muncă 
și avutul obștesc, capabil să 
facă față complexelor sarcini și 
exigențe care se pun astăzi in 
fața agriculturii. Răspunderile 
comitetului și organizațiilor de 
partid, ale * organizațiilor de 
masă și obștești, ale așezămin
telor de cultură din comună ca
pătă in aceste condiții noi va
lențe și dimensiuni educative. 
Nu am reușit să subordonăm 
întreaga muncă politico-educa- 
tivă realizării exemplare a sar
cinilor de creștere a producției 
vegetale si animale, să asigu
răm întotdeauna eficienta nece
sară acțiunilor menite să con
tribuie la realizarea unei noi 
calități a muncii în agricultură. 
Avem încă îndatoriri neonorate 
în ceea ce privește convingerea 
tinerilor, a elevilor din școlile 
generale, că satul le poate ofe
ri condiții dintre cele mai bune 
de afirmare profesională. Mai 
sînt oameni care se hotărăsc 
greu să iasă la munca cimpu- 
lui. dar car e sint primii ci nd 
este vorba de avantaje. Avem 
consăteni care gîndesc că numai 
la oraș ar putea „să se realize
ze". Toate acestea dovedesc că 
și noi am greșit adesea, că 
n-am acționat cu destulă forță 
de convingere, prin toate mij
loacele de care dispunem, pentru 
educarea lor în spiritul înalte
lor răspunderi patriotice, revo-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
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în fata delegaților la Congre
sul educației politice și al cul
turii socialiste mă simt dator să 
reafirm valoarea esențială, im
portanța fundamentală a expu
nerii secretarului general al 
partidului in cadrul plenarei 
lărgite a Comitetului Central. 
Literatura pe care o scriem, 
avind atributele considerate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu de
finitorii : „originală, patriotică 
și umanistă", stă sub semnul 
generos al vieții, al adevărului 
acesteia, fiindcă tot de la pre
ședintele țării am reținut cu 
profundă înțelegere și adeziune 
că numai adevărul vieții, fapte
le și viața spirituală a contem
poranilor pot da naștere unor 
mari opere. Tumultuoasă și 
profund angajată in sensul pro
iectat de timp, pasionată și 
gravă, patetică și polemică, tot
deauna dominată de sentimen
tul revoluționar al vieții și al 
misiunii sale, literatura de azi 
se înfățișează în fața poporului 
prin comunitatea celor care sint , 
scriitori în patrie. Cei care s-au 
decis să pună cuvîntul in slujba 
revoluției, asumindu-și misiu
nea de educatori, de oameni 
care creează pentru a proiecta 
imaginea unei realități revolu
ționare în substanța și aspira
țiile ei, înțeleg acum mai exact 
sensul adevărat al artei.

Am ascultat cu viu interes, în 
deschiderea congresului nostru. 
Salutul Comitetului Central, al 
Consiliului de Stat și Guvernu
lui, prezentat de tovarășa Elena 
Ceaușescu. căreia îi aducem 
mulțumirile obștii scriitoricești 
pentru preocuparea permanentă 
și susținută a domniei șale față 
de dezvoltarea impetuoasă a 
culturii socialiste, față de păs
trarea, valorificarea și îmbogă
țirea patrimoniului național.

Tn lumina generoaselor îndru
mări și îndemnuri adresate scri
itorilor de secretarul general al 
partidului, literatura a situat în 
centrul preocupărilor sale omul, 
creatorul istoriei. Ea va trebui 
să urmeze acest drum cu și mai 
nestrămutată hotărîre, infăți- 
șind in opere de mare expre
sivitate artistică unitatea dia
lectică firească dintre tară, po
por și partid. Avem datoria să 
nu uităm că, veacuri după 
veacuri, istoria țărănimii noas
tre a fost istoria țării noastre. 
Țăranii arau și semănau pămin- 
tul, și la nevoie lăsau plugul și 
secera și deveneau oșteni. Re
descoperirea satului românesc, 
a acestui univers care a prile
juit apariția atitor capodopere 
în literatura noastră, presupune 
o legătură mai strinsă cu isto
ria noastră de ieri, dar mai ales 
o cunoaștere mai adîncă a pre
facerilor petrecute in satul con
temporan. îndeosebi a cerințelor 
noii revoluții agrare. în spațiul 
istoriei noastre contemporane 
sintem, de asemenea, datori să 
arătăm cititorilor munca din 
uzine, profilul muncitorimii 
noastre, chemată azi să reali
zeze o nouă calitate, o eficiență 
sporită. Se cere, totodată, o 
oglindire mai amplă a rolului 
major al intelectualității noas
tre. al inginerilor, tehniefenilor, 
oamenilor de artă și cultură in 
edificarea socialismului în pa
tria noastră.

Așa cum s-a arătat și in ca
drul congresului nostru. Uniu
nea scriitorilor va trebui să or
ganizeze cu mai multă perseve
rență, în temeiul unor progra
me de activitate Întocmite in 
cadrul organismelor noastre de 

luționare pentru dezvoltarea 
trăsăturilor proprii omului nou.

în lumina expunerii tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. vom ac
ționa energic, ferm în vederea 
îmbunătățirii radicale a întregii 
noastre activități, punînd un 
mai mare accent pe educația 
politico-patriotică. materialist- 
știi.nțifică a maselor de țărani, 
explicînțiu-le rolul lor în în
făptuirea noii revoluții în agri
cultură.

Vă rog să-mi permiteți ca în 
acest cadru să exprim și citeva 
ginduri. dorințele consătenilor 
mei. care mi-au încredințat 
mandatul de a participa la con
gres. Apreciem vizitele pe care 
le fac. în satele noastre, scriito
rii, compozitorii, artiștii plas
tici, pentru care le adresăm 
mulțumiri. Dar i-am dori în și 
mai mare măsură cronicari ai 
vremurilor noastre noi. cărora 
să nu le scape nimic din ceea 
ce înfăptuiește și gindeșțe po
porul nostru. Nu ne putem ex
plica cum de au putut trece 
cu vederea un eveniment foarte 
important din viața satelor. 
S-au împlinit, in 1982, 20 de ani 
de la încheierea cooperativiză
rii agriculturii. S-ar fi putut 
realiza, cu acest prilej, cărți, 
filme, care să constituie o mare 
și vibrantă cronică a anilor tu- 
multuoși care au trecut de a- 
tunci, a marilor transformări pe 
care le trăiește satul românesc 
după cel de-al IX-lea Congres 
al partidului. De asemenea, ce 
bine ar fi dacă corurilor cămi
nelor noastre culturale li s-ar 
pune la dispoziție și s-ar in
clude în repertorii mai multe și 
mai .frumoase cântece noi. in
spirate din viața și munca coo
peratorilor. pentru că niciodată 
satul românesc n-a oferit atitea 
subiecte pentru mari opere ar
tistice. Vă invităm, stimați to
varăși. oameni de artă, spre 
satele noastre, cu sentimentul 
că operele dumneavoastră răs
pund unei înalte îndatoriri pa
triotice a ceasului de față.

Na bucurăm mult, dragi to
varăși, că avem liniște în țară, 
că avem pace și ne lucrăm pă- 
mîntul, și ne creștem copiii. 
Sintem cu gîndul și fapta lingă 
partid. lîngâ mult stimatul to
varăș secretar general, ridicin- 
du-ne glasul cu toată tara pen
tru statornicia păcii, pentru o 
lume fără arme și fără răz
boaie. Mulțumim din adîncul 
inimii partidului pentru viata 
pe care o trăim, iubitului tova
răș Nicolae Ceaușescu. care ne 
conduce cu atîta înțelepciune și 
dreptate spre bunăstare, pace și 
înflorirea țării.

conducere și strîns corelate cu 
sarcinile generale ale politicii 
culturale a partidului, o serie 
de acțiuni care să asigure o le
gătură complexă cu oamenii 
muncii, o participare vie la via
ta social-politică a țării. Dacă 
arborii au o dinamică reglată 
de cursul Soarelui peste Pămînt, 
inelele lor dind pentru fiecare 
an măsura luminii, fiind adică o 
oglindă a luminii, a timpului, 
putem spune că oamenii pămin- 
tului nostru, muncitori, țărani, 
intelectuali, prin eroismul lor 
cotidian, pașnic, prin viața lor, 
sint o oglindă a acestui timp, o 
măsură a luminii zilelor pe care 
le trăim. Scriitorii au datoria 
să fie oglinda acestei oglinzi a 
luminii, să fie o măsură a lu
minii zilelor de azi. îngă- 
duiți-mi să arăt că scriitorul 
este și el un om al muncii, căci 
nici o literă nu-i cade pe hîrtie 
din cer : el iși culege din viață 
cărțile sale, ca mai apoi cărțile 
sale să ofere căile luminoase 
ale unei lumi morale.

După cum arată setea nemai- 
întilnită de carte românească 
originală, contemporană, cititorii 
dau o înaltă apreciere eforturi
lor oamenilor scrisului de a pă
trunde în profunzimea realită
ții. de a sesiza punctele de foc 
ale construcției desfășurate în 
tara noastră. Iată de ce consi
derăm că o mai vie implicare a 
cititorilor în dezbaterea fenome
nului literar. în discuțiile ce se 
poartă in legătură cu anumite 
direcții și tendințe, ar îmbogăți 
substanțial universul ideatic al 
literaturii noastre.

In același scop, în nici un an 
de zile de la conferința scriito
rilor, am avut împreună cu 
Ministerul Educației și învăță- 
mîntului dezbateri legate de 
manualele școlare si de preda
rea limbii și literaturii româ
ne ; cu conducerea Radiotele- 
viziunii am angajat discuții 
fertile privind realizarea unui 
program fecund de colaborare, 
împreună cu Consiliul Culturii 
am dezbătut probleme legate 
de prezența cît mai vie a scri
itorilor în producția de filme și 
am organizat prima consfătuire 
pe tară a cenaclurilor literare. 
Am luat legătura cu toate co
mitetele județene pentru cultu
ră și educație socialistă în ve
derea alcătuirii unui vast pro
gram de colaborare. .însuflețiți 
de nobila politică de construire 
a păcii in lume, promovată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. și 
stimulați de inițiativa Comite
tului național „Oamenii de ști
ință și pacea", prezidat de to
varășa Elena Ceaușescu. am or
ganizat recent la Tirgoviște, 
împreună cu celelalte uniuni și 
asociații de creatori, un coloc
viu dedicat păcii.

Prin realizările ei însemnate, 
literatura română iși îndepli
nește menirea socială, își exer
cite nobila sarcină ce-i revine 
în formarea omului nou. Presti
giul ei a crescut considerabil. 
Dar este loc pentru mai bine. 
Trebuie să ne preocupe mai 
mult descoperirea tinerelor ta
lente. viața cenaclurilor literare, 
viața tuturor revistelor, inclu
siv a celor școlare, realizarea 
unor opere care să reflecte as
pirațiile și cerințele educative 
soecifice copiilor și tineretului. 
Avem multe de făcut, de noi de
pinde să realizăm tot ce ne 
propunem. Și noi credem că stă 
in forțele noastre putința de a 
ne afirma pe măsura epocii 
noastre.

în consens cu aspirațiile su

perioare ale literaturii — ex
presie a cerințelor oamenilor 
muncii — sintem siguri că noua 
critică românească va ști să se
lecteze valorile autentice, să 
integreze in conștiința contem
porană valorile spirituale fău
rite in trecut, să militeze cu 
discernământ ideologic pentru 
calitate, să sancționeze produc
țiile minore, ventriloce, să în
drepte creația către problemele 
cele mai vii ale epocii noastre.

Toate aceste îndatoriri le vom 
duce la bun sfîrșit străduin- 
du-ne să ’’ dezvoltăm unitatea 
scriitorilor din România, apar- 
ținînd tuturor generațiilor, fără 
deosebire de limba în care 
scriu, în jurul înaltelor idea
luri de prosperitate și pace ale 
națiunii noastre.

Un rol deosebit de important 
în realizarea acestui deziderat 
revine îmbunătățirii climatului 
vieții literare. Este. într-adevăr, 
timpul ca în relațiile dintre scri
itori. în cărți, în publicațiile 
social-culturale și literare să se 
elimine manifestările neprinci
piale, atacurile la persoană, 
campaniile Împotriva unor cla
sici sau la adresa unor contem
porani, care nu au nimic de-a 
face cu disputa de idei atit de 
necesară literaturii noastre.

Uniunea scriitorilor va trebui 
să se implice mai hotărft in va
lorificarea moștenirii literare, 
în propagarea literaturii noas
tre peste hotare, în problemele 
stabilirii tirajelor, ale reapari
ției pe piață a cărților. funda
mentale scrise in anii socialis
mului. Operele lui Sadoveanu,

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
AURICA VIZITIU

Cei peste 14 000 de oameni ai 
muncii de pe marea platformă 
chimică de la Săvinești mi-au 
încredințat mandatul de a 
exprima atașamentul nostru' 
profund și sincer față de politica 
Partidului Comunist Român, față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, omul 
care își consacră întreaga ener
gie și putere de muncă înfloririi 
continue a patriei, bunăstării și 
«fericirii poporului român, cauzei 
socialismului și păcii in lume.

încercăm un sentiment de 
adîncă satisfacție pentru faptul 
că în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară lărgită a Comitetului 
Central a fost înfățișat un însu- 
flețitor tablou al istoricelor iz- 
bînzi obținute de poporul nostru- 
sub conducerea partidului, in 
anii construcției socialismului, in 
care se regăsesc și rezultatele 
obținute de colectivul combina
tului nostru aflat in pragul ani
versării unui sfert de veac de 
activitate.

La această sărbătoare rapor
tăm cu mindrie că. datorită spri
jinului neprecupețit de care 
ne-am bucurat din partea parti
dului și statului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. precum și a 
tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, mili
tant de frunte al partidului și 
statului, savant de reputație 
mondială, combinatul nostru a 
cunoscut o continuă dezvoltare 
și modernizare ; au fost puse in 
funcțiune, în această perioadă; 
17 noi obiective și mari capaci
tăți de producție, care ne per
mit să realizăm astăzi o pro
ducție de 75 ori mai mare com
parativ cu primul an de activi
tate, ceea ce reprezintă 28 la 
sută din producția de fire și fi
bre sintetice a țării.

Rezultatele obținute în pro
ducție, in procesul complex de 
formare a omului nou. sînt și 
rodul muncii politico-educative 
care a urmărit permanent și 
sistematic însușirea și aplicarea 
de către oamenii muncii a po
liticii partidului și statului, în
țelegerea profundelor transfor
mări revoluționare care au loc 
in țara noastră și în lume, cul
tivarea dragostei față de patrie, 
partid și popor, a hotărârii de a 
contribui cu Întreaga energie la 
continua înflorire a țării.

Festivalul național „Cîntarea 
României" — strălucită iniția
tivă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — s-a transformat și 
la noi în combinat într-o pu
ternică mișcare de masă, punînd 
în evidentă talentul și forța 
creatoare ale oamenilor. Ansam
blul de cintece și dansuri „Doi
na Bistriței", teatrul muncito
resc, cenaclul literar muzical al 
tineretului „Ev aprins", brigă
zile artistice și celelalte forma
ții și-au adus o contribuție în-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NIKOLAUS BERWANGER

Trebuie să reflectăm asupra 
poziției noastre față de realita
tea în care trăim — de la acest 
imperativ derivă multipla res
ponsabilitate etică și estetică a 
artistului-cetățean. Indiferent de 
domeniul artei, acest necesar și 
atît de adevărat imperativ, for
mulat cu concizie la recenta ple
nară lărgită a Comitetului 
Central al partidului de către 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
catalizat creația. A spune lucru
rilor, ideilor, fenomenelor și 
sentimentelor pe nume consi
der că este calea cea mal dreap
tă de a vorbi și scrie direct și 
concret despre apele limpezi din 
sufletul nostru sau despre via
tul și valul care tulbură citeoda- 
tă luciul apelor prin firele de 
nisip ascunse în străfunduri. 
Vorbind despre adevăr, nu ne 
putem permite doar straie de 
sărbătoare și penajul seducător 
al păunului. Orice fel de redun
danță sau goană cu orice preț 
înspre vinarea metaforei, spre 
înnobilarea gratuită a expresiei 
poate duce la diluarea adevăru
lui și a puterii cuvintului. 
Sint un pătimaș al timpului 
meu, un implicat in viața socie
tății noastre, a spus vorbitorul, 
relevînd că scriitorii, poeții nu 
mai sînt doar ghizi spre locurile 
și lăcașurile frumosului, ci și 

Tudor Arghezi, Blaga, Călines- 
cu, Zaharia Stancu. Marin Pre
da, Aurel Baranga. A. E. Ba- 
conskt Alexandru Ivasiuc si al
tora fac parte din patrimoniul 
culturii noastre socialiste, ele, 
ca și cele mai bune volume ale 
scriitorilor contemporani, tre
buie să se afle mereu in li
brării. intrucit au un rol deose
bit in formarea omului nou .in 
educarea tinerei generații.

în teritoriul nostru cultural, 
literatura îndeplinește funcții 
niciodată subliniate atit de vi
brant ca în acest timp deschis 
valorilor spirituale de Con
gresul al IX-lea al partidului. 
Cronicari ai timpului, repre
zentanți al conștiințelor înain
tate. aflîndu-se alături de deta
șamentele luptei revoluționare, 
scriitorii fiu fost și sint. acum 
și aici, nu doar simpli martori, 
ci oameni învestiți cu acel pa
tos tulburător al ideii, al nou
lui. al luptei cu inerția.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cerea istoricilor să scrie o is
torie unitară, animată de ideea 
devenirii, a dialecticii marilor 
prefaceri și realizări. în fața 
congresului, sînt dator să spun 
că această istorie există și in 
paginile scrise șl tipărite de 
scriitori, că literatura a devenit 
și poate deveni din ce în ce 
mai mult un factor activ al is
toriei României contemporane, 
dezvăluind existente și conști
ința oamenilor, punînd în lumi
nă pulsul unei umanități ex
traordinare. valorile societății 
noastre socialiste.

semnată la educarea oamenilor 
muncii.

In continuare, vorbitoarea s-a 
referit la unele neajunsuri din 
activitatea unor oameni ai mun
cii privind disciplina, utilizarea 
timpului de lucru, calitatea pro
duselor ce le realizează, lipsuri 
ce demonstrează . că eficienta 
muncii nu s-a ridicat pre
tutindeni la nivelul cerințe
lor. Unii dintre noi, ingi
neri, maiștri, tehnicieni uită că, 
pe lingă obligația de a-i învăța 
meserie pe tinerii ce-i au 
alături, trebuie să le fie și edu
catori, să-i învețe cum să fie 
oameni integri, stimați și res
pectați pentru cuvîntul și fap
tele lor. Numai astfel vom pu
tea răspunde îndemnului adre- 

Nicolae 
cere să 
unitățile 

centre de

sat de tovarășul 
Ceaușescu. care ne 
transformăm toate 
noastre in veritabile 
educație, de organizare și desfă
șurare a unei bogate activități 
politico-educative.

Pornind de la aceste realități, 
vom acționa cu toată hotărirea, 
in spiritul indicațiilor și orien
tărilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru Îmbunătățirea 
calitativă a întregii munci de 
propagandă, vom spori rolul 
adunărilor generale, al tuturor 
mijloacelor educative pentru în
sușirea și respectarea exemplară 
a normelor eticii și echității so
cialiste, a legilor țării, a ordinii 
și disciplinei, vom acționa pen
tru intensificarea activității de 
educație materialist - științifică, 
pentru lărgirea orizontului de 
cunoaștere.

în centrul activității politico-e
ducative. vom situa în mai 
mare măsură, educarea oameni
lor muncii în spiritul patriotis
mului socialist, punind un ac
cent deosebit pe prezentarea 
convingătoare a istoricelor în
făptuiri ale poporului nostru. în 
anii socialismului, a umanismu
lui propriu orânduirii pe care o 
edificăm. Sîntem convinși că 
aceasta este datoria noastră de 
comuniști, conștient! că, așa 
cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în excepționala sa 
expunere la recenta plenară 
lărgită a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
„Socialismul este opera maselor 
populare, a oamenilor muncii, a 
poporului, el se construiește cu 
poporul și pentru popor".

în încheiere doresc ca în nu
mele organelor și organizațiilor 
de partid, al tuturor oamenilor 
muncii din combinat, să exprim 
angajamentul nostru ferm de a 
face totul pentru aplicarea nea
bătută a prețioaselor indicații 
și orientări date de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru per
fecționarea întregii munci de 
educație, pentru sporirea con
tribuției noastre la edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România.

geologi care escaladează stincă 
după stîncă. versant după ver
sant, examinând masiv după 
masiv în căutarea filoanelor de 
metal prețios ; ajungem la un 
moment dat pe acel pisc cel mai 
apropiat de soare și de bolta 
cerului și, pentru moment, pu
tem ridica brațul pentru a înălța 
o stea, a noastră, care ne va fi 
răsplată și semn al victoriei 
asupra munților vieții.

Poezia și publicistica pot face 
casă bună și nu se exclud re
ciproc. Sînt ziarist de 30 de ani 
și nu cunosc o altă meserie 
care ar putea concura ziaristica 
și care întregește, în mod feri
cit. strădaniile și aspirațiile pe 
tărîm literar. A obține un spor 
de calitate în acest domeniu 
înseamnă a mări capacitatea 
presei de a forma opinia publi
că în sensul receptării exacte 
și al îndeplinirii integrale a o- 
bdectivelor ce ne stau în fată, 
înseamnă în primul rind ridica
rea profesionalismului publi
cistic, preocuparea ca publica
țiile să fie cît mai interesante, 
atractive, cu un conținut bogat 
în idei si fapte, redate accesibil, 
cu multă imaginație, cu gindire 
politică și pricepere gazetă
rească.

în relativ scurta-i istorie, 
populația germană din Banat, 
ca dealtfel întreaga populație 

de aici, a avut de înfruntat 
greutăți și vremuri potrivnice, 
care i-au diminuat și i-au în
grădit. uneori destul de simți
tor. dezvoltarea spirituală și 
culturală — la începutul sinuo
sului drum stau primele decenii 
după colonizare, in secolul al 
18-lea. care poartă amprenta 
mizeriei, a morții și a războaie
lor. Apoi existenta populației 
germane a fost serios periclitată 
de politica claselor dominante 
din imperiul vulturului bicefal. 
Au venit anii de după 1918. cind 
Banatul și-a împlinit destinul 
firesc, devenind parte integran
tă a României, care a creat pre
mise și pentru afirmarea popu
lației germane. După o dezvol
tare promițătoare și plină de 
perspective, s-a ivit un alt duș
man. care viza pur și simplu 
transformarea germanilor în
tr-o unealtă oarbă, lipsită de 
voință, pentru a o putea angre
na in planurile aberante, de cu
cerire a lumii, ale nazismului. 
Consecințele războiului au fost 
zguduitoare lovind din plin in
tr-o populație, care n-a dorit' 
niciodată măcelul. Pornind de 
la aceste realități istorice, une
ori vitrege, putem înțelege pe 
deplin sensul împlinirilor din 
ultimii 17 ani. Semnificația a- 
cestei perioade constă în evolu
ții și prefaceri firești și fe
ricite. demonstrând viabilitatea 
și adevărul politicii partidului 
nostru în problema națională. 
Și, de ce să n-o spunem răspi
cat, sintem acum martorii unei 
îmbogățiri și potențări nemai- 
intilnite în istoria acestui pă
mînt. care au dus la salturi ca
litative in viața spirituală și 
culturală. Ne pare de la sine 
inteles că avem un teatru al

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MIHAI GAFIȚEANU

Cel de-al doilea Congres al 
educației politice și culturii so
cialiste, ilustrare elocventă a 
largului democratism al socie
tății noastre, este chemat să 
dezbată, in lumina orientărilor 
programatice conținute in ex
punerea secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Plenara lărgită a 
Comitetului Central din 1—2 iu
nie, probleme de o covirșitoare 
importanță pentru perfecționa
rea activității teoretice și ideo
logice. dezvoltarea puternică a 
României moderne. formarea 
omului nou al societății noas
tre socialiste. Atenția acordată, 
în mod constant, activității de 
modernizare a învățământului 
s-a reflectat, în această peri
oadă, și în perfecționarea stra- , 
țegiilor de dezvoltare .a școlii , 
Superioare, ancorind-o puternic, 
în realitățile vieții, corelind-o 
cu cerințele practice ale con
strucției socialiste.

îmi îndeplinesc o îndatorire 
de conștiință ca, de la această 
înaltă tribună, să aduc cele 
mai, calde mulțumiri și să-mi 
exprim întreaga gratitudine, 
profunda noastră recunoștință 
față de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de tovarășa 
Elena Ceaușescu, pentru grija 
permanentă ce o poartă școlii 
românești de toate gradele, pen
tru preocuparea statornică în 
vederea legării structurale a 
învățămîntului de producție, de 
activitatea de cercetare știin
țifică.

Relația organică a.învățămin- 
tului cu cercetarea și producția, 
in Institutul politehnic din Iași, 
care numără aproape 17 000 
studenți, înregistrează un pro
gres permanent. Institutul nos
tru conlucrează in domeniul 
cercetării și al producției cu 
peste 110 întreprinderi, valoarea 
contractelor ridicindu-se la 
suma de 100 milioane lei. Teme 
prioritare in domeniile chimiei, 
energeticii, construcției de ma
șini, noi compuși de sinteză, 
noi mașlni-unelte, scule și multe 
altele au fost soluționate in 
unitățile de specialitate ale 
institutului și valorificate în in
dustrie — cele 60 de brevete 
obținute anual atestindu-le va
loarea. Ne inspriem. prin ur
mare, în efortul general al 
muncitorilor, inginerilor, oame
nilor de știință din județ, efort 
concretizat printre alți indica
tori și prin reducerea importu
rilor cu peste 330 milioane lei. 
De asemenea, prin participarea 
directă în producție și cerceta
re. in acțiunile de muncă patrio
tică, pe marile șantiere ale 
țării, în agricultură, urmăriri 
nu numai însușirea unor cu
noștințe temeinice în viitoarea 
lor profesie, ci și formarea 
prin muncă și pentru muncă a 
unei atitudini înaintate, a unei 
conștiințe, revoluționare.

Menționind că .rezolvările pe 
care le-au dat unor probleme 
ale activității instructiv-educa- 
tive și de integrare sînt sus
ceptibile de serioase perfecțio
nări, vorbitorul a arătat că se 
are in vedere, intre altele, ne
cesitatea întăririi conținutului 
teoretic, practic și ideologic al 
întregii activități de invăță- 
mint, asigurării unui echilibru 
optim între pregătirea politică 
și cea profesională, fundamen
tală și de specialitate. în 
acest scop, a spus vorbitorul, 
vom acționa pentru îmbunătă
țirea prelegerilor și seminar:- 
ilor, diversificarea formelor și 
mijloacelor politico-educative.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
EUGEN BARBU

Iată, la foarte puțină vreme de 
la plenara lărgită a Comitetului 
Central al partidului nostru, ne 
adunăm din nou pentru a dezba
te in acest for problemele cultu
rii, după ce, așa cum știți cu 
toții, numai cu o lună în urmă 
ascultam memorabila expunere a 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
asupra situației generale in 
lume, despre problema atit de 
arzătoare chiar în aceste zile — 
a păcii mondiale — mereu ame
nințate în tot mai multe puncte 
ale globului. Poporul nostru și-a

nostru, ni se pare firesc să pu
tem învăța în limba maternă, că 
putem cînta pe scenele cămine
lor culturale și ale cluburilor 
muncitorești vechile noastre 
cintece populare și noile rit
muri ale epocii transformatoare 
și, revoluționare, că putem cul
tiva și îmbogăți obiceiurile noas
tre : studiourile de radio din 
București și Timișoara au emis 
parcă dintotdeauna și in limba 
germană ; știm că practic in fie
care librărie se găsesc și cărți 
în limba noastră maternă. în pe
rioada Ia care mă refer, s-au 
creat și au văzut lumina tiparu
lui o seamă de cărți de o im
portanță covirșitoare. mai ales 
în domeniul istoriei și istoriei 
culturii. Aș dori să amintesc 
„Scurta istorie a germanilor din 
Banat", a dr. Vilea Marin — 
lucrare de o acuratețe științifi
că și politică exemplară, ce 
pune în lumină poziția progre
sistă și profund patriotică a șva
bilor, care in 1918 s-au pronun
țat. alături de români, pentru 
unirea Banatului cu România. 
Cartea dezvăluie, de asemenea, 
poziția neechivocă a germanilor 
bănățeni față de fascism și na
zism. relevă lupta antifascistă 
in care, alături de români, s-au 
înrolat multi dintre conaționalii 
mei. •

Dăruirea de sine intru finali
zarea și încununarea muncii cu 
rezultate palpabile — a subli
niat in încheiere vorbitorul — 
este suprema frumusețe și su
premul adevăr. Adeziunea și 
dragostea noastră față de om, 
omenire și istorie vor fi nu nu
mai mărturisite în cărțile noas
tre și publicațiile noastre, ci 
cărțile și publicațiile noastre vor 
constitui mărturii ale realizării 
acestui deziderat și destin.

imprimînd un plus de mobilitate 
și deschidere spre nou in pre
darea disciplinelor, în spiritul 
concepției materialismului dia
lectic și istoric, al ideologiei 
partidului.

Calitatea muncii noastre se 
oglindește nerflijlocit în rezul
tatele obținute la învățătură, 
in atitudinea responsabilă față 
de muncă și viață pe care o 
promovăm, în nivelul pregătirii 
profesionale. Cei peste 3 500 de 
tineri care absolvesc anual 
cursurile dovedesc, la locurile 
de muncă, o bună pregătire 
profesională și politică, înca- 
drindu-se încă din primele 
zile în ritmul de muncă al 
întreprinderii, reușind să-și 
îndeplinească integral sarcinile 
productive.

De aceea, in -spiritul indicați
ilor ■ secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vom concentra efor
turile tuturor factorilor edu
caționali în direcția instaurării, 
în cadrul fiecărei facultăți, ca
tedre și an de studiu, a unui 
climat de muncă intensă, de 
ordine și disciplină. Producția 
todernă presupune specialiști 

cu o temeinică pregătire, de
votați profesiunii alese și nu-i 
acceptă pe cei care solicită mai 
mult decît merită sau care se 
sperie de dificultățile inerente 
profesiunii lor. Acționînd con
stant în direcția lărgirii cu
noașterii valorilor științei și 
culturii universale, sintem ho- 
tăriți să combatem consecvent, 
cu mijloacele adecvate proce
sului instructiv-educativ, men
talitatea de neîncredere în form 
creației științifice și tehnice 
proprii. Prin angajarea activă 
în creația tehnică si. științifică, 
vom promova atitudinea patrio
tică, spiritul creator al stu
denților, contribuind la afirma
rea pe plan național și interna
țional a valorilor materiale și 
spirituale românești și, imoreu- 
nă cu Asociația Studenților Co
muniști. vom acționa cu toată 
răsnunderea, prin formele și 
mijloacele muncii politico-edu
cative, pentru a asigura nu 
numai însușirea unei cantități 
de informații, de principii și 
reguli, ci, in primul rind, for
marea la student! a unui mod 
de a gîndi profund și eficient, 
a unor concepții guvernate de 
normele eticii și echității socia
liste. in care cunoștințele să 
fie asimilate, transformate în 
act de conștiință și mijloc de 
acțiune.

Spiritul de fermitate revolu
ționară, clarviziunea științifică 
cu care ilustrul nostru con
ducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a conturat coordo
natele fundamentale ale viito
rului, orientările permanente 
pe care le dă tuturor domeni
ilor de activitate ne oferă și 
nouă, celor care lucrăm in 
domeniul învățământului. un 
exemplu de înalt patriotism,, 
dc pasiune revoluționară, un 
cimp larg de acțiune. Rezulta
tele în înfăptuirea obiectivelor 
de mare răspundere pe care 
conducerea partidului le-a sta
bilit depind de eforturile, de 
angajarea noastră totală. Cu 
această convingere, doresc să 
exprim hotărirea fermă a slu
jitorilor școlii superioare ieșene 
de a-și pune întreaga capaci
tate de muncă și creație în 
slujba aplicării neabătute in 
viață a Programului partidului, 
a prețioaselor și nobilelor idei 
ale secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

spus întotdeauna cuvîntul : mi
lioanele de semnături pe care 
le-am strins, inaintindu-le Or
ganizației Națiunilor Unite, mi
tingurile de masă care au avut 
loc în toate localitățile țării au 
fost tot atitea dovezi ale dorin
ței poporului nostru de a trăi, 
munci și crea in liniște, intr-o 
lume lipsită de conflicte. Vă în
treb : Cine are cel mai mult ne
voie de pace decit artistul ? Și 
atunci, ocupația de a divaga pe 
teme străine de realitatea ce te
(Continuare în pag. a V-a)
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(Urmare din pag. a IV-a) 
înconjoară își mal are rostul ? 
Gratuitul este o formă de eva
ziune in artă, spunea Călinescu. 
Arma poetului este verbul, cin- 
tecul și mai ales o gindire sănă
toasă. Același mare critic ne 
amintea că zidurile Tebei se 
înălțau în sunete de harpă. Deci 
nu zgomotul armelor este melo
dia cea mai plăcută creatorului 
de frumos. .

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în ampla sa expunere de acum 
citva timp, ne amintea că ade
văratul patriotism de care tre
buie să dăm dovadă în aceste 
timpuri atit de controversate este 
tocmai ideea de pace. O artă 
care nu e alimentată de izvorul 
curat al tradiției nu înseamnă 
nimic. Amatorii de mode literare 
au făcut totul pentru a incerca 
să ne convingă că dacă nu sin tem 
„in linie cu Europa", ca să nu 
mai vorbesc de alte continente, 
și vom rămîne numai la tradiție, 
riscăm, artisticește vorbind, să ne 
sinucidem. Departe de mine 
gindul unui izolaționism cultural 
și științific, pentru că e de 
neconceput ca in epoca informa
ticii să viri ca struțul capul in 
nisip cind in lume se nasc atitea 
idei noi. Dar de aici pină la ser
vilismul imitației din unele vo
lume de versuri, tablouri ori 
simfonii, pină la dezumanizarea 
artei la care s-a ajuns in unele 
cazuri este un drum destul de 
lung.

Pe român bunul simț nu l-a 
părăsit niciodată ; să sperăm că 
nu se va intimpla nici de aici 
înainte acest lucru. Partidul nos
tru construiește de ani de zile, 
în afara locuințelor — domeniu 
în care stăteam cel mai prost în- 
tr-o vreme — mai ales obiective 
culturale : universități, teatre, 
case de cultură, atenee, cinema
tografe, școli, biblioteci. Este un 
efort pecuniar impresionant și mi 
se pare că putem spune cu mîn- 
drie că. din punctul de vedere al 
„înarmărilor" pe linie culturală, 
România este una dintre țările 
cele mai bine dotate din lume ! 
Armele spirituale mi se par în 
acest veac mult mai eficace decît 
cele ce se demodează de la an 
la an, ruginind în bunkere. Repet 
o vorbă pe care am spus-o de 
multe ori și in multe locuri : ve
deți, în lumea industrială foarte 
multe uzine s-au perimat, au 
devenit neeficiente, pentru că 
mereu se inventează ceva nou, 
numai „uzina Eminescu" produ
ce de mai bine de o sută de ani, 
spiritual, fără pierderi, fără în
treruperi și fără modernizări, 
pentru că un geniu este mereu 
actual și modern !

Ni s-a cerut de către secre
tarul general al partidului să iu
bim acest popor, să-i cintăm fap
tele și să fim necruțători cu 
cei leneși, cu cei ce visează să-și 
facă cuibul in alți copaci. 
Ducă-se unde vor I Avem un po
por puternic, legat de glia stră
moșească, gata să o apere la ne
voie ; uscăturile care există in 
orice pădure sint lepădate prin- 
tr-un proces natural de elimi
nare și vă afirm cu cea mai 
mare siguranță că stejarul ro
mânesc e bine înfipt în pămin- 
tul milenar la patriei și că va fi, 
ca totdeauna, greu de clintit 
dacă cineva va încerca acest 
lucru.

Este momentul să spun cite 
ceva și despre admirabila ini
țiativă a președintelui nostru, 
pe baza căreia a fost lansată 
„Cîntarea României", aflată, 
dacă știu bine, la a patra ediție. 
Se cheltuie foarte multi bani 
cu această întrecere de masă, 
dar cu cit folos ! Muncitori, ță
rani. intelectuali cintă sau spun 
versuri, joacă piese de teatru 
pe scenele care pentru ei au 
fost ridicate. Coruri numeroase, 
echipe de balet, orchestre sim
fonice. cineaști și actori amatori 
se dedică artei. Este cu adevă
rat o operă epocală — aceea de 
a oferi întregului popor posibi

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE CORNEANU

Oamenii muncii dîmbovițeni. 
activiștii din domeniul muncii 
politico-ideologice și cultural- 
educative aduc un fierbinte o- 
magiu și întreaga lor recunoș
tință secretarului general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru concepția sa 
profund novatoare, pentru preo
cuparea consecventă fată de 
dezvoltarea și adincirea tuturor 
laturilor democrației socialiste, 
a cărei expresie elocventă este 
și participarea noastră la înal
tul forum al educației politice 
și culturii socialiste. Această 
modalitate profund democratică 
de valorificare superioară a gin- 
dirii și acțiunii colective a ma
selor de oameni ai muncii, atit 
pe tărimul producției materiale, 
cit și al celei spirituale, o da
torăm celui mai iubit fiu al na
țiunii noastre socialiste, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. suflet 
din sufletul poporului, ginditor 
și militant revoluționar de ex
cepție, dirz apărător al civili
zației. culturii universale și al 
păcii.

în ritmul intens de înnoire și 
dezvoltare a societății socialis
te. in perioada care a trecut de 
la Congresul al IX-lea al par
tidului și pe care poporul nos
tru o numește cu nețărmurită 
recunoștință „epoca Ceaușescu". 
Tirgoviștea. ca străveche cetate 
de scaun a Țării Românești, 
înnobilată de amintirea nemu
ritoarelor fapte de glorie si vi
tejie ale strămoșilor, a fost cti
torită a doua oară de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de tovarășa 
Elena Ceaușescu. ea devenind 
o puternică cetate a otelului 
romanesc și a altor produse de 
excepție in economia noastră 
națională și învestită astfel cu 
menirea istorică de a făuri pen
tru veacurile viitoare însemnele 
nepieritoare ale izbinzilor so
cialiste.

Puternicele platforme indus
triale înălțate in municipiul 
Tîrgoviște și in celelalte orașe 
ale județului au determinat 
mari mutații in existența so
cială și in viata spirituală a 
populației.

litatea de a face din artă un 
mod de exprimare. Sigur că și 
aici mai există improvizații, 
promovări arbitrare, versuri 
uneori scîlciate. melodii neizbu
tite. dar toate se vor cerne, și 
din uriașa 
poporului 
afirmării 
tirzia. în

operație de a oferi 
întreg posibilitatea 
recoltele nu vor în- 
felul acesta 6e de

monstrează rolul social-educa-
tiv al artei, se apără tradiția, 
nu se uită versul popular către 
care iar ne îndreptăm, nu vom 
încuia în lacre costumul tradi
țional pe care l-am cam părăsit 
pentru straiele orășenești, nu 
vom uita Doina și Călușul, care 
sint două dintre cele mai pu
ternice testimonii ale vechimii
noastre pe aceste locuri. Acum 
cind. iată, agricultura a devenit 
una dintre preocupările cele 
mai stringente, multi se vor în
toarce la locuri de unde au 
plecat părinții lor pentru a ri
dica ogorul la potențialul lui 
adevărat, cineva, trebuie să dea 
glas acestei epopei, pentru că 
în realitate este vorba de o a- 
devărată epopee, și cine altci
neva este chemat la aceasta de
cît poetul, romancierul, pictorul 
și compozitorul. Cum spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
există încă destule forte de 
muncă la sate, destule resurse 
materiale și morale, ba chiar — 
aș adăuga — există forte cu un 
sentiment puternic de legătură 
cu acest mediu cane a produs 
mari oameni în toate domeniile, 
în acest proces atit de complex, 
rolul scriitorului e mai mult 
decit important. EI trebuie să 
redevină acel agitator inte
ligent care să facă din opera 
sa un solemn apel la conștiința 
fiecăruia, să redeștepte in su
fletele și mințile oamenilor do
rul de pămintul ce trebuie răs
colit. udat, semănat, plivit și 
adunat, in noi Georgice, în noi 
cîntece despre pădurile și rîuri- 
le Patriei. Intrarmarea spiritua
lă. iată rolul nostru și cine nu 
înțelege acest lucru, ori e de rea 
credință, ori nu dorește înflori
rea României, ori e mai bine să 
ne lase în pace pe noi. cei ce 
credem cu adevărat în aceste lu
cruri. Mai> multe cărți despre 
problemele contemporane, mai 
multe versuri frumoase, nu su- 
nind doar din coadă, mai multe 
piese de teatru cu conflicte con
temporane. mai multe filme cu 
eroi ai minelor și ai uzinelor în 
care sudoarea și efortul sint do
vezile cele mai bune ale patrio
tismului. restul mi se pare o ri
dicolă și tragică zădărnicie.

Ar mai trebui spus că o pre
ocupare mai' activă fată de apă
rarea valorilor culturale româ
nești, a criticii e mai mult decit 
recomandabilă. în treacăt fie 
spus, o parte a acestui detașa
ment de comentatori ai artei 
ar trebui să lase deoparte sno
bismul, partizanatul, și să devi
nă ceea ce trebuia să fie de 
mult : obiectivă, combativă, de
votată ideilor celor mai înain
tate din societatea noastră. Fri
ca de polemica deschisă, con
structivă. subiectivismul. încu
rajarea unei literaturi, picturi, 
muzici de sorginte străine — 
iată tot atitea păcate capitale ale 
acestei îndeletniciri — nu numai 
utile. Aș mai recomanda acestor 
colegi ieșirea din tăcerea in care 
se ascund unii dintre ei. la a- 
tacurile denigratoare exercitate 
de unele posturi de radio străi
ne. O critică deschisă, abordind 
cele mai dificile probleme ale 
artei, fără prejudecăți, cinstită, 
iată de ce avem nevoie în toate 
domeniile. începind cu literele 
și termlnind cu filmele si pie
sele de teatru ! Să urmăm acest 
partid care iubește independen
ța. care ne-a apărat dintotdea- 
una unitatea Patriei, care a re
dat celor săraci demnitatea de
a fi om, să urmăm pe conducă
torul său iubit, pe secretarul său 
general, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pe drumul glorios pe 
care ni l-a deschis !

Conștienți de faptul că acti
vitatea ideologică, politică și 
culturală nu poate și nu trebuie 
să fie niciodată ruptă de preo
cupările majore ale oamenilor 
muncii, de efortul lor cotidian 
pentru realizarea exemplara a 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor asumate in întrecerea 
socialistă, ne-am străduit să a- 
cordăm cea mai mare atenție 
acțiunilor și manifestărilor me
nite să sprijine efortul creator 
al harnicilor otelari. petroliști, 
constructori de mașini și de uti
laj petrolier, să răspundem ne
cesităților educative și profe
sionale impuse de permanenta 
dezvoltare economico-socială a 
județului, de avintul noii revo
luții in agricultură.

Festivalul național „Cîntarea 
României", care a asigurat mul
tiple posibilități de participare 
a maselor largi populare la va
lorificarea bogatului nostru pa
trimoniu folcloric, a însemnat și 
pentru artiștii amatori dimbovi- 
țeni un prilej de multilaterală 
afirmare a potențialului lor 
creator. Rod al unei permanen
te și strinse colaborări între ar
tiștii profesioniști și cei ama
tori. la Tirgoviște se desfășoară 
anual ample manifestări cu ca
racter național și județean, de
venite tradiționale, cum sînt : 
Festivalul teatrului istoric, al 
creatorilor din cenaclurile lite
rare — „Moștenirea Văcărești- 
lor". Festivalul creației și in
terpretării de romanțe „Crizan
tema de aur", care conferă o 
permanentă efervescentă vieții 
culturale a județului nostru și 
asigură un larg schimb de ex
periență între artiștii amatori 
din numeroase județe ale tării.

în spiritul înaltelor exigente 
pe care partidul nostru le-a im
primat tuturor domeniilor de 
activitate și care domină lucră
rile acestui reprezentativ forum 
al educației politice și culturii 
socialiste, trebuie să recunoaș
tem că mai avem multe neim- 
pliniri. că munca noastră nu se 
ridică incă la nivelul necesită
ților spirituale mereu mai evo
luate ale oamenilor muncii. Am 
organizat și noi acțiuni cu un 
conținut 6ărac. am recurs și la 

unele metode simpliste, am fă
cut concesii formalismului și 
festivismului, acordând mai 
multă atenție cantității decît 
calității acțiunilor desfășurate. 
Referindu-se la tinerii care vin 
în număr mare la casa de cul
tură. vorbitorul a arătat că tre
buie organizate pentru aceștia 
mai multe acțiuni de substanță, 
cu un pronunțat conținut pa
triotic și tehnico-științific. care 
să contribuie la lărgirea orizon
tului de cunoaștere, la formarea 
moral-cetățenească. la cultiva
rea sentimentelor de responsa
bilitate și devotament. Referin
du-se în continuare la neajun
surile care s-au manifestat în 
cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României", vorbitorul 
a propus ca in programul de 
măsuri pe care îl va adopta 
congresul să se prevadă moda
lități noi de desfășurare a eta
pelor de selecție ale festivalu

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
FLORIN TEODOR TĂNĂSESCU
Doresc ca de la această tribună 

să exprim satisfacția fierbinte 
și profunda admirație pentru 
grandioasa activitate desfășurată 
de Partidul Comunist Român, in 
frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
făurar al celei mai complexe și 
nobile opere ce și-o poate pro
pune o societate, un popor — 
aceea de a forma omul nou. con
structor al socialismului și co
munismului în patria noastră.

în calitate de om al muncii 
care activez nemijlocit in cerce
tare. sector legat indisolubil de 
producerea bunurilor materiale, 
afirm cu înaltă mindrie revolu
ționară că este meritul partidu
lui nostru de a fi acționat ferm, 
cu consecvență, pentru transfor
marea societății românești, pe 
baze noi. socialiste, pe calea 
industrializării, in pofida tu
turor celor care invocau lipsa 
de tradiții industriale sau ab
sența vocației tehnico-științifice 
a poporului nostru, un popor 
cunoscut în lume prin mari ino
vatori și deschizători de dru
muri in tehnică, așa cum au 
fost Procopiu, Coandă. Hulubei 
și atîția alții.

Este meritul excepțional al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de a fi susținut cu clarviziune 
științifică dezvoltarea tuturor 
sectoarelor vieții economice și 
sociale a țării, de a ne fi îndem
nat să transformăm știința în- 
tr-o veritabilă forță de produc
ție. Știința românească, cunos
cută prin rezultatele sale pe 
toate meridianele lumii, n-ar fi 
atins niciodată nivelul cunoscut 
al anilor noștri dacă nu ar fi 
urmat această politică a indus
trializării. concepută și pusă in 
practică de partid, care a de
terminat dezvoltarea armonioasă 
a tuturor sectoarelor vieții, 
creșterea nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului, 
îmi sînt vii în minte repetatele 
îndemnuri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu către noi, slujitorii 
creației tehnico-științifice ro
mânești, de a ne angrena 
tot mai susținut în efortul 
de extindere a granițelor cu
noașterii în diverse domenii, de 
a contribui la realizarea a noi 
descoperiri fundamentale, ce duc 
înainte cunoașterea și creează 
posibilități tehnologice superi
oare.

Omul de știință trebuie să 
fie,. în esența lui, un patriot 
care gindește la binele patriei, 
al poporului din care face parte, 
în orice moment al activității 
lui. Marii noștri oameni de ști
ință au fost și mari patrioți. 
Ceea ce făurim, realizăm nu 
numai cu cunoștințe de specia
litate, ci și cu convingeri, cu 
sentimente. Cred că acest 
„aliaj" este cel mai durabil în 
fața timpului : este aliajul din 
care sîntem alcătuiți noi înșine, 
oamenii de știință români.

între factorii care au contri
buit și contribuie la consolida
rea acestui aliaj neprețuit aș 
aminti la loc de cinste, alături de 
operele teoretice ale tovarășu
lui secretar general Nicolae 
Ceaușescu. operele tovarășei 
academician doctor ' inginer 
Elena Ceaușescu — pilde vii de

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
GABRIELA ȚARINĂ

Trăiesc momente de adincă 
emoție și mindrie patriotică 
pentru că am posibilitatea să 
aduc în cadrul congresului un 
cald omagiu secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru con
tribuția inestimabilă la îmbogă
țirea gîndirii revoluționare, la 
dezvoltarea economico-socială a 
patriei, să exprim deosebita pre
țuire față de tovarășa Elena 
Ceaușescu. a cărei remarcabilă 
activitate este pusă cu consec
vență și dăruire în slujba feri
cirii poporului român. înfloririi 
științei și culturii românești.

în conștiința noastră vibrează 
puternic ideile magistralei ex
puneri pe care secretarul gene
ral al partidului a făcut-o la 
recenta plenară lărgită a Comi
tetului Central al P.C.R., in care 
au fost definite orientări clare 
privind o mai bună desfășurare 
a muncii în toate domeniile 
vieții economico-sociale. în dez
voltarea conștiinței socialiste. în 
edificarea omului nou. a fost 
reliefat rolul mereu crescind al 
muncii educative, revoluționare, 
necesitatea perfecționării necon
tenite a activității politico-ideo
logice și cultural-educative în 
raport cu dezvoltarea și profun
dele transformări ce au avut și 
au loc în societatea românească.

Comuna Topraisar. pe care o 
reprezint, a cunoscut ample și 
profunde transformări econo
mico-sociale. Este edificator dacă 
arăt numai faptul că in unită
țile economice și de interes so
cial din comună activează 130 de 
intelectuali, că dispunem de pa
tru școli generale, de un liceu 
cu profil agroindustrial, de un 
cămin cultural cu trei filiale 
sătești, două cluburi muncito
rești. de cinematografe și bi
blioteci.

lui, pentru a evita deplasarea 
repetată a unui mare număr de 
artiști amatori in prea multe 
centre de concurs, situate une
ori la mari depărtări, și. totoda
tă. să asigure o promovare mai 
riguroasă a celor mai buni din
tre cei buni.

încredințăm conducerea su
perioară de partid și de stat, 
personal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. că vom face totul 
pentru aplicarea fermă in viată 
a prețioaselor indicații date la 
plenara lărgită a C.C. al P.C.R., 
a documentelor pe care le va 
adopta acest important forum 
al spiritualității românești, pen
tru ridicarea pe un plan supe
rior a muncii politice și cultu
ral-educative. în scopul înfăp
tuirii sarcinilor dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării noastre, 
al formării omului nou al so
cietății socialiste si comuniste 
în patria noastră.

gindire științifică, creatoare, de 
patos ardent, revoluționar.

îmi amintesc cu vie emoție, 
cind — cu prilejul recentei vi
zite de lucru pe care a făcut-o 
în institutul nostru — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a indicat 
să nu uităm ca. simultan cu 
soluționarea tematicilor la zi, să 
abordăm problemele de perspec
tivă, viitoarele aplicații. Preocu- 
pîndu-ne de rezolvarea acestei 
importante sarcini, sîntem în 
același timp conștienți de faptul 
că pentru noi, oamenii de știin
ță. de o însemnătate capitală ra- 
mine nivelul de pregătire poli- 
tico-ideologică, cultural-științifi- 
că, care contribuie decisiv la reu
șita cercetărilor, la afirmarea 
cercetătorilor atît ca specialiști, 
cit și ca oameni politici. Este mai 
presus de orice îndoială că slă
birea combativității revoluționa
re, partinice pe tărim ideologic 
conduce la acceptarea necritică a 
unor idei străine concepției 
noastre despre lume și viață. De 
aceea, se cere din partea noas
tră, a tuturor, o preocupare con
stantă pe linia asigurării unei 
temeinice pregătiri politice și 
ideologice, pentru a fi în măsu
ră să depistăm și să combatem 
cu fermitate, în lumina concep
ției materialist-dialectice despre 
lume și viață, mentalitățile ana
cronice, mic-burgheze, filozofia 
de esență fideistă, irațională, re
trogradă, manifestările mistico- 
religioase.

Arătînd că mai există însă, din 
păcate, la unii din cei care sint 
angrenați in activitatea de cerce
tare un soi de „snobism științi
fic", care înseamnă de fapt plo
conire in fața realizărilor din afa
ra țării, negarea capacității crea
toare autohtone,- snobism plătit 
de țară în valută, vorbitorul a 
șubliniat faptul că patriotism în 
știință înseamnă a crede în forța 
de creație a poporului tău, a 
crea pentru binele lui. a gândi 
în perspectiva dezvoltării sale, a 
pune rodul cercetărilor tale sub 
semnul păcii și înțelegerii între 
popoare, al prosperității și pro
gresului.

Nu peste mult timp se împli
nește un an de la crearea Co
mitetului național român „Oa
menii de știință și pacea", iniția
tivă care aparține, de asemenea, 
secretarului general. Așa cum a 
reieșit la recenta ședință a bi
roului executiv al acestui orga
nism, condus cu atita dăruire de 
tovarășa academician doctor in
giner Elenă Ceaușescu, a. fost 
pus în evidență și mai preg
nant rolul pe care-1 are omul 
de știință în lumea contempo
rană, în crearea climatului de 
înțelegere și de consolidare a 
unei lumi mai bune.

Am convingerea, a spus în 
încheiere vorbitorul, că analiza 
aspectelor legate de formarea 
omului nou, cu un larg orizont 
de cultură, educat în spiritul pa
triotismului revoluționar, . pro
gramul de măsuri ce va fi adop
tat de acest forum vor crea con
dițiile pentru realizarea unui nou 
salt calitativ în activitatea de 
creație a întregului popor, sti- 
mulind gindirea novatoare a tu
turor oamenilor muncii, partici
parea lor activă la realizarea 
Programului partidului.

Beneficiind de sprijinul per
manent al consiliului comunal 
de cultură și educație socialistă, 
am făcut din realizarea sarcini
lor economice și sociale proble
ma centrală a activității noastre 
politico-educative, am adaptat 
conținutul manifestărilor politice 
și cultural-artistice la cerințele 
formulate de conducerea parti
dului. la necesitățile șl realită
țile comunei, la particularitățile 
și tradițiile locale. Sensul acțiu
nilor noastre a vizat cu con
secvență formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste a oameni
lor, stimularea gîndirii lor crea
toare, participarea permanentă a 
tuturor locuitorilor satelor la 
rezolvarea problemelor ridicate 
de noua dinamică a vieții.

Implicindu-ne activitatea în 
ansamblul eforturilor pentru 
realizarea sarcinilor economice, 
pentru asigurarea participării 
oamenilor la înfăptuirea planu
lui de producție în profil teri
torial. am inițiat, in cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României", unele manifestări 
complexe și variate care au fost 
exprimate printr-o diversitate 
de forme adecvate : expuneri, 
dezbateri, mese rotunde, simpo
zioane. spectacole artistice, con
cursuri, răspunsuri la întrebări, 
care au cuprins toate catego
riile de oameni ai muncii.

După ce a arătat că nu tot
deauna s-a asigurat un pronun
țat caracter educativ activități
lor culturale, vorbitoarea a spus: 
„Sintem hot.ărîți să acționăm cu 
toată răspunderea pentru lichi
darea neajunsurilor ce se ma
nifestă in munca noastră, să ne 
orientăm eforturile noastre in 
direcția diversificării formelor și 
metodelor muncii politico-edu
cative pentru ridicarea pregăti
rii profesionale a lucrătorilor 

ogoarelor. Vom iniția sistematic 
acțiuni care să imprime și să 
dezvolte oamenilor muncii de
votamentul față de cauza parti
dului și poporului nostru, hăr
nicia, cinstea, omenia, grija față 
de avutul obștesc, sentimentele 
de mîndrie patriotică, hotărirea 
de a munci cu abnegație pentru 
înflorirea continuă a patriei so
cialiste. pentru ridicarea ei pe 
noi culmi de progres și civili
zație.

Prin mijloacele muncii cultu
ral artistice, prin desfășurarea 
unei activități educative perma
nente vom pune accentul pe 
popularizarea inițiativelor, a re
zultatelor acestora, vom comba
te cu fermitate manifestările de 
rutină și conservatorism.

îmi exprim convingerea că 
toate aceste importante obiective 
ale activității noastre vor fi mai

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
LETAY LA JOS

Zilele care au trecut de la 
Plenara Comitetului Central al 
partidului, din 1—2 iunie, au 
pus tot mai mult in evidență 
excepționala importanță a ex
punerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. valoarea inestima
bilă a indicațiilor sale teoretice 
și practice. Ca om al muncii cu 
condeiul, m-au impresionat nu 
numai bogăția de idei a cuvîn- 
tării. reliefarea legăturilor a- 
dinci dintre diferitele teze, lo
gica de claritate cristalină, ci 
și forța ei de a întări în mine 
convingerea că munca mea 
constituie o verigă, un element 
important în grandioasa operă 
ce se desfășoară in patria noas
tră — edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
Scriitorul — sint pe deplin 
convins — trebuie să fie pre
zent in permanentă în primele 
rinduri. cu toată forța sa crea
toare. în mijlocul si împreună 
cu cei care, fără- deosebire de 
naționalitate, construiesc noua 
societate in tara noastră.

Cred cu tărie că acest înalt 
forum va releva. într-o formă 
mai pregnantă decît pină acum, 
sarcinile care ne stau în fată in 
momentul istoric actual, atît de 
tumultuos pentru noi, atit de 
complex pentru lumea contem
porană.

Pregătindu-mă pentru plena
ră și pentru acest congres, am 
avut sentimentul că. în esență, 
sintem datori să discutăm des
pre răspunderea noastră indivi
duală și colectivă, deopotrivă, 
despre ceea ce este comun, in
divizibil și totuși ne privește 
pe fiecare în parte — despre 
răspundere.

Asumarea responsabilității 
este una din trăsăturile esen
țiale ale existenței rțoasțre 
umane. Nu acționăm doar după 
instinctele biologice, ci ne stră
duim să valorificăm posibilită
țile. însușirile noastre cele mai 
nobile. Asta înseamnă. în pri
mul rfnd. că vrem să fructifi
căm tradițiile poporului. român 
și, în același timp, să dezvol
tăm. sâ amplificăm bunele lui 
însușiri, trăsături care să-l a- 
finne plenar în condițiile pre
zentului, să-i ofere posibilită
țile reale ale devenirii, ale vii
torului. Afirmăm că acest po
por a fost unul pașnic si păstră
tor al păcii ; ari poporul nostru 
stă in avangarda luptei pentru 
pace, iși consacră întreaga e- 
nergie pentru păstrarea bunu
lui celui mai de preț : viata. 
Afirmăm că acest popor a fost 
'harnic, muncitor, cu menire de 
constructor ; azi dorim să-l ve
dem tot mai dinamic și efi
cient în construcția socialistă 
ca, incă pină la sfârșitul acestui 
cincinal, să ridicăm țara noas
tră in rindul statelor mediu 
dezvoltate. Afirmăm că acest 
popor a fost răbdător, străin de 
orice formă a urii fată de 
străini ; azi educăm pe copiii 
noștri în spiritul idealului de 
prietenie între popoare, ca sâ 
avem în lume tot mai multi 
prieteni. în înfăptuirea idealu
rilor comune ale umanității. 
Acest popor a fost In decursul 
secolelor un exemplu de păs
trare a identității sale, iar azi 
este socotit pe tot . globul ca 
păstrător al suveranității sale, 
al independentei naționale, ca 
militant de seamă pentru rolul 
istoric al statelor mici și 
mijlocii. Am credința că noi 
toți, individual și colectiv, sin- 
tem răspunzători pentru conso
lidarea virtuților poporului, 
pentru ridicarea lor la nivelul 
cerințelor epocii. Toate acestea 
vrem să le înfăptuim prin 
muncă cinstită și demnă, ca fii 
ai poporului, ca membri ai Par
tidului Comunist Român, ca ce
tățeni devotați acestei țări, 
uniți deopotrivă în frontul larg 
al creației pașnice, conturat cu

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
ADELA MĂRCULESCU

Adine emoționată că mă aflu 
în fața acestui înalt for al cul
turii șl artei românești, îngă
duiți-mi să-mi exprim deplina 
adeziune față de ideile cuprinse 
in expunerea prezentată la Ple
nara lărgită a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, din 1—2 iunie, de to
varășul Nicolae Ceaușescu. re
voluționar consecvent, patriot 
înflăcărat, a cărui viață și acti
vitate sint consacrate împlinirii 
idealurilor de veacuri ale po
porului român, de libertate și 
dreptate socială, cauzei socialis
mului și comunismului, făuririi 
unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Exprimăm recunoștința noas
tră fierbinte tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu pentru prețioasa con
tribuție la afirmarea puternică 
a valorilor artei, culturii și ști
inței românești in lume. Salutul 
adresat congresului de dumnea
voastră, în numele Comitetului 
Central, al Consiliului de Stat 
și guvernului, personal al se
cretarului general al partidului 
nostru, reprezintă pentru noi 
toți un fierbinte îndemn spre 
noi eforturi și strădanii pentru 
dezvoltarea artei românești, 
pentru afirmarea vocației con- 

bine duse la îndeplinire în con
dițiile in care, așa cum prevede 
programul de măsuri supus dez
baterii. secretarul adjunct al 
comitetului comunal de partid 
va îndeplini și funcția de di
rector al căminului cultural. In 
acest fel se va asigura o coor
donare unitară a întregii activi
tăți cultural-educative de la 
sate, pentru imprimarea unui 
puternic caracter politic, revo
luționar. manifestărilor inițiate.

Vă încredințăm că, întorși la 
locurile de muncă, vom acționa 
cu responsabilitate și dăruite 
pentru sporirea continuă a cali
tății și conținutului politico-ideo
logic și cultural-educativ al tu
turor activităților pe care le 
vom organiza și vă asigurăm 
că noi. tînăra generație de inte
lectuali de la sate, ne vom face 
cu prisosință datoria".

atita clarviziune de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Am enumerat doar câteva din 
trăsăturile esențiale ale răspun
derii noastre colective. Dar. așa 
cum am accentuat, sintem răs
punzători pentru viitorul nostru 
și in mod individual, personal. 
Eu. de exemplu, imi asum răs
punderea de . care am vorbit 
mai înainte, ca scriitor ma
ghiar din România, pe baza ori
ginii, idealurilor și convingeri
lor mele. în casa părintească, 
de țărani de pe malul Arieșului. 
am învățat de mic să-i apre
ciez, să-i stimez pe toți plugarii 
din satul meu și din satele în
vecinate. indiferent dacă erau 
români, maghiari sau de alte 
naționalități. Și ei. și noi eram 
oameni muncitori, etica muncii 
guverna comunitatea noastră 
rurală, bunele orînduieli din fa
miliile noastre. Apoi, ca scriitor 
maghiar din România, am deve
nit membru al obștii scriitoricești 
din țara mea. Țin să mulțumesc 
din inimă pentru adevărata, 
calda prietenie, solidaritatea 
profesională și umană de care 
am avut parte din partea nu
meroșilor mei colegi scriitori 
români in anii de după elibe
rare. Atît eu, cit și colegii mei, 
scriitorii maghiari din România, 
ne-am străduit să devenim 
membri cit mai folositori ai 
marii familii a țării. Știm că 
fiecare cuvînt scris, care întă
rește unitatea noastră, este o 
victorie reală a politicii ‘ națio
nale a Partidului Comunist 
Român. Sîntem conștienți că 
dacă vorbele scrise de noi ar 
slăbi această unitate, ar fi un 
act dușmănos atit față de po
porul român, cit și față de na
ționalitatea maghiară. Cu toții 

* trebuie, să combateți' . șoyipțș-, 
mul, să-l opunem munca și via
ța noastră, integrate armonios 
în această societate, în această 
patrie, în care vorbim în limba 
comună a muncii și a dragostei 
de țară, a materialismului dia
lectic și istoric.

Noi, cei care lucrăm la revis
ta „Utunk", săptăminal al Uni
unii scriitorilor, ce apare la 
Cluj-Napoca, tălmăcim, ne pre
ocupăm de durata, vitalitatea 
marilor tradiții ale culturii ro
mâne. Revista are o adevărată 
pleiadă de colaboratori români 
din toate domeniile creației li
terare. fapt cu adinei semnifi
cații pentru modul nostru de 
viață. în rubricile noastre ne 
ocupăm în mod consecvent dc 
operele traduse din românește 
în ungurește, și din ungurește 
in românește, căci ne simțim 
răspunzători față de cititori și 
concetățeni, datori de a face to
tul ca ei să cunoască viața spi
rituală a poporului român, ca ei 
să-și dezvolte personalitatea in 
climatul viguros al culturii, 
noastre socialiste.

Stimați tovarăși, răspunderea 
pentru îmbogățirea etică și spi
rituală a vieții este comună și 
indivizibilă. De aceea, ne anga
jăm și la acest congres, și-l în
credințăm pe secretarul general 
al partidului ca noi. mînuitoril 
condeiului din România, să păs
trăm ca lumina ochilor, unita
tea spirituală și sufletească pe 
care am dobîndit-o, să facem 
totul pentru a întări continuu 
frăția noastră, care înflorește și 
se îmbogățește, ca una din 
realizările cele mai scumpe ale 
vieții noastre libere, fericite.

Socotesc că in acest fel pu
tem și noi. scriitorii, contribui 
in modul cel mai demn la apli
carea în viață a sarpinilor tra
sate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la înfăptuirile indi
cațiilor de valoare istorică cu
prinse în expunerea sa de la 
recenta plenară din iunie a Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

structive și a geniului creator 
ale poporului nostru.

Pentru noi, slujitorii scenei, 
nu poate fi alt țel mai înalt, 
altă menire mai nobilă și mai 
insuflețitoare decît aceea de a 
milita cu fervoarea artei noas
tre pentru cunoașterea, însu
șirea și transpunerea în viață, 
de către toți oamenii muncii, a 
concepției revoluționare a parti
dului nostru despre lume și via
ță, de a acționa. in spiritul 
înaltei vocații umaniste a po
porului. pentru formarea omu
lui nou. constructor conștient și 
devotat al socialismului și co
munismului, de a sluji astfel cu 
ardoare interesele supreme ale 
patriei.

în etapa actuală, angajarea 
noastră pe tărimul artei capătă 
un profund caracter patriotic, 
pentru că. așa cum reliefa to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
plenara lărgită a Comitetului 
Central, ea este chemată să 
educe, să ridice înțelegerea și 
sensibilitatea oamenilor pe 
piscurile înalte ale idealului co
munist, înnobilat de o fierbinte 
dragoste de țară și de o adincă 
omenie. Teatrul și-a asumat 
răspunderea de a contribui 
direct la îndeplinirea acestui 
măreț ideal, la formarea unei 
personalități umana de tip su

perior. Răspundere pe cit de 
frumoasă și înălțătoare, pe atit 
de grea și complexă.

Teatrul Național — prima 
scenă a țării — continuator al 
unor strălucite tradiții de luptă 
pentru afirmarea marilor valori 
aie culturii românești, a militat 
statornic prin întreaga sa poli
tică repertorială pentru stimu
larea și afirmarea cu prioritate 
a dramaturgiei românești clasi
ce și contemporane, cu conștiin
ța deplină că răspunde astfel 
misiunii nobile ce revine artis- 
tului-cetățean, ardent revolu
ționar și patriot în societatea 
noastră. Consider insă că nu am 
reușit încă, in suficientă măsu
ră. să prezentăm pe prima 
scenă a țării destule lucrări dra
matice care să reflecte veridic, 
emoționant și convingător, ma
rile transformări petrecute in 
viața poporului nostru in anii 
luminoși ai construcției socia
liste, eforturile eroice aie oame
nilor muncii, preocupările, pro
blemele lor reale, năzuințele 
lor cele mai fierbinți.

Știind că legătura cu masele 
populare conferă forță și con
sistentă artei noastre socialiste, 
ne-am preocupat de întărirea 
permanentă a legăturilor cu cei 
ce muncesc, cu publicul mun
citoresc, cu artiștii amatori din 
întreprinderi și instituții. Din 
acest izvor am sorbit mereu apă 
proaspătă, de aici ne-am inspi
rat pentru a cunoaște adevăra
tele cerințe ale spectatorilor. 
Am obținut, în acest sens, o 
deosebit de interesantă experi
ență, asigurând patronarea de 
către colectivul Teatrului Națio
nal a teatrelor muncitorești de 
la întreprinderea de confecții și 
tricotaje și de la Combinatul 
poligrafic „Casa Scânteii", care 
susțin cu regularitate spectacole 
militante, profund angajate, pe 
marile platforme industriale ale 
Capitalei. Legătura permanentă 
cu acești harnici și inimoși oa
meni ai muncii, care se dăru
iesc cu pasiune și talent artei, 
ne-a dat satisfacția îndeplinirii 
unei înalte misiuni patriotice. 
Am creat, de asemenea, o foar
te frumoasă tradiție, prezentind 
spectacole complexe — de poe
zie și muzică, lecturi dramatice, 
fragmente din piese — în școli 
și facultăți, in case de cultură 
și cluburi muncitorești, pe ma
rile platforme industriale, care 
au contribuit la educația mul
tilaterală a publicului, de dife
rite virste și profesiuni, consti-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
COLONEL IOAN MIHALCEA

Ca participant la recenta ple
nară lărgită a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, am trăit momente de 
vibrantă mîndrie patriotică as
culțind strălucita expunere a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
document programatic de excep
țională însemnătate pentru acti
vitatea întregului partid și po
por. care jalonează direcții de 
acțiune și in domeniul educativ, 
domeniu de importanță primor
dială în procesul făuririi socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și al înaintării României 
spre comunism, constituind un 
inepuizabil izvor de inspirație, o 
călăuză sigură în munca edu
cativă.

Am ascultat cu multă admira
ție salutul adresat, in numele 
Comitetului Central al partidu
lui nostru, al Consiliului de Stat 
și al guvernului, al' secretarului 
general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om politic și savant de 
renume mondial, in deschiderea 
lucrărilor celui de-al II-lea 
Congres al educației politice și 
culturii socialiste, care exprimă 
grija conducerii partidului nos
tru, a secretarului său general 
pentru formarea omului nou. in 
deplin acord cu prezentul și 
viitorul comunist al patriei.

Militarii armatei noastre, ca
drele didactice și cursanții din 
instituțiile militare de învăță- 
mint își exprimă deplina ade
ziune față de aprecierile, orien
tările și indicațiile conducătoru
lui partidului și statului nostru 
privind perfecționarea și ridica
rea la o calitate superioară a în
tregii activități ideologice și po
litico-educative.

Aplicarea Programului ideolo
gic al partidului, a documente
lor Congresului al XÎI-lea. a ce
lorlalte documente de partid a 
constituit și constituie o preocu
pare permanentă a comandanți
lor, organelor șl organizațiilor 
de partid și a celor de tineret, 
a tuturor factorilor educaționali; 
care a dus an de an la perfec
ționarea procesului de instruire 
și educare, a conducerii și În
drumării muncii politico-educa
tive și cultural-artistice. la îm
bunătățirea conținutului activi
tăților desfășurate în armată.

Punind in centrul muncii ideo
logice și politico-educative înțe
legerea aprofundată a conținu
tului hotărîrilor partidului șl 
legilor statului, a operelor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, co
mandanții, organele și organiza
țiile de partid din armată acțio
nează pentru transformarea idei
lor, tezelor, concluziilor și sar
cinilor ce rezultă din politica 
internă și externă a partidului 
și statului nostru în convingeri 
trainice ale militarilor, în moti
vații interioare care consoli
dează conștiința socialistă, sen
timentele înaltului patriotism, 
atitudinea înaintată fată de 
muncă și îndatoriri.

Traducînd în viată indicația 
dată de secretarul general al 
partidului de a ne ocupa de e- 
ducarea educatorilor, în cadrul 
Academiei militare in care lu
crez. ca șl în celelalte instituții 
militare de învățămînț, am acor
dat o deosebită importantă înar
mării cadrelor și elevilor cu 
concepția revoluționară, mate- 
rialist-dialectică despre lume și 
viață, amplificării capacităților 
lor de a promova noul în gîndi- 
rea militară, in tehnică, in pro
cesul instructiv-educativ. de a 
identifica și aplica în practică 
soluții in consens cu cerințele 
realizării noii calități în toate 
compartimentele vieții si activi
tății ostășești, potrivit prevede
rilor Directivei comandantului

tuind pentru noi artiștii o 
neprețuită sursă de îmbogățire 
sufletească.

Conștienți de faptul că o sală 
de teatru, in care se află sute 
de oameni ai muncii, este un 
lăcaș al culturii și al educației, 
o tribună de la care se pot spu
ne și se pot transmite maselor 
ginduri nobile și generoase, as
pirații înalte și avintate, ne an
gajăm în fața conducerii parti
dului să consacram întreaga 
noastră capacitate creatoare 
pentru a merita pe deplin apre
cierea și aplauzele spectatorilor.

Urmind îndemnul președinte
lui țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, avem datoria să fim 
mai combativi, mai competențl. 
mai responsabili. în acest con
text, vorbitoarea a făcut unele 
observații asupra modului nesa
tisfăcător in care, uneori, sint 
prezentate piese de teatru la 
televiziune.

Sint încredințată că — a spus 
vorbitoarea în continuare — ini
țierea periodică a unor con
cursuri de creație — așa cum 
prevede programul de măsuri 
care va fi adoptat de congresul 
nostru — va fi un real sprijin 
pentru teatrele din întreaga 
țară.

în aceste clipe emoționante, 
adresăm mulțumirile noastre 
fierbinți, profunda noastră re
cunoștință partidului, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, în numele or
ganizației de partid, al conduce
rii teatrului nostru, al colegilor 
mei, al întregului colectiv ar
tistic al teatrului, al tuturor 
spectatorilor, pentru edificiul 
impunător dăruit celui mai re
prezentativ teatru al țării, pen
tru minunatele condiții în care 
ne desfășurăm nobila și com
plexa noastră misiune educa
tivă.

în încheiere, dind glas mîn- 
âriei și fericirii de a trăi pe 
aceste plaiuri încărcate de isto
rie, in această țară a fericirii, 
a demnității și libertății umane, 
de a avea în fruntea partidului 
și statului nostru pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vreau să ex- 

•'prim convingerea tuturor celor 
care trudesc pe ogorul artei, a 
tuturor fiilor pămîntului româ
nesc că — așa cum spune poe
tul — „Corabia noastră aleargă 
înainte, spre viitor, spre comu
nism aleargă, prielnic e vîntul, 
meșter cîrmaciul. mîndră cora
bia, Meșter Cîrmaciul".

nostru suprem, tovarășul Nicplaa 
Ceaușescu.

Pornind de la aceste Impera
tive, munca, educați vă din insti
tuțiile militare de învățământ, 
ca și cea din întreaga armată, 
a avut și are ca obiectiv prio
ritar ridicarea valorii formativ- 
educative a invătămîntului poli
tic și de științe sociale, a mun
cii de propagandă și cultură, 
sporirea contribuției acestora la 
ridicarea nivelului pregătirii de 
luptă și politice, corespunzător 
cerințelor doctrinei militare na
ționale, al cărei fondator este 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. A 
devenit un sistem, care și-a do
vedit eficiența, de a organiza 
sistematic dezbateri teoretice, 
seminarii și activități practice 
menite să perfecționeze pregă
tirea științifică și ideologică a 
cadrelor, să le formeze deprin
derile necesare în dubla lor ca
litate de specialiști militari și 
activiști politici.

în Întreaga activitate politi- 
co-educativă și cultural-artistică 
acordăm o permanentă grijă 
educării patriotice a întregului 
personal, cultivării respectului 
față de istoria milenară a po
porului nostru, față de lupta 
sa eroică și glorioasă pen
tru apărarea gliei străbune, 
a independentei și suverani
tății naționale, a dreptului 
sacru de a trăi și munci liber 
și stăpin pe destinele sale. Prin 
toate formele muncii educative 
se urmărește cultivarea dragos
tei și mindriei față de tradițiile 
înaintate ale poporului nostru, 
ele clasei muncitoare și ale 
Partidului Comunist Român, față 
de mărețele realizări in opera 
de făurire a noii orânduiri, sti
mularea hotărârii de a munci cu 
abnegație pentru sporirea aces
tora. de a fi gata în orice mo
ment să apere, cu orice sacrifi
ciu, izbinzile noastre socialiste, 
integritatea patriei. în acest con
text, doresc să remarc valențele 
noi pe care le-a căpătat activi
tatea educativă din unitățile 
noastre sub impulsul manifestă
rilor ce au loc sub egida Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei", adevărată tribună de va
lorificare a talentelor, a spiri
tului de creativitate al militari
lor. de cultivare a combativității 
revoluționare, a atitudinii îna
intate față de muncă și obliga
țiile sociale, față de îndeplinirea 
exemplară a îndatoririlor ce le 
revin ca apărători și constructori 
ai vieții noastre noi.

Sintem conștienți că în munca 
educativă ce o desfășurăm sint 
incă neajunsuri și neimpliniri. 
unele, rămîneri in urmă, care 
afectează conținutul și eficiența 
actului formativ, că dispunem 
de multe rezerve și posibilități 
pentru perfecționarea cadrului 
organizatoric și de conducere a 
vieții spirituale a militarilor, 
pentru a imprima tuturor activi
tăților pe care le inițiem și or
ganizăm un bogat conținut, pe 
baza tezaurului inestimabil de 
teze și idei cuprinse in opera 
secretarului general al partidu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. in expunerea rostită 
la plenara lărgită a C.C. al 
P.C.R. din iunie 1982.

Declarindu-mă de acord cu 
programul supus dezbaterii și 
aprobării congresului nostru, 
permiteți-mi să vă asigur că 
vom acționa și în viitor cu răs
pundere și pasiune pentru a 
ridica la un nivel superior ac
tivitatea educativă consacrată 
formării militarilor ca ostași-ce- 
tățeni cu o înaltă competență 
politico-militară. cu profunde 
convingeri comuniste, care să 
slujească cu devotament cauza 
propășirii și apărării scumpei 
noastre patrii — România so
cialistă.
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CONGRESUL AL Il-LEA AL EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE
în cursul după-amiezii, Congresul edu

cației politice si culturii socialiste si-a 
continuat lucrările în șapte secțiuni, dind 
posibilitate astfel unei largi si aprofun
date dezbateri a problemelor fundamen
tale care privesc acest important sector 
al construcției socialiste din tara noas
tră.

Dezbaterile din secțiuni — la care au 
luat parte un mare număr de delegați — 
au evidențiat in mod pregnant înalta a- 
preciere a magistralei expuneri prezen
tate de tovarășul Nicolae Ceausescu la 
Plenara lărgită a'C.C. al P.C.R. din 1—2 
iunie, care, prin tezele, ideile si orien
tările formulate, reprezintă o contribuție 
de cea mai mare însemnătate la dezvol
tarea teoriei si practicii construcției so
cialiste si comuniste, la îmbogățirea gîn
dirii revoluționare contemporane. Vorbi
torii au relevat faptul că obiectivele, sar
cinile și indicațiile trasate în expunerea 
secretarului general al partidului consti
tuie un amplu program de acțiune pen
tru îmbunătățirea generală a activității 
nolitico-ideologice si cultural-educative de 
formare a omului nou. înaintat, cu un 
larg orizont de cunoaștere si înțelegere.

Secțiunea pentru problemele educației 
politico-ideologice și ale muncii 

educative de masă
Prezidiul a fost alcătuit din tovarășii Ion 

Teoreanu, Dumitru Necșoiu, Maria Bobu, 
Vasile Bontaș, Constantin Niță, Ilie Matei 
Si Maria Mitrofan.

La dezbateri au participat tovarășii : Ion 
Iordaehe, Ion Costea, Ion Topală, Dumitru 
Ghișe, Ștefan Szabo, Maria Bobu, Victor 
Voichiță, Filofteia Popescu, Radu Boroia- 
nu, Ion Bouleanu, loan Anton, Constanța 
Dragomir, Cristea Chelaru, Mimi Caragea, 
Constantin Niță, Adrian Radulescu, Stan 
Sprinceană, Esztera Makai, Niculina Piți- 
goi, Andrei însurățelu, Elena Niță. Elisa- 
beta Trăistaru, Dumitru Bucur, Livia Pc- 
trean, Salvina Marchiș, Monica Wieder, 
Petru Neacșu, Dinu Ștefan Eremia, Aura 
Simina Anușca, Mihail Welter, Neagoe Ce- 
lus. Sabina Pop, Margareta Macovei, Ra- 
fila Iaeob, Elena Deliu, Petru Nemeș, Ma
ria Meiloiu.

Analizind problemele supuse dezbaterii 
In spiritul Programului partidului, al docu
mentelor Congresului al XII-lea. al tezelor 
și orientărilor de o inestimabilă valoare 
teoretică și practică formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în magistrala expunere 
făcută la recenta plenară lărgită a C.C. al 
P.C.R., vorbitorii a-u subliniat, cu îndrep
tățită satisfacție, că activitatea susținută 
desfășurată în domeniul educației politico- 
ideologice și al muncii educative de masă 
a contribuit într-o măsură însemnată la 
înarmarea clasei muncitoare, țărănimii 
muncitoare si intelectualității cu înțelege
rea științifică a realităților societății noas
tre și ale vieții internaționale contempo
rane, la ridicarea nivelului general de cu
noștințe al maselor, la lărgirea orizontului 
lor cultural și la formarea conștiinței omu
lui nou, plenar angajat în Înfăptuirea po
liticii partidului.

în cuvțntal lor. participantii au arătat că 
forțele educaționale din tara noastră, ac
ționând permanent sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, au așezat in 
centrul întregii lor activități studierea po
liticii Partidului Comunist Român, a ope
rei teoretice și a gîndirii novatoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu, înțelegerea 
de către toți oamenii muncii a contribuției 
originale a secretarului general al partidu
lui la îmbogățirea teoriei și practicii re
voluționare contemporane, la soluționarea 
sarcinilor complexe ale edificării socialis
mului în țara noastră. în același timp, in 
cadrul dezbaterilor s-a dat o înaltă apre
ciere inițiativelor secretarului general al

Secțiunea pentru activitatea cultural-educativă 
și artistică de masă, dezvoltarea și valorificarea 

creației populare, activitatea așezămintelor 
de cultură de la orașe și sate

Prezidiul secțiunii a fost alcătuit din 
tovarășii Suzana Gădca, Cornel Onescu. 
Ang Mureșan, Iulian Ploștinaru. Panteli- 
mon Găvănescu, Stefan Szanto si Gheor- 
ghe Glodeanu.

în cadrul dezbaterilor au luat cuvintul 
tovarășii : Alexandru Floareș, Ion Serban, 
Maria Cristian, Petru Enășoaie, Dobrița 
Țigăran, Ion Stepan, Vasilica Bilașcu, 
Constantin Gherghelaș, Adalbert Majai, Ana 
Ardusătan, Dumitru Țicleanu, Aurelia Tre- 
țelnițchi, Minei Bodea, Nicolița Epure, 
Valeriu Nani, Ioan Maximiuc, Mihai Eichert, 
Maria Pop, Ancu Stanciu, Gheorghița Po
pescu, Silvia Cosma, Fazekas Judith, Du
mitru Popescu, Ecaterina Costache, Liviu 
Berzovan, Nicolae Ștefan, Andrei Catană, 
Ion Huidumac, Nagy Elisabeta, Vasile Te
leagă. Mihaela lriinia.

In cursul dezbaterilor a fost evidențiat 
faptul că, în perioada care a trecut de la 
primul congres al educației politice și 
culturii socialiste, întreaga activitate cul
tural-educativă de masă s-â desfășurat in 
cadrul Festivalului național „Cîntarea 
României* 1 — strălucită inițiativă a secre
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — ce a creat un cadru 
nou de stimulare a participării maselor 
largi de oameni ai muncii la viața politică, 
social-economică și culturală a țării, ex
presie elocventă a adincirii continue a 
democrației noastre socialiste. Vorbitorii au 
arătat că festivalul a devenit o puternică 
mișcare cultural-artistică a maselor popu
lare, dind un impuls deosebit manifestărilor 
organizate în cele 8 500 cămine culturale, 
cluburi muncitorești și case de cultură, in 
cele peste 17 000 de școli și facultăți. Au 
fost inițiate largi acțiuni ce au marcat eve
nimente importante din istoria poporului 
nostru.

Din dezbateri a rezultat contribuția im
portantă a instituțiilor culturale și de învă
țământ la îmbogățirea educației economice 
a oamenilor muncii, modul ta care s-a 
acționat pentru popularizarea și extinderea 
inițiativelor muncitorești cu un înalt nivel 
de eficiență. Potrivit indicațiilor conducerii 
partidului s-a acționat pentru generalizarea 
universităților cultural-științifice în toate 
orașele și centrele de comună, a fost am
plificată activitatea celor peste 8 000 de 
brigăzi științifice, a cercurilor de dezbateri 
pe probleme de educație materialist-știin- 
țlfică și umanism revoluționar.

în cei șase ani de la inițierea festivalului 
«-au înființat noi formații și cercuri artis
tice. s-a înregistrat o substanțială înnoire

Secțiunea pentru problemele activității 
de creație tehnico-științifică de masă

Acțiunea a fost condusă de un prezidiu 
t din tovarășii Mihail Florescu, 

Cristescu, Radu Voinea, Mihai 
Miu Furo. Elena Bleahu. Alexan- 

ioiu.

Dezbaterile din secțiuni
constructor activ si conștient al socialis
mului si comunismului.

A fost subliniat în mod unanim rolul 
hotărîtor al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în elaborarea si înfăptuirea întregii po
litici interne si internaționale, al cărei 
caracter realist, profund științific este de
monstrat convingător de marile succese 
dobîndite de România socialistă în toate 
domeniile vieții economice si sociale, cu 
deosebire după cel de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

Participantii la dezbateri au dat glas 
gîndurilor si sentimentelor de aleasă pre
țuire fată de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, membru al Co
mitetului Folitic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim viceprim-ministru al guver
nului. savant de renume mondial, pen
tru contribuția sa remarcabilă la dezvol
tarea stiintei. învătămîntului. culturii si 
artei, pentru activitatea multilaterală pe 
care o desfășoară în conducerea partidu
lui si statului nostru.

Vorbitorii au subliniat că salutul Comi
tetului Central al partidului. Consiliului 
de Stat și guvernului, prezentat con
gresului de tovarășa Elena Ceaușescu,

partidului în direcția intensificării luptei 
pentru apărarea păcii, a salvgardării drep
tului fundamentai al oamenilor la viată, la 
muncă și dezvoltare liberă, subliniindu-se 
că aceste inițiative au determinat o am
ploare fără precedent a activității de edu
care a maselor, in spiritul Solidarității in
ternaționale, al ideilor de pace și cooperare 
între popoare.

în dezbateri s-a subliniat că munca edu
cativă a scos în evidentă, prin formele și 
mijloacele sale specifice, justețea politicii 
naționale a partidului, în baza căreia s-a 
realizat, pentru prima dată în țara noastră, 
deplina egalitate în drepturi a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de naționa
litate.

în spiritul exigentei comuniste, care ca
racterizează lucrările congresului, partici
pantii la dezbateri au arătat, totodată, că 
în activitatea factorilor educaționali se ma
nifestă și unele neîmpliniri. Criticînd 
neajunsurile semnalate, vorbitorii au făcut 
numeroase propuneri menite să asigure fi
nalitatea corespunzătoare muncii politico- 
ideologice. în acest sens s-a arătat că în
treaga muncă politico-ideologică si educa
tivă trebuie să asigure cunoașterea temei
nică a istoriei naționale, a trecutului glo
rios al poporului nostru, al luptei pentru 
libertate socială și independență națională, 
pentru transformarea revoluționară a socie
tății românești. Relevîndu-se necesitatea 
sprijinirii mai susținute a îndeplinirii obiec
tivelor actualului cincinal, in dezbateri s-a 
subliniat că activitatea politico-ideologică 
și cultural-educativă trebuie să pună un 
accent mai mare pe formarea gîndirii eco
nomice a tuturor oamenilor muncii, a ca
pacității de înțelegere a vieții economice și 
dinamicii ei. Numeroși vorbitori au mențio
nat că, acțioaind in vederea însușirii con
cepției materialist-dialectice și istorice, se 
impune ca prin toate formele și mijloacele 
muncii politico-ideologice să se manifeste 
o preocupare sporită pentru combaterea 
concepțiilor mistice, a tendințelor de cos
mopolitism, de neîncredere în capacitatea 
clasei muncitoare, a poporului nostru de a 
soluționa cu succes problemele făuririi noii 
orânduiri. A fost relevată totodată necesi
tatea extinderii într-o mai largă măsură a 
acțiunilor consacrate educării oamenilor 
muncii în spiritul politicii externe a parti
dului și statului nostru, politică pusă ta 
slujba cauzei socialismului, independenței 
popoarelor și păcii.

a repertoriului, a sporit considerabil numă
rul spectacolelor-, concertelor și expozițiilor. 
Un salt calitativ s-a înregistrat și pe linia 
stimulării, activității cercurilor și cenaclu
rilor, a creatorilor din întreprinderi, insti
tuții și școli, numărul cercurilor literar-ar- 
tistice fiind. în prezent mai mare de 45 000, 
iar cel al creatorilor de peste 800 000. O se
rie de vorbitori s-au referit la atenția acor
dată valorificării unor meșteșuguri — cera
mică, țesături, cusături, cojocărit, sculptură 
în lemn, împletituri, pictură pe sticlă — în 
spiritul păstrării autenticității și originali
tății creatoare a poporului nostru. Avînd 
în vedere indicațiile date de secretarul ge
neral al partidului, S;a acționat mai ferm 
Dentru dezvoltarea producției de artă popu
lară și artizanat, urmărindu-se valorificarea 
în mai mare măsură a surselor locale de 
materii prime. în această perioadă au fost 
realizate și unele lucrări fundamentale, cum 
sint „Colecția națională de folclor" și 
„Atlasul etnografic al României". Analiza 
responsabilă, intr-un profund spirit critic 
și autocritic, a modului în cane s-a desfă
șurat activitatea cultural-educativă de masă 
a evidențiat și o seamă de neajunsuri șl 
lipsuri în sfera propagandei științifice, spri
jinirii cercurilor și echipelor artistice, sti
mulării creației de masă, a permanentiză
rii acțiunilor cultural-educative. în vederea 
eliminării tuturor acestor neîmpliniri. vor
bitorii au făcut numeroase propuneri con
crete privind îmbunătățirea conținutului 
educativ al activităților. în strinsă concor
danță cu cerințele tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii, mai buna organizare și 
coordonare a manifestărilor cultural-artis- 
tice la orașe și sate, dezvoltarea creației 
de masă, a artei populare și artizanatului.

Dezbaterile au relevat sarcinile importan
te ce revin Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, celorlalți factori educaționali în 
orientarea activității căminelor culturale, 
caselor de cultură, școlilor, bibliotecilor 
pentru a deveni adevărate tribune de pro
movare a concepției materialist-dialectice 
despre lume și societate, de educație poli
tică cetățenească, patriotică a maselor. In 
cursul lucrărilor s-a degajat necesitatea 
sporirii eforturilor pentru lărgirea ariei de 
cuprindere a maselor în activitățile Festiva
lului național „Cîntarea .României", pen
tru permanentizarea și perfecționarea for
melor de creație și a manifestărilor cultu
rale, pentru valorificarea continuă a minu
natelor tradiții și comori ale artei noastre 
populare, ale folclorului, renumite prin 
frumusețea, patriotismul și umanismul lor.

în cadrul dezbaterilor au luat cuvântul 
următorii tovarăși : Simion Cotoi, Doina 
Ursățeanu, Gavrilă Sonea, Ilona Kovacs, 
Teodor Moldovan, Aurel Raveliuc, Nona 
Miilea, Marin Bunea, Furo Iuliu, Marin 

deschide creatorilor de artă, în lumina' și 
în spiritul plenarei lărgite a C.C. al P.C.R.. 
noi și largi orizonturi, constituind un în
dreptar de preț în activitatea tuturor in
stituțiilor ce participă la ampla și com
plexa activitate de formare a omului nou, 
constructor al socialismului și comunis
mului în patria noastră.

Lucrările secțiunilor au prilejuit o ana
liză aprofundată și exigentă, într-un spi
rit de înaltă responsabilitate comunistă, 
a activității desfășurate pînă acum în do
meniul educației politice și culturii so
cialiste. Au fost relevate eforturile socie
tății noastre de a asigura, odată cu dez
voltarea și modernizarea întregii economii 
naționale, o bază materială solidă cul
turii și antei românești, preocupă
rile Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, organizațiilor de masă și ob
ștești, ale tuturor factorilor educaționali 
din cadrul Frontului Democrației și Unității 
Socialiste de a transpune în viață sar
cinile ce revin din documentele de partid 
acestui sector de activitate. Au fost re
liefate, totodată, neajunsurile, rămînerile

Batcu, Emil Burzo, Ortansa Fierea, Petre 
Popa. Elena Tendea, Dumitru Fodor, Ion 
Burlan, Emil Apostol, Ștefan Molnar, Ion 
Marinescu, Gheorghe Constantin, Corneiiu 
Ion Ursu, Florian lonescu, Hans Barth, 
Costin Rădulescu, Emilian Andrei, Ion 
Bara, Ion Drăgan, Violeta Zamfirescu, Ion 
Lascu.

Participantii la dezbateri au reliefat im
portanța deosebită pe care o acordă condu
cerea de partid și de stat, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, proble
melor de știință și tehnică, creației teh- 
nico-ștințifice de masă, ce au o deosebită 
importanță pentru dezvoltarea economico- 
socială a patriei.

în dezbateri s-a subliniat că. sub îndru
marea directă a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al guver
nului. președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, eminent om 
de știință și savant de renume mondial, 
activitatea de creație științifică si tehnică 
a fost orientată cu prioritate spre soluțio
narea celor mai stringente probleme legate 
de înfăptuirea planului unic de dezvoltare 
economică și socială a țării.

Participantii la dezbateri au subliniat 
contribuția activității de creație științifică 
și tehnică desfășurată în unitățile econo
mice din industrie și agricultură, de cerce
tare și învățământ la soluționarea unor 
probleme ale producției. A fosst relevat 
faptul că la ediția trecută a Festivalului 
național „Cîntarea României", la activitatea 
de creație tehnico-științifică au participat 
peste 3 milioane de oameni ai muncii, care, 
sub îndrumarea institutelor centrale de cer
cetare. a academiilor și a unităților de 
profil, au soluționat peste 270 000 teme de 
cercetare științifică și inovație tehnică con
cretizate în importante sporuri de produc
ție. în diminuarea substanțială a importu
rilor și creșterea exporturilor. Amploarea 
activității de masă ta domeniul tehnico- 
științific este ilustrată și de înregistrarea 
ta această perioadă a circa 25 000 inovații 
și invenții, de introducerea în fabricație a 
peste 2 500 tipuri de mașini, utilaje, apa

Secțiunea pentru creație literară, activitatea 
literar-editorială și munca cu cartea

Prezidiul a fost format din tovarășii : Ion 
Traian Ștefănescu, Maria Groza. Dumitru 
Radu Popescu, Tudor Mohora, Ioan Inceu 
și Mihai Dulea.

Au luat cuvintul tovarășii : Vasile Erhan, 
Elena Borodi. Nae Ion, Constantin Chiriță, 
Dumitru Sirca, Alexandru Andrifoiu. Ale
xandru Csiszar, Elena Brândușa. George 
Bălăiță, Petru Reingruber, Maria Iorga, 
Domokos Geza, Mita Roșu, Angliei Dum- 
brăveanu, Julieia Lipșa, Alexandru Căpra- 
riu. Ilie Zaharla, Slavomir Gvozdenovici, 
Costea Marinoiu. Mircea Radu Iacoban, 
Iuliu Sarkozi, Aglaia Caloinescu, Mircea 
Mâciu, Eugen Pleșca, Alexandru Oprea, 
Gheorghe Anghelache, Jânoshâzi GySrgy, 
Gheorghe Trandafir, Romul Munteanu, Gi- 
lia Bratu și Valeriu Râpeanu.

în cuvintul lor vorbitorii au subliniat că 
perioada care a trecut de la primul con
gres al educației politice și culturii socia
liste a constituit un interval de rodnică ac
tivitate. de înflorire a creației literare, do
meniu atât de reprezentativ al spiritualită
ții românești, literatura dobîndind un loc 
aparte în viata noastră socială. Stau măr
turie în acest sens lucrările apărute, 
profund angajate politic, inspirate din preo
cupările oamenilor muncii, sub conducerea 
partidului, pentru edificarea societății noi, 
socialiste, ca și cele oglindind tradițiile de 
luptă ale poporului român pentru progres, 
dreptate socială, libertate și independentă 
națională. Literatura s-a implicat într-o 
mai largă măsură în viața societății, prin 
reflectarea proceselor specifice acestor ani 
și aducând în prim plan figura omului nou. 
constructor al socialismului și comunismu
lui. în perioada dintre cele două congrese 
au văzut lumina tiparului peste 22 300 de 
titluri — literatură social-polmtică, beletris
tică, științifică și tehnică, pentru copii și 
tineret, de artă, lucrări de reală valoare 
educativă, artistică si informațională. Car
tea social-politică a reflectat experiența 
țării noastre în construcția socialismului, 
realizările istorice ale României socialiste, 
un loc central ocupând opera teoretică a to
varășului Nicolae Ceaușescu, contribuție 
inestimabilă la dezvoltarea șl îmbogățirea 
creatoare a socialismului științific în con
dițiile epocii contemporane. în peisajul edi
torial ai acestor ani. au arătat vorbitorii, o 
pondere însemnată a revenit lucrărilor de 
istorie a României, consacrate originii, for

Secțiunea pentru activitatea în domeniul 
artelor plastice, muzeelor și valorificarea 

patrimoniului cultural național
Prezidiul a fost format din tovarășii 

Dumitru Popescu, Tamara Dobrin, Ioana 
Lăncrăjan, Nicolae Girbă, Ion Irimescu, 
Stelian lonescu. Ștefan Rab.

în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul 
tovarășii : Ion Irimescu, Romulus Guga, 
Ioana Olaru, Nicolae Boancă, Ibolya Ro- 
hozneanu. Constantin Antip, Angela Mitroi, 
Wanda Mihuieac, Lucian Agachi, Erika 
Reschner, Constantin Stanca, Olimpia Gri- 
gorescu, Octavian Luțaș, Mircea Deac, Ion 
Merie, Iulian Antonescu, Nicolae Bornaz, 
Viorica Văduva, Eustațiu Gregorian, Ale
xandru Cebuc, Viorel Mărginean, Ionel 
Gal. Andrei Aricescu, Petru Galiș, Vasile

în urmă înregistrate în unele domenii ale 
activității educative și culturale, cauzele 
ce le-au generat și au fost formulate pro
puneri concrete de perfecționare a con
ținutului muncii politico-educative, de 
sporire a eficienței sale, pentru realizarea 
unei noi calități în procesul de formare 
și educare a omului nou, în strinsă le
gătură cu imperativele etapei actuale de 
dezvoltare a societății noastre socialiste.

Dezbaterile din secțiuni au reliefat hotă- 
rirea participanților, a tuturor lucrători
lor din domeniul educației și culturii de 
a acționa cu fermitate revoluționară și 
înalță exigență comunistă, sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, pentru traducerea 
în viață în mod exemplar a orientărilor 
și indicațiilor date de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la recenta plenară lărgită a C.C. al P.C.R., 
angajamentul lor de a face totul' pentru în
făptuirea mărețelor obiective ale Congre
sului al XII-lea, a Programului partidu
lui de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

rate și instalații, circa 900 materiale și bu
nuri de consum, de aplicare în producție a 
peste 750 de tehnologii, multe dintre ele 
avînd un caracter de noutate pe plan na
țional și mondial.

S-a subliniat că o importantă deosebita 
la stimularea activității de creație tehnico- 
științifică de masă o contribuție deosebită 
și-o aduc, de asemenea, brigăzile științi
fice, cele peste 1200 de cărți de speciali
tate editate anual, filmele documentar- 
științifice, emisiunile speciale de radio și 
televiziune.

O atenție deosebită s-a acordat în dez
bateri analizei critice a principalelor 
neajunsuri, făcîndu-se numeroase propuneri 
ijienite să ducă la îmbunătățirea muncii.

în acest sens, a fost subliniată nece
sitatea intensificării eforturilor pentru creș
terea substanțială a contribuției creației 
științifice si tehnice de masă la întreaga 
activitate economică si socială, promovarea 
susținută a progresului tehnico-stiințiflc in 
toate ramurile economiei naționale. S-a 
propus, de asemenea, să se găsească mo
dalități noi si forme mai variate de ac
tivitate pentru extinderea si generalizarea 
experienței pozitive, difuzarea în mase a 
cunoștințelor științifice si tehnice, stimu
larea spiritului creator al oamenilor mun
cii si mobilizarea acestora la realizarea sar
cinilor de producție. Participantii la dez
bateri au făcut numeroase propuneri cu 
privire la îmbunătățirea sistemului de in
formare si documentare pentru cunoașterea 
si aplicarea pe scară mai largă de către 
oamenii muncii a invențiilor și inovații
lor realizate în tară, precum si a noută
ților științifice si tehnice apărute ne plan 
mondial : simplificarea formalităților de în
registrare si aplicare a invențiilor si ino
vațiilor ; asigurarea creșterii operativității 
în aplicarea practică în producție a rezul
tatelor creației tehnico-stiintifice de masă ; 
antrenarea în mai mare măsură a cadre
lor didactice, elevilor si studenților in ac
tivitatea de cercetare, de creație tehnico- 
științifică de masă : popularizarea mai 
largă prin presă, radio, televiziune a ac
tivității de creație tehnico-științifică. a 
mișcării de invenții si inovații, a unită
ților si colectivelor de muncă cu cele mai 
bune rezultate în promovarea progresului 
tehnic în producție.

mării, continuității și luptei poporului ro
mân pentru progres, independentă și su
veranitate, personalităților marcante ale 
istoriei, ale mișcării comuniste și muncito
rești. luptei P.C.R., parte integrantă a is
toriei naționale. Cartea de știință și tehni
că s-a dovedit a fi strins legată de nece
sitățile producției, de obiectivele economi
ce indicate în directivele Congresului al 
XII-lea al P.C.R., reflectând cele mai noi 
cuceriri pe plan mondial, ultime rezultate 
ale cercetării românești.

Adresîndu-se mulțumiri creatorilor pen
tru operele lor de pină acum, în același 
timp s-a cerut scriitorilor să se afle tot mai 
des în mijlocul oamenilor muncii, să parti
cipe în mai mare număr la întâlniri cu ci
titorii, Ia acțiuni organizate pe mari plat
forme industriale, în întreprinderi și insti
tuții de pe întreg cuprinsul patriei.

Cei care au luat cuvîntul au formulat. în 
același timp, unele critici legate de activi
tatea de creație literară, editorială și mun
ca cu cartea, arătând că spiritul scăzut de 
exigentă și de selecție manifestat uneori în 
activitatea organismelor de conducere din 
acestor sector, al factorilor de răspundere din 
unele edituri a dus la apariția unor lucrări 
minore, nerealizate din punct de vedere ar
tistic și științific, lipsite de o profundă sem
nificație socială și umană. Unele opere li
terare nu au fost supuse in prealabil dezba
terii în cenacluri, cercuri sau comisii orga
nizate de asociații și filiale ale Uniunii 
scriitorilor, cu participarea unor critici li
terari și oameni ai muncii, fiind favorizată 
astfel apariția unor cărți lipsite de auten
ticitate și profunzime.

Plecind astfel de la unele neajunsuri din 
viata noastră spirituală, vorbitorii au făcut 
propuneri de îmbunătățire a activității li- 
terar-editoriale menite să stimuleze elabo
rarea de lucrări originale strins legate de 
realitățile socialiste. S-a cerut să se încu
rajeze editarea mai multor cărți social-po- 
Iitice care să combată, de pe pozițiile crea
toare ale gîndirii materialiste, curente și 
tendințe ale ideologiei burgheze, concepții 
și orientări retrograde. Creatorii, uniunile 
de creație, revistele și publicațiile literare 
trebuie să facă totul pentru a da poporului 
numai acele opere de care el are nevoie, 
care să contribuie cu adevărat la educarea 
maselor largi de cititori.

Ailincăi, Georgeta Stoica, Vasile lancu, 
Floarea Funie. Mihai Fâtu, Ștefan Roșu, 
Vasile Lucăcel, Doru Bogdan, Tiberiu Ma- 
rianov, Romulus Feneș.

în luările de cuvînt au fost relevate reali
zările din domeniul creației plastice, ma
terializate în opere inspirate din viața și 
munca avîntată și eroică a celor ce făuresc 
noua societate, din trecutul glorios, din 
vasta epopee a bătăliei ce se desfășoară in 
lume pentru triumful cauzei păcii și co
laborării între popoare libere, independente 
șr egale în drepturi au fost apreciate 
rezultatele obținute în munca de cercetare 
Si valorificare a patrimoniului cultural 

național. îmbogățirea tezaurului muzeal, 
creșterea rolului instituțiilor muzeale în 
educarea patriotică, revoluționară a po
porului.

Analizând experiența pozitivă, neajunsu
rile ce mai persistă, participanții la dezba
teri au criticat faptul că în activitatea 
Uniunii artiștilor plastici există lipsuri în 
ceea ce privește apropierea creatorilor de 
viață — sursa primordială de inspirație, 
garanția realizării unei opere de artă de 
mare forță estetică și educativă. S-a ară
tat. totodată, că secția de critică a U.A.P. 
nu duce o activitate intensă, iar nivelul 
criticii de artă nu este întotdeauna la înăl
țimea necesară.

în cadrul dezbaterilor au fost formulate 
numeroase propuneri concrete avînd ca scop 
realizarea unei noi calități și in aceste do
menii de mare importanță pentru cultura 
și conștiința poporului. Vorbitorii au cerut 
să se desfășoare o muncă mai intensă pen
tru depistarea și punerea în valoare a bo
găției patrimoniului nostru cultural națio
nal. Vestigiile istorice, folclorice, frumuse
țile limbii, cartea veche de valoare, operele 
de artă ale trecutului și prezentului trebuie 
să fie mai bine și mai amplu utilizate pen
tru fundamentarea vechimii, continuității 
și creativității neamului nostru, a tradițiilor 
sale glorioase. S-au dat sugestii pri
vind o mai bună gospodărire. între
ținere si refacere a monumentelor si 
locurilor istorice cu sprijinul direct al unor 
mari unități economice, care să le patro
neze, ajutate de instituții de specialitate, 
precum și in legătură cu sporirea rolului 
organizațiilor de tineret în participarea di
rectă la săpături arheologice, la întreținerea 
unor monumente istorice. S-a propus îm
bunătățirea activității de studiere și cunoaș

Secțiunea pentru problemele creației 
dramatice, muzicale și cinematografice, 

precum și activitatea instituțiilor de spectacole
Prezidiul a fost format din tovarășii 

Petru Enache, Ladislau Hegeduș, Gheor
ghe Gomoiu, Gica Chiru, Nicolae Călinoiu, 
Elena Rănceanu și Stan Soare.

în cadrul secțiunii au luat cuvintul : Ion 
Barbu, Gheorghe Olteanu, Dina Cocea. 
Mihai Pirvuță, loan Munteanu, Lajos Syl
vester, Gheorghe Vitanidis, Iordaehe Ape- 
trei, Constantin Codrescu. Eremia Sergiu. 
Virgil Calotescu, Petre Sălcudeanu. Elena 
Pietraru, Ioan Linder, Mirela Busuioc. 
Vasile Tomescu, Costache Stan. Malvina 
Urșianu, Florica Vizitiu, Teodor Lup. Du
mitru Vlăduț. Csapo Carol, Aurel Mano- 
lache. Elena Lăzărescu, Gheorghe Stănescu. 
Ion Mursa, Constantin Petrican, Mircea 
Danieliuc, Vasile Spătârelu, Emil Poenaru. 
Maria Luca și Romeo Ghircoiașiu.

Vorbitorii au relevat realizările obținute 
sub permanenta îndrumare a conducerii 
partidului și statului nostru, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Operele 
create contribuie la ridicarea conștiinței 
socialiste a maselor, la formarea omului 
nou, cu un larg orizont politic și cultural, 
în acest context, participanții la dezbateri 
au subliniat faptul că activitatea de crea
ție teatrală, muzicală și cinematografică, 
precum și cea a instituțiilor de spectacole 
au cunoscut o dezvoltare continuă, marcată 
de un salt calitativ atît sub aspectul con
ținutului operelor. , xrft- și al interpretării 
artistice. Astfel, în domeniul activității tea
trale au crescut numărul premierelor Abso
lute și pe țară, implicarea mai profundă și 
mai responsabilă a dramaturgiei în reali
tatea cotidiană a construcției socialiste.

Rezultate semnificative au înregistrat șl 
creația șl interpretarea muzicală, atît pe 
plan național, cît și cu ocazia confruntări
lor internaționale, unde s-au obținut im
portante distincții.

în domeniul creației cinematografice s-a 
realizat o creștere a producției de filme de 
toate genurile. în primul rind a celor ar
tistice de lung metraj și a filmelor de 
actualitate, care. în anul 1982, a ajuns la 
33 de titluri. Participantii Ia dezbateri au 
scos în evidență interesul sporit pe care 
publicul spectator ti manifestă față de 
filmul românesc, ajungîndu-se, numai în 
anul trecut, la peste 70 milioane de spec
tatori.

Criticînd lipsurile manifestate în dome
niul creației din aceste domenii artistice, 
vorbitorii au formulat numeroase propuneri 
și sugestii de îmbunătățire a muncii, pen

Secțiunea privind rolul educativ al presei, 
radioului și televiziunii

Prezidiul a fost format din tovarășii 
Constantin Mitea, Ion Cumpănașu. Ilie Ra
dulescu, Eugen Florescu, Floarea Leuștean, 
Doina Drăgușin, Constantin Potîngă.

Au luat cuvintul tovarășii : Ion Cumpăna
șu, Vasile Rebreanu, Constantin Iovănescu, 
Emil Marinache, Petre Brățan, Nicolae 
Oanță, Joszef Birtalan, Nicolae Gărceag, 
Victor Gaga, Gheorghe Potra, Costea Flo- 
rea, Nicolae Simionescu, Rosine Hefner. 
Gheorghe Atanasiu. Elena Voicu, Ion Aurel 
Moja, Mihail Bizu, Aurica Cristea, Ernest 
Breitenstein, colonii Radu Olaru, Draga 
Atanasiu, Rozalia Peterfi, Ion Hulea, Ste
lian Moțiu, Ștefan Păuneseu, Ion Țăranu, 
Ion Nistor, Florea Bratu, Ilie Rădulescu.

Cu spirit partinic și responsabilitate co
munistă. participanții la dezbateri au,ana
lizat în lumina prețioaselor indicații adre
sate presei de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul adunării festive consacrate • îm
plinirii a 50 de ani de la apariția „Scin- 
teii", rezultatele înregistrate de presa cen
trală și locală, de radio și televiziune in 
transpunerea în viată a Programului parti
dului, și-au manifestat hotarirea fermă de 
a munci cu pasiune și devotament pentru. 
perfecționarea întregii activități desfășura
te în vederea ridicării gradului de partici
pare conștientă a oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, la îndeplinirea 
sarcinilor stabilite' de Congresul al XII-lea 
al partidului.

Vorbitorii au prezentat, totodată, nume
roase propuneri pentru ridicarea pe o nouă 
treaptă calitativ superioră a întregii acti
vități a mijloacelor de informare in masă 
din țara noastră : creșterea contribuției 
presei și radioteleviziunii la unirea efortu
rilor tuturor oamenilor muncii în vederea 
înfăptuirii planului de dezvoltare econo
mică. socială și culturală a tării pentru 
bunăstarea materială și spirituală a între
gii noastre națiuni ; necesitatea ca presa 
și radioteleviziunea 6ă pună cu mai multă 
putere în evidentă munca și realizările 
poporului nostru în construcția socialistă, 
să manifeste. în același timp, mai multă 
combativitate și fermitate față de stările 
de lucruri înapoiate, să ia atitudine fată de 
concepțiile retrograde, de încălcare a legi
lor și normelor de conviețuire socială, să 
militeze pentru educarea tuturor cetățeni
lor în spiritul unei atitudini înaintate fată 
de muncă, pentru cultivarea spiritului de 
colaborare și frăția între toți fiii patriei ; 

tere a actelor normative privind patrimo
niul cultural național, conservarea și restau- . 
rarea monumentelor de cultură, precum și 
stipularea obligației ca apărarea patrimo
niului nostru cultural național să revină 
tuturor unităților economice, tuturor orga
nismelor de stat.

S-a cerut artiștilor plastici să pătrundă 
mai adine in realitățile economice și sociale 
contemporane, să cunoască in profunzime 
viața poporului, să se inspire din frumu
sețea muncii și faptelor oamenilor, a pla
iurilor românești, din realizările și efortu
rile luptei desfășurate sub conducerea 
partidului, pentru edificarea socialismului și 
comunismului, deoarece numai in felul 
acesta arta va putea să capete o nouă sub
stanță. să-și' sporească forța de iradiere și 
influențare. Critica de artă, au subliniat 
vorbitorii, trebuie să aibă un rol mai impor
tant in orientarea ideologică, filozofică a 
creatorilor, să se manifeste ca un factor 
militant, combativ, care să stimuleze orien
tarea creatorilor spre arta realistă, spre va
lorile estetice ale umanismului socialist.

Numeroase propuneri făcute in dezbateri 
au vizat asigurarea unei implicări plenare 
a muzeelor in educarea patriotică, științi
fică și estetică a maselor, creșterea rolu
lui lor în formarea tineretului în spiritul 
dragostei fată de pămintul natal, de graiul 
și tradițiile luptei poporului, de idealurile 
și valorile socialismului. S-a subliniat, de 
asemenea, adeziunea deplină față de indica
țiile din expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a se trata unitar istoria na
țională și, implicit, de a se trece la unifi
carea pe plan local și central a muzeelor 
de istorie a patriei și a partidului.

tru creșterea eficientei și conținutul ideo
logic al tuturor creațiilor. Numeroase 
propuneri au vizat activitatea Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, uniunilor 
și asociațiilor de creatori. în mod deosebit 
s-a cerut îmbunătățirea activității de ela
borare a scenariilor, a pieselor de teatru, 
a compozițiilor'muzicale prin cunoașterea 
nemijlbcită a vieții și activității oamenilor 
muncii, a realizărilor și neîmplinirilor 
acestora, a aspirațiilor ' lor. Propunerile 
s-au referit, totodată, la necesitatea com
pletării unor goluri tematice in domeniul 
filmelor și pieselor pentru tineret și copii, 
al comediilor, al unora dintre lucrările 
inspirate din istoria națională, din lupta 
clasei muncitoare condusă de partid pen
tru cucerirea și consolidarea puterii, pentru 
făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea României spre co
munism.

Pentru realizarea unui schimb permanent 
de experiență în Activitatea creatorilor, 
aceștia au fost invitați să-și prezinte cu re
gularitate operele în fața unor colective de 
oameni ai muncii din orașe și sate. Unele 
propuneri s-au referit la necesitatea îmbu
nătățirii metodelor de perfecționare a pre
gătirii cadrelor artistice profesioniste și a- 
matoare, la sprijinul pe care profesioniștii 
sint chemați să-l acorde tuturor artiștilor 
amatori. S-a subliniat, de asemenea, ne
cesitatea organizării unor stagiuni artistice 
estivale cu caracter permanent, la care 
să-și dea concursul atît artiștii profesio
niști. cit și cei amatori care s-au remarcai 
în cadrul Festivalului național „Cintarea 
României", practicării mai intense a con
cursurilor de creație teatrală, muzicală șî 
cinematografică, la care să participe ală
turi de membrii uniunilor de creație și 
alți oameni ai muncii de cele mai diverse 
categorii.

în spiritul îndemnurilor adresate in sa
lutul conducerii partidului adresat foru
mului educației politice și culturii socia
liste. vorbitorii s-au angajat în unanimitate 
să acționeze cu și mai multă consecvență 
pentru aplicarea neabătută a hotăririlar 
Congresului al XII-lea al P.C.R., a tezauru
lui de idei și' învățăminte cuprinse in ex
punerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 1-2 
iunie 1982. document-program pentru în
treaga activitate cultural-educativă și artis
tică.

prin întreaga lor activitate, presa si radio
televiziunea trebuie să-și aducă o si mai 
mare contribuție la afirmarea în toate do
meniile de activitate a principiilor eticii și 
echității socialiste, la formarea unui om 
nou, cu o înaltă conștiință patriotică, revo
luționară. militant activ pentru victoria 
socialismului și comunismului în România, 
pentru progres și pace în întreaga lume.

Cei ce au luat cuvîntul au cerut ca 
radioul și televiziunea, valorificând marile 
posibilități pe care le au de a contribui, la 
educarea patriotică și revoluționară a mi
lioane de ascultători și telespectatori, să 
acționeze pentru accentuarea caracterului 
național al programelor difuzate prin alcă
tuirea unor repertorii de film, teatru, de 
seriale și emisiuni inspirate cu precădere 
din cele mai valoroase creații originale 
românești. De asemenea, s-a cerut ampli
ficarea, diversificarea și permanentizarea 
emisiunilor cu caracter educativ, de știință 
popularizată, dezbaterea unor aspecte ale 
predării științelor sociale in școală, inclusiv 
ale structurii și eficienței manualelor șco
lare, corelarea orelor de difuzare a emi
siunilor cu programul de muncă al diferi
telor categorii socio-profesionale, creșterea 
numărului de emisiuni „in direct" din 
diverse sectoare de activități economico-so- 
ciale etc.

în cadrul dezbaterilor au fost abordate 
și unele aspecte ale propagandei românești 
peste hotare, relevindu-se răspunderile ce 
revin publicațiilor, emisiunilor Agerpres 
și ale Radioteleviziunii și ridicarea nivelu
lui calitativ al acesteia, reflectarea mai 
pregnantă și mai convingătoare a politicii 
românești, a marilor realizări ale poporu
lui nostru.

Au fost abordate, de asemenea, o serie 
de aspecte organizatorice ale activității 
presei și radioteleviziunii. formulindu-se 
propuneri referitoare la creșterea calității 
publicistice a unor ziare și reviste, la nece
sitatea unei noi și mai sistematice preocu
pări față de sporirea eficienței economice 
a presei. îmbunătățirea sistemului de difu
zare a presei pentru ca aceasta să ajungă 
cu o mai mare promptitudine la cititori, 
îmbunătățirea activității Consiliului zia
riștilor și a organelor de conducere colec
tivă ale redacțiilor și instituțiilor de presă, 
perfecționarea sistemului de pregătire 
profesională a ziariștilor.
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„Inițiativele tovarășului Nicolae Ceaușescu 

au trezit cel mai profund ecou

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII POPULARE MOZAMBIC

Tovarășului SAMORA MOISES MACHEL
Președintele Partidului FRELIMO, 

Președintele Republicii Populare Mozambic

MAPUTO

Cu prilejul celei de-a Vîî-a aniversări a independenței Republicii 
Populare Mozambic, vâ adresez calde felicitări și urări de sănătate și fericire 
personală, de pace, progres și prosperitate poporului mozambican prieten.

Folosesc, totodată, ocazia pe care mi-o oferă sărbătorirea, în același 
timp, a 20 de ani de la crearea Partidului FRELIMO, pentru a vă transmite 
in numele Partidului Comunist Român, al poporului român și al meu 
personal, dumneavoastră, conducerii și tuturor militanților Partidului 
FRELIMO, întregului popor mozambican felicitări cordiale și un cald salut 
de prietenie și solidaritate, împreună cu cele mai bune urări.

Sint ferm convins că pe baza Tratatului de prietenie și cooperare, a 
celorlalte înțelegeri convenite cu prilejul întâlnirilor noastre, raporturile de 
prietenie, solidaritate șl colaborare dintre partidele și țările noastre se vor 
aprofunda tot mai mult în interesul celor două popoare, al cauzei păcii, 
socialismului, independentei naționale, cooperării și înțelegerii în lume.

78 milioane de semnături — o unică voință: 
APĂRAREA PĂCII, ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII!

Adunări și marșuri populare în sprijinul propunerilor prezentate de țara 
noastră sesiunii speciale a O. N. U., pentru împlinirea năzuinței fierbinți 

a întregii omeniri: a trăi în liniște, destindere și înțelegere

in inimile
Din trei direcții diferite, nesfirși- 

te șuvoaie de oameni s-au scurs pe 
bulevardele și străzile Ploieștiului, 
spre iața din fața Casei de cultură 
a sindicatelor. Printre cei peste 
60 000 de participanți la acest im
punător mavș împotriva războiului 
se aflau operatori și rafinori de pe 
platformele petrochimice de la 
Brazi și Teleajen, constructori de 
utilaj chimic petrolier și minier de 
la „1 Mai“, făuritori de rulmenți, 
textiliști de la „Dorobanțul'1 și 
„INTEX" Păulești, cercetători și 
proiectant! de rafinării și de insta
lații petroliere, cadre didactice și 
studenți de la Institutul de petrol 
și gaze, elevi de la liceele indus
triale.

Piața s-a transformat într-omare 
de oameni ce scandau, minute în 
șir : „Ceaușescu — Pace „Vom 
munci și vom lupta / Pacea o vom 
apăra !“, „România a ales : socia
lism, pace, progres !“.

Deschizînd marea adunare popu
lară, tovarășul Mircea Ionescu, 
prim-secretar al Comitetului mu
nicipal de partid Ploiești, a spus : 
„Printre cele 18 milioane de sem
nături aflate pe Apelul poporului 
român către sesiunea specială a 
Adunării Generale a O.N.U. se află 
și cele aproape 300 000 de semnă
turi ale ploieștenilor, care au cu
noscut din Dlin grozăviile celui 
de-al doilea război mondial. Ele ex
primă voința fermă a acestui mare 
detașament muncitoresc de a acțio
na împreună cu întregul popor ro-

„Luptind pentru

civilizația, apărăm viața!"
Străvechea cetate din inima Tran

silvaniei. orașul Cluj-Napoca. a cu
noscut atmosfera caracteristică ma
rilor evenimente politice. Peste 
80 000 de oameni ai muncii români, 
maghiari și de alte naționalități 
au participat la impunătorul marș 
al păcii, coloane de demonstranți 
pornite din șase puncte diferite 
reunindu-se într-o revărsare de oa
meni în Piața Păcii, unde a avut 
loc o mare adunare populară.

în deschiderea adunării a luat 
cuvîntul tovarășul Ștefan Mocuța, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Cluj al P.C.R., care a arătat 
că această manifestare constituie o 
mărturie elocventă a unității de 
voință și acțiune a oamenilor mun
cii clujeni, integrați activ în efortul 
creator al poporului român, expri
mă cu tărie adeziunea unanimă la 
politica internă și externă a parti
dului și statului, la inițiativele și 
propunerile izvorîte din adîncul 
umanism al președintelui tării, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

în continuare au luat cuvîntul 
ing. loan Negrea, directorul între
prinderii „Carbochim", acad. Ștefan 
Pascu. actrița Horvath Maria, direc
tor al Teatrului Maghiar de Stat, 
Rozalia Gabor, maistru la între
prinderea de tricotaje „Someșul", 
Vasile Trif, prim-secretar al comi
tetului municipal U.T.C.. Elena 
Serdean, președinta comitetului 
O.D.U.S., ing. Gheorghe Pardi, di
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CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL
Italia și Argentina s-au calificat 

fără glorie în fata Camerunului și 
Salvadorului, in timp ce. într-un 
meci fără miză. Brazilia a oferit din 
nou un festival de ioc . ofensiv, cu 
execuții tehnice de excepție, notează 
comentatorii agențiilor internaționale 
de presă, referindu-se la partidele 
disputate miercuri la Campionatul 
mondial de fotbal din Spania.

O veritabilă specialistă a califică
rilor „milimetrice", arată agenția 
France Presse. Italia a reușit și de 
data aceasta să-și asigure prezența 
în turul secund, fără să cîștige nici 
un meci, cum a mai făcut-o în 1970, in 
Mexic, cînd a înscris doar un gol în 
trei partide. în întilnirea cu me
rituoasa echipă a Camerunului, e- 
levii antrenorului Enzo Bearzot 
au avut și mult noroc, golul lui 
Graziani fiind înscris în condi
țiile in care excelentul Thomas 
N’Kono. supranumit de acum „Iașin 
al Africii", a alunecat. Camerunul, 
subliniază agenția citată, părăsește 
acest „El Mundial" cu fruntea sus. 
neînvins, mulți dintre jucătorii săi 
dovedind o clasă comparabilă cu a 
celor mai buni fotbaliști din lume.

Argentinienii, la rîndul lor. au ob
ținut o calificare dificilă, după un

meci plin de durități. împotriva Sal
vadorului, ținta preferată a jucători
lor din America Centrală fiind Diego 
Maradona. în schimb. Brazilia, cu 
Zico în continuu progres, prezent la 
majoritatea fazelor de atac in prim- 
plan, a furnizat un veritabil specta
col în meciul de la Sevilla, cu Noua 
Zeelandă. spre satisfacția celor ci- 
torva mii de compatrioti prezenti în 
tribune.

în urma acestor rezultate, se cu
nosc două dintre grupele semifinale : 
Grupa A (la Barcelona, pe stadionul 
„Nou Camp") : Polonia, Belgia, 
U.R.S.S. ; grupa C (la Barcelona, pe 
stadionul „Sarria") : Italia, Brazilia, 
Argentina.

Iată rezultatele înregistrate în 
partidele de ieri : grupa a Il-a. Al
geria '— Chile 3—2 (3—0) ; grupa a 
IV-a, Franța — Cehoslovacia 1—1 
(0—0) ; grupa a V-a, Honduras — 
Iugoslavia 0—1 (0—0).

Astăzi se vor disputa următoarele 
partide : in grupa a Il-a, R.F. Ger
mania — Austria : in grupa a IV-a, 
Anglia — Kuweit ; in grupa a V-a. 
Spania — Irlanda de Nord

în cîteva rinduri
• între 9 si 16 august se vor des

fășura la Ankara întilnirile campio
natului balcanic masculin de handbal 
pentru echipe de tineret. în vederea 
acestei competiții, echipa țării noas
tre și-a inceput pregătirile sub în
drumarea antrenorului Cezar Nica: 
Din lotul selectionabililor fac oarte 
printre alții Berbece, Roșea, Jianu, 
Jerebie și Porumb.
• La 30 iunie va avea loc pe 

„Nepstadion" din Budapesta un mare 
concurs interna'ional de atletism. La 
această competiție tara noastră va 
fi reprezentată printre alții de Gh. 
Coiocaru (lungime). Doina Melinte 
(800 m). Văii Ionescu (lungime), 
Elena Tăriță (300 m) si Cristina Co- 
jocaru (400 m garduri).
• Cea de-a 13-a ediție a compe

tiției cicliste „Cupa Metalul" a fost 
cistigată de rutierul dinamovist Cor

nel Nicolae. urmat în clasamentul 
general de coechipierii săi Ilie Bu- 
taru — la 1’39” și Petruș Mitu — 
la 2’32”.

Ultima etapă a cursei, disputată 
oe circuit la Ploiești, a revenit la 
sprint lui Cornel Nicolae. înregistrat 
oe distanta de 54 km cu timpul de 
lhl5’17”.

• Prima zi a concursului interna
țional feminin de canotaj academic 
„Regata Snagov" a fost dominată de 
sportivele românce. învingătoare in 
patru probe, prin Valeria Răcilă — 
3'41”6/10 la schif simplu. Rodica 
Arba—Marica Țăran — 3’39”8/10 la 2 
rame, Anișoara Sorohan—Camelia 
Diaconescu — 3’42”l/10 la 2 visle și 
echipajul de 4 plus 1 rame.

în probele de 4 plus 1 vîsle șl 8 
plus 1, victoria a revenit echipajelor 
R.D. Germane.

noastre"
mân, cu toate forțele progresiste 
din lume pentru apărarea păcii, 
pentru ipfăptuirea dezarmării. Ele 
mai înseamnă, totodată, angaja
mentul hotărit de a munci și mai 
spornic pentru realizarea sarcinilor 
ce le revin în măreața operă de 
edificare socialistă".

Secretarul comitetului de partid 
de la întreprinderea „1 Mai", Toma 
Oprea, care a urcat apoi la tribu
nă, a spus : „în inimile noastre au 
găsit cel mai profund ecou propu
nerile de pace ale președintelui 
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
inițiativele României. Cei 15 000 de 
constructori de utilaj petrolier cer. 
în unison cu toată țara, să se gă
sească în cel mai înalt for al 
O.N.U. căile concrete de înfăptuire 
a dezarmării, de menținere a 
păcii".

Maria Mănoiu, președinta comi
tetului municipal al femeilor, Zini- 
ca Ioniță, secretara U.T.C. de la în
treprinderea de utilaj chimic, și-au 
ridicat și ele glasurile in sprijinul 
păcii în numele femeilor muncitoa
re din oraș, al zecilor de mii de 
mame și soții, care vor să mun
cească, să-și crească copiii în li
niște.

într-o atmosferă Însuflețită, 
participanții la adunare au adoptat 
o telegramă adresată tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU. S-a 
adoptat, de asemenea, o moțiune 
adresată sesiunii speciale a O.N.U. 
(Constantin Căpraru, coresponden
tul „Scinteii").

dezarmare, ocrotim

rectorul Combinatului de utilaj 
greu.

Deosebit de emoționante au fost 
cuvintele rostite de acad. Ștefan 
Pascu, care, după ce a amintit ve
chiul adagio latin, de neștirbită ac
tualitate și astăzi, că in zăngănitul 
armelor muzele tac, a încheiat cu 
versurile :

„Nu nimiciți acest pămtnt / E tot 
ce avem mai bun și sfint / Lăsați-l 
viu si pentru noi / Așa cum l-ați 
primit și voi“.

Participanții la adunare au apro
bat textul unei telegrame adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. in care se spune, 
printre altele : „Asigurîndu-vă și 
cu acest prilej de sentimentele 
noastre de profund respect, consi
derație și gratitudine pentru tot 
ceea ce întreprindeți, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. in vederea propășirii 
patriei, in apărarea progresului și 
păcii, noi. oamenii muncii din mu
nicipiul Cluj-Napoca, fără deose
bire de naționalitate, ne angajăm 
să depunem întregul nostru efort 
creator pentru înfăptuirea mărețe
lor obiective stabilite de cel de-al 
XII-lea Congres al P.C.R.. acțio- 
nînd cu toată dăruirea pentru bi
nele si gloria patriei".

A fost, de asemenea, adoptată o 
moțiune adresată sesiunii speciale 
a O.N.U. (Alexandru Mureșan, 
respondentul „Scinteii").

Aspect de la mitingul pentru pace de la I.C.C. Câlârașl Foto : I. Prisneanu

In numele apărării dreptului fundamental 

al națiunilor la pace, la viață 
Simpozion al juriștilor cu tema „Pace-securitate-dezarmare**

în Capitală a avuit loc. sub egida 
Asociației juriștilor, simpozionul 
cu tema „Pace — securitate — 
dezarmare".

Comunicările prezentate de ju
riști din toate domeniile dreptului 
au subliniat poziția partidului și 
statului nostru în problemele pă
cii și dezarmării, concepția activă, 
realistă, de o inestimabilă valoare 
teoretică și practică, de un larg 
ecou internațional a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, promotor con
secvent al politicii de apărare a 
dreptului fundamental al națiuni
lor. al tuturor popoarelor la pace, 
la o viată ferită de amenințarea 
războiului.

în încheiere, participanții au 
adoptat textul unei telegrame a-

Din cuvîntul participanților la adunările
și marșurile populare

REȘIJA. Bicentenara cetate de 
foc a Reșiței a cunoscut o gran
dioasă manifestare pentru pace ; 
peste 60 000 de oameni ai muncii 
au participat la un mare marș, ur
mat de o impresionantă adunare 
populară. Mii de siderurgiști, con
structori de turbine și motoare 
diesel, de oameni al muncii de pe 
șantierele noilor obiective indus
triale și edilitar-gospodăresti. nu
meroși alți cetățeni de toate vîr- 
stele au străbătut arterele orașului 
spre piața „1 Decembrie 1918", 
unde a avut loc adunarea.

în cuvîntul de deschidere, tovară
șul Nicolae Angheloiu, secretarul 
comitetului municipal de partid, a 
spus: „Mîndri că Apelul poporului 
român a fost difuzat ca document 
oficial al O.N.U.. profund recunoe- 
:ători secretarului general al parti
dului. președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru

DE LA CE. C
Casa de Economii si Consemna- 

tiuni face cunoscut depunătorilor 
că miercuri, 30 iunie 1982, la orele 
16,30, vor avea loc în Capitală, în 
sala Casei de cultură din str. Za- 
lomit nr. 6, tragerile Ia sorți în 
vederea atribuirii cistigurilor la li
bretele de economii cu dobindă și 
cîstiguri, libretele de economii cu 
ciștiguri pentru trim. 11/1982 și tra
gerea la sorti pentru luna iunie 
a.c. a obligațiunilor C.E.C. cu ciș- 
tiguri.

Cu acest prilej. Casa de Economii 
si Consemnatiuni va acorda nume
roase cîstiguri.

Tragerile la sorți fiind publice, 
toti cei interesați sint invitați să 
participe la efectuarea acestora.

Listele oficiale cu rezultatele tra
gerilor la sorti din 30 iunie vor fi 
publicate in presa centrală la data 
de 1 iulie 1982.

De asemenea depunătorii pot 
consulta listele oficiale cu rezul
tatele tragerilor la sorti anunțate, 
la oricare unitate C.E.C. din tară.

A apărut revista 
„PRESA NOASTRĂ" 

nr. 6/1982

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 25 

iunie ora 21 pini la 28 Iunie ora 21. In 
țară ■ După o răcire de scurtă durată 
de la Începutul intervalului, vremea se 
va Încălzi din nou. Cerul va fi schim
bător, local in jumătatea de nord a ță
rii vor cădea ploi, mal ales sub formă 
de averse Însoțite de descărcări electri
ce. In rest, descărcări electrice și aver
se izolate de ploaie. Vintul va sufla 
moderat cu unele intensificări în zo
nele de munte. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse Intre 10 și 20 grade, izo
lat mai coborîte in estul Transilvaniei, 
iar maximele Intre 22 și 32 grade. Izo
lat condiții de grindină. In București : 
Vreme caldă cu cerul variabil favora
bil descărcărilor electrice și ploilor sub 
formă de averse. Vint slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre 13 și 16 grade, iar maxime
le in scădere ușoară Intre 27 și 29 gra
de. (Ileana Mihăllă — meteorolog de 
serviciu). 

dresate C.C. al P.C.R., tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, in 
care se exprimă recunoștința fier
binte pentru neobosita sa activitate 
și înalta răspundere față de destine
le patriei și viitorului lumii, precum 
și angajamentul de a acționa ferm 
pentru apărarea cu intransigentă 
revoluționară a cuceririlor, socia
liste. pentru dezvoltarea unei con
științe juridice înaintate a cetă
țenilor. a educării lor in spiritul 
respectării neabătute a hotăririlor 
de partid și a legilor tării, pentru 
crearea unui climat de deplină 
ordine și disciplină, pentru asigu
rarea condițiilor desfășurării ne
stingherite a muncii pașnice, con
structive în patria noastră.

(Agerpres)

această inițiativă, exprimăm anga
jamentul de a întări semnăturile 
noastre pe Apel, prin fapte ale 
muncii demne de vocația pașnică a 
poporului român".

în cuvîntul său. maistrul otelar 
Ion Bătrinca. de la Combinatul 
siderurgic din Reșița, a spus : „Ca 
otelar, alături de tovarășii mei. 
care făuresc acel produs fără de 
care progresul actual al societății 
ar fi de neconceput — oțelul — do
rim ca acesta să fie un otel al 
păcii și colaborării între toate na
țiunile lumii. Mă alătur deci su
telor de milioane de voci care do
resc ca glasul rațiunii să învingă".

în cuvinte la fel de emoționante, 
maistrul furnalist Ladislau Ka- 
porniay, muncitoarea Dpi na Smai- 
da. inginerul Alexandru Bitang. 
directorul întreprinderii de con
strucții de mașini din Reșița, pro
fesorul Nicolae Păunescu. pre
ședintele Comitetului județean de

cinema
■ Trandafirul galben : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, 
FLAMURA (85 77.12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20, STUDIO : 10; 12; 14; 
16; 18; 20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 20,15.
■ Calculatorul mărturisește : ARTA 
(21 31 86) — 15,30; 18; 20, COTROCENI 
(49 48 48) — 15,30; 17,45; 20.
■ Probleme personale ; CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 12,15; 16; 19,15.
■ Mica Ondina ; DOINA (16 35 38)) — 
9; 10,45; 12,30; 14,15; Pintea j 16; 18;
20.
■ Orgolii : BUZEȘTI (50 43 58) — 15 J 
17; 19.
■ Drumul oaselor : DACIA (50 35 94) 
— 9; 11,15; 13,30.
■ Un echipaj pentru Singapore :
DACIA (50 35 94) — 15,45; 18; 20, COS
MOS (27 54 95) — 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
■ Grăbește-te Încet : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 16; 18; 20.
■ întoarce-te și mai privește o dată: 
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
■ Fii bărbatul meu : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,13; 15,30; 17,45; 20.
■ Bunul meu vecin Sam : SCALA 
(11 03 72) — 8,45; 11,15; 14; 16,45; 19,30, 
SALA MICA A PALATULUI — 15; 
18. BUCUREȘTI (15 61 54) — 9,30; 12,30; 
16; 19, MODERN (23 71 01) — 9,30; 12,30; 
16; 19, GRADINA MODERN — 21.
■ Nea Mărin miliardar : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30.
■ Waterloo: PATRIA (11 86 25) — 9; 
12,30; 16; 19,30.
■ Moscova nu crede în lacrimi : VIC
TORIA (16 28 79) — 9,30; 13,30; 16; 19.
■ Soarele alb a! pustiului : FEROVI
AR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15; 
19,30, GRADINA BUZEȘTI (50 43 58) —
21.
■ Logodnica mecanicului Gavrilov : 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
■ Comoara din lacul de argint t 
POPULAR (35 15 17) - 15; 17,15; 19,30.
■ Sunetul muzicii : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 12,30; 16; 19,30.
■ Atac împotriva lui Rommel : FES
TIVAL (15 63 84) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA
(47 46 75) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
■ Campioana mea : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.

luptă pentru pace, pioniera Ma
nuela Dominescu, muncitorul Veli- 
mir Petco, de la centrala electrică 
și de termoficare, Gheorghe Ciorbă, 
prim-secretar ai comitetului muni
cipal al U.T.C.. Andrei Zahner, 
director al întreprinderii de con- 
strucții-montaje, Mihai Bîrțu, 
strungar. Erou al Muncii Socialiste, 
și Tralan Cercega, membru al 
partidului cu stagiu din ilegalitate 
au exiprimat totala adeziune la 
nobilele idei ale păcii și dezarmării 
cuprinse în Apelul • difuzat la 
O.N.U. (Nicolae Cătană, corespon
dentul „Scinteii").

TIRGU MUREȘ. Peste 60 000 
de persoane au participat la un 
impresionant marș pentru pace 
și dezarmare care a avut loc 
la Tîrgu Mureș. Purtînd pan
carte al căror conținut releva do
rința fierbinte de pace a tuturor 
locuitorilor acestor meleaguri — 
români, maghiari, germani — ei au 
străbătut marile artere ale muni
cipiului, reunindu-se în parcul spor
tiv „23 August" și zona Sălii poli
valente într-o mare adunare pu
blică.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Ironim Buda, prim-secre
tar al Comitetului municipal Tirgu 
Mureș al P.C.R.
' în cuvîntul său. Bogdan Florea, 
președintele Consiliului sindical 
municipal, a arătat : „Trăim de 
milenii pe aceste păminturi și, de 
tind ne știm, noi nu am vrut de- 
cît -bună pace». Același lucru ii 
vrem și acum și sintem hotăriti ca, 
răspunzind chemării secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. să acționăm cu 
toată ființa noastră pentru apă
rarea păcii, pentru dezarmare."

în același spirit s-au pronunțat 
și alți vorbitori, printre care scrii
torul Hajdu Gydzd. Margareta 
Bilcu. președinta comitetului muni
cipal al femeilor, Szatmari Stefan, 
prim-secretar al comitetului muni
cipal al U.T.C., Laszlo loan, recto
rul Institutului medico-farmaceu- 
tic. Adrian însurățelu. de la com
binatul „Azomureș", pionierul Jeler 
Narcis. (Gheorghe Giurgiu, co
respondentul „Scinteii"). y

■ Super poliția tul : GRIVIJA (17 06 56) 
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Roberto Carlos cu 300 km pe oră : 
LIRA (317171) - 15,30; 17,45; 20, GRA
DINA LIRA — 21.
■ Pilot de formula 1 : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
■ Anonimul venețian ; EFORIE 
(13 04 83) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
■ Lanțul amintirilor : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 12; 16; 19, VOLGA
(79 71 26) — 9; 12; 16; 19,15.
■ Atenție Ia pana de vultur : PACEA 
(60 30 85) — 11; 15,30; 17,30; 19,30.
■ Tess : VIITORUL (11 48 03) — 9;
12,30; 16; 19,15.
■ Visul de argint al alergătorului : 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, GRADINA AURORA — 
21, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, GRADINA TOMIS —
21.15.
■ Polițistul ghinionist : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
■ Cei șapte fantastici : GRĂDINA 
ARTA (21 31 86) — 21,45.
■ In arșița nopții : GRADINA CAPI
TOL (16 29 17) — 21, GRADINA FES
TIVAL (15 63 84) — 21.
■ Cinci pentru infern : GRĂDINA 
GLORIA (47 46 75) — 21.
■ Tn spațiu ; GRĂDINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 21,15.
■ De la 9 Ia 5 : GRADINA PARC HO
TEL (17 08 58) — 21.

teatre
■ Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Cavoul de familie — 15 , O 
scrisoare pierdută — 20 ; (sala Ate
lier) : Act venețian — 19.
■ Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 19,30 ; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Tartuffe — 19.
■ Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar 
cu sifon — 19,30.
■ Teatrul Foarte Mic (14 09 OS) ț Po
litica — 20.
■ Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Woyzeclc — 19.30.
■ Teatrul satirlc-muzica! „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : Fru
mosul din pădurea zăpăcită... — 19,30 ț 
(grădina Batiștet) : Funcționarul de 
la Domenii —• 20.
■ Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și clntec 
- 19,30.
■ Circul București (11 01 20) : Spec
tacolul „Circul mare din Moscova" — 
19,30.

Poporul mozambican sărbătorește 
împlinirea a șapte ani de la me
morabilul act al proclamării inde
pendenței naționale, care a pus ca
păt dominației străine și a deschis 
o nouă pagină în Istoria tării sale. 
Sub conducerea Frontului de Eli
berare din Mozambic (FRELIMO) 
— care aniversează, tot azi, 20 de 
ani de existență — foștii comba
tanți pe timpurile de luptă împo
triva colonialismului s-au angajat 
într-o altă bătălie la fel de grea, 
cea a lichidării înapoierii moșteni
te din trecut și a valorificării re
surselor naționale în folosul ță
rii. Sarcinile noii etape au fost 
definite de cel de-al III-lea Con
gres al FRELIMO, din 1977. al că
rui program stabilește ca obiective 
prioritare instaurarea unui stat de
mocratic-popular. întărirea secto
rului agricol în care lucrează ma
joritatea covîrșitoare a celor 10 mi
lioane de mozambican!. crearea 
unei industrii proprii diversificate, 
formarea de cadre de specialiști, 
ridicarea nivelului general de via
tă al populației.

Deși răstimpul care a trecut de 
atunci este destul de scurt, el a fost 
marcat de ample eforturi pentru 
traducerea in viață a obiectivelor 
propuse, ceea ce n-a intîrziat să 
ducă la primele transformări struc
turale. în cursul anului 1981, pro
ducția agricolă a crescut față de 
1980 cu 13 la sută, iar cea indus
trială cu 7 la sută. A continuat cu 
succes realizarea proiectului de 
irigații de pe cursul inferior al flu
viului Mozambic (care va duce la 
valorificarea în anii următori a 
210 000 hectare) și lucrările pentru 
darea în exploatare a primei etape 
a liniei de înaltă tensiune ce va 
lega complexul hidroenergetic Ka-

Cu prilejul Zilti naționale a Re
publicii Populare Mozambic — cea 
de-a VII-a aniversare a proclamării 
independenței de stat — joi după- 
amiază a avut loc in Capitală o ma
nifestare culturală, organizată de 
Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, în cadrul 
căreia ziarista Eugenia Marinescu a 
înfățișat aspecte privind preocupă-

ffin căldura dragostei de țară
în fiecare an. la 25 

iunie, oamenii muncii 
trimit fiilor lor de la 
fruntarii, celor care se 
află acum în veghe. în 
schimbul de santinele 
de la hotarul tării, 
buchete de ginduri și 
sentimente frumoase, 
în semn de încredere, 
îndemn șl prețuire. O 
datină care vine de nu 
se știe cînd. Și chiar 
dacă n-a fost totdea
una o zi anume care 
să marcheze aniversă
rile acestei arme, po
porul și-a îndreptat 
totdeauna gîndul cel 
frumos și cel bun că
tre cei pe care i-a tri
mis acolo, la marginea 
țării, de strajă la hota
rul străbun. Iar ei. 
acești tineri — mereu 
tineri și mereu vi
guros! — și-au făcut 
totdeauna datoria. în 
toate timpurile și in 
toate vremurile. Călă
rașii. potecașii. mărgi
nașii. plăieșii. doro
banții și grănicerii — 
în fond. toti. grăniceri 
— nu reprezintă doar 
niște denumiri incrus
tate în documente și în 
cronici pentru a marca 
și aici. Ia fruntarii, 
treptele timpului. Cu 
forța brațului lor înar
mat și căldura dragos
tei de tara, ei au fău
rit. lingă firul de ho
tar. nu doar cetăți și 
pichete de pază, ti și 
□ istorie încărcată de 
fapte eroice, de patrio
tism...

Ostașii grăniceri din 
unitățile în care mun
cesc ofițerii Costache 
Ionaș. Ion Săracu, 
Constantin Vorotic și 
Neculai Nechita intîl- 
nesc. la tot pasul, ur
mele celor care i-au 
precedat prin secole și 
prin decenii, fiorul 
luptelor care răzbate 
pînă la ei din piatra 
aspră a cetăților, din 
filele scrise sau Încă 
nescrise ale istoriei. Și 
tot aici, la hotar, s-au 
ridicat, parcă în pre
lungirea cetăților de 
odinioară, dar cu alt
fel de turnuri si cu alt
fel de destinații, alte 
cetăți — cetăți de 
lumină și de oțel, șan
tiere navale si hidro
tehnice, lacuri de acu
mulare și viaducte, o-

rașe. sate si drumuri 
noi. Cetăți de muncă, 
dar și de veghe, iar. 
la nevoie, de luptă, de 
apărare, cum magis
tral le definea co
mandantul nostru su
prem. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Traducînd zi de zi in 
fapte ostășești de via
ță. de instruire prin
cipiile doctrinei noas
tre militare, sarcinile 
rezultate din Directiva 
comandamentului su
prem. grănicerii anului 
1982. asemenea între
gului popor, partici
pă. împreună cu în
treaga armată, la edi
ficarea societății so
cialiste multilateral 
dezvoltate. Si ostașii 
grăniceri, animați de 
fierbinte patriotism și 
nețărmurit devotament 
față de cauza partidu
lui. acționează neabă
tut pentru a da viată 
ideilor și orientărilor 
de excepțională însem
nătate cuprinse în ma
gistrala expunere a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta 
plenară lărgită a C.C. 
al P.C.R., strălucit do
cument programatic de 
acțiune si luptă pentru 
întregul nostru popor. 
Argumente in acest 
sens sint faptele lor de 
muncă, rezultatele do- 
bîndite în îndeplinirea 
misiunilor de pază, in 
pregătirea de luptă și 
politică. în înfăptuirea 
noii calități în dome
niul lor de activitate. 
Peste 70 la sută din
tre ostași poartă oe 
piepturi insigna „Mili
tar de frunte", iar 85 
la sută din pichete și 
companii au reușit să 
cucerească — unele 
pentru a zecea sau a 
unsprezecea oară — 
prestigiosul titlu de 
„Subunitate de frun
te".

Fapte st iarăși fap
te. Confirmate si re
confirmate în comuni
tatea de ginduri și sim
țiri dintre grăniceri și 
oamenii localităților 
din vecinătatea fron
tierei. în rezultatele 
superioare obținute în 
comun în îndeplinirea 
misiunilor. în pregăti
rea de luptă și politică, 
in întărirea continuă a

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

bora — Bassa de orașul Mokumba. 
în cadrul planului de dezvoltare 
1981—1990, vor intra în funcțiune o 
serie de obiective industriale, va 
crește producția destinată exportu
lui. se vor lua măsuri care să ducă 
la consolidarea sectorului de stat și 
extinderea sectarului cooperatist.

Poporul român, care și-a mani
festat deplina solidaritate cu lupta 
poporului mozambican pentru nea- 
tirnare. acordindu-i un larg spri
jin material, politic și diplomatic, 
urmărește cu caldă simpatie efor
turile sale actuale pentru consoli
darea independentei, pentru dez
voltare liberă. Spre satisfacția re
ciprocă. raporturile de prietenie și 
colaborare intre România și Mo
zambic cunosc un curs mereu as
cendent ; cresc schimburile comer
ciale. se lărgește cooperarea econo
mică, numeroși tineri mozambican! 
învață în țara noastră.

O contribuție de cea mai mare 
însemnătate la extinderea și adân
cirea relațiilor de colaborare ro- 
mâno-mozambicane au avut-o în
tilnirile de la București și Maputo 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Samora Machel. care 
au deschis de fiecare dată ample 
perspective conlucrării bilaterale. 
Deosebit de rodnică s-a dovedit vi
zita efectuată de șeful statului ro
mân in Mozambic în 1979. Tratatul 
de prietenie și colaborare, nume
roasele acorduri semnate cu acel 
prilej, ca și înțelegerile convenite 
cu prilejul vizitei efectuate în 1980 
în țara noastră de președintele Mo- 
zambicului au creat un puternic 
cadru stimulator pentru conlucra
rea româno-mozambicană pe mul
tiple planuri. în interesul reciproc, 
al păcii și colaborării internațio
nale.

rile și succesele obținute de poporul 
mozambican pe plan economic și 
social.

Au participat membri al conducerii 
I.R.R.C.S. și Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, oameni de cultură și 
artă, un numeros public.

(Agerpres)

A

conlucrării pe toate 
planurile. Pentru că. 
intr-un fel, tot grăni
ceri îsi spun — și le 
place să li se spună — 
și locuitorii din comu
nele de frontieră, ma
rinarii de pe navele 
comerciale sau utilita
re. muncitorii și perso
nalul din Întreprinde
rile și instituțiile care 
se găsesc în această 
zonă. Tovarășii Ioan 
Gubik sau Teodor Tol- 
cea. Vasile Magopăț 
sau Hans Wiliam. Du
mitru Anițoiu sau 
Toma Gălan — primari 
ai unor localități din 
zona de frontieră —. 
ca și tovarășii Aristide 
Blendea. Aurora Gune. 
Ștefan Szabo sau Eu
gen Varga se bucură 
de un deosebit respect 
in rindul grănicerilor. 
E firesc : aici trăiesc, 
aici muncesc și tot aici 
iși îndeplinesc misiu
nile, iși fac datoria 
față de tară, fată de 
popor. Așadar, în stră- 
juirea fruntariilor pa
triei. grănicerii nu sint 
singuri. Acționează îm
preună cu ei. în plină 
zi sau la cumpăna 
nopții, oamenii locali
tăților de lingă fron
tieră. subunitățile de 
gărzi patriotice, forma
țiunile de pregătire mi
litară a tineretului, 
cercurile pionierești 
„Prietenii grăniceri
lor".

împletind armonios 
îndeplinirea ireproșa
bilă a misiunii încre
dințate cu eforturile 
depuse pentru ridica
rea calității pregătirii 
de luptă, a activității 
politico-educative și 
cu munca în gospodă
riile agrozootehnice, 
grănicerii țării rapor
tează comandantului 
suprem că veghea lor 
in posturile datoriei 
este neclintită, ca sint 
gata oricind ca, îm
preună cu întreaga ar
mată, cu întregul po
por, să apere liberta
tea, suveranitatea și 
independenta patriei 
noastre socialiste.

Locotenent- 
colonel 
Gheorqbe 
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu mare plăcere amabilul dumneavoastră mesaj transmis cu 
prilejul survolării Turciei și doresc să adresez Excelenței Voastre cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, precum și pentru progresul con
tinuu și prosperitatea poporului român prieten.

Sint încredințat, de asemenea, că. in lumina convorbirilor purtate cu 
ocazia recentei mele vizite în tara dumneavoastră si a înțelegerilor realizate, 
prietenia si cooperarea existente între țările noastre vor continua să se dez
volte in folosul ambelor noastre națiuni și vor contribui la pacea și stabilita
tea în regiune și în lumea întreagă.

General KENAN EVREN
Șef de stat al Republicii Turcia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu cele mai bune urări, țin să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru 
amabilul mesaj pe care l-am primit cu ocazia aniversării sărbătorii naționale 
a Portugaliei.

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

Ministrul afacerilor externe al Republicii Indonezia 
va face o vizită oficială in țara noastră

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe al Repu

Vizita delegației Seimului R. P. Polone
Continuîndu-și vizita în județul 

Brașov, membrii delegației Seimului 
Republicii Populare Polone, condusă 
de Stanislaw Gucwa, mareșalul (pre
ședintele) Seimului, au fost joi oas
peții constructorilor de tractoare. 
Delegația a vizitat, de asemenea, 
Cooperativa agricolă de producție 
din Cristian, întreprinderea chimică

Cronica
La Ambasada Republicii Populare 

Democrate Coreene din București a 
avut loc. joi, o conferință de presă 
consacrată „Lunii de solidaritate cu 
lunta poporului coreean". Au parti- 
ciDat reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, presei centrale, 
Agenției Române de Presă. Radiote- 
leviziunii Române, precum si atașați 
de presă.

în expunerea prezentată cu acest 
prilej, ambasadorul R.P.D. Coreene 
la . București. Sin In Ha. a evocat 
însemnătatea luptei poporului co
reean pentru realizarea idealului na
țional de reunificare independentă si 
pașnică a tării. în acest context, 
ambasadorul coreean a subliniat pro
punerile făcute de tovarășul Kim Ir 
Sen. secretar general al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, președin
tele R.P.D. Coreene, la cel de-al 
VI-lea Congres al partidului, propu
neri referitoare la înfăptuirea Repu
blicii Confederale Democrate Koryo.

Subliniind evoluția ascendentă a 
relațiilor de prietenie, colaborare pe 
multiple planuri dintre partidele si 
popoarele celor două țări, vorbitorul 
a evidențiat contribuția de însemnă
tate deosebită a întilnirilor si con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceausescu si Kim Ir Sen. care au 
imprimat, de fiecare dată, noi di
mensiuni conlucrării bilaterale.

în încheiere, ambasadorul Sin In Ha 
a exprimat sentimente de gratitu
dine Fartidului Comunist Român, 
guvernului și poporului român, per
sonal tovarășului Nicolae Ceausescu, 
pentru sprijinul si solidaritatea mi
litante manifestate în înfăptuirea 
dezideratului fundamental al po
porului coreean — reunificarea pa
triei.

★
Cu prilejul Zilei onomastice a re

gelui Spaniei, Juan Carlos I. amba-

PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Admiterea în învățămîntul supe

rior tehnic. Matematică
15,30 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
15.45 Emisiune în limba germană
17,40 Tragerea Loto
17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal ■ Actualitatea econo

mică
20.45 Semnătura noastră pentru pace
21,00 „E scris pe tricolor unire". Spec

tacol muzical-literar-coregrafic
22,15 Telejurnal 

blicii Indonezia, dr. Mochtar Kusu- 
maatmadja, va efectua o vizită ofi
cială în România între 30 iunie și 4 
iulie a.c.

Rîșnov, noi cartiere înscrise pe har
ta străvechii așezări de la poalele 
Tîmpei, monumente istorice și de 
artă, precum și obiective ' turistice 
din renumita stațiune turistică inter
națională Poiana' Brașov.

în onoarea oaspeților, primarul 
municipiului Brașov, loan Drăghici, 
a oferit un dejun.

(Agerpres)

zilei

VIENA

încheierea lucrărilor sesiunii Comitetului Consultativ
al O.N.U. pentru Anul Internațional al Tineretului

VIENA 24 (Agerpres). —. La Viena s-au încheiat lucrările celei de-a 
doua sesiuni a Comitetului Consultativ al O.N.U. pentru Anul Internațio
nal al Tineretului (A.I.T.), al cărui președinte este tovarășul Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C.

Comitetul a dezbătut un ansamblu de probleme și propuneri privind 
punerea in aplicare, la nivel național, regional și mondial, a programului 
de măsuri și activități, ce urmează a fi întreprinse înaintea și in timpul 
Anului Internațional al Tineretului (1985)

Lucrările au evidențiat progresele 
înregistrate în înfăptuirea recoman
dărilor elaborate de Comitetul Con
sultativ, la prima sa sesiune (1981), 
precum și acțiunile prevăzute a fi 
realizate în perspectiva A.I.T.

Comitetul a adoptat o serie de de
cizii și recomandări adresate viitoa
rei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. Printre acestea se numără or
ganizarea, în 1983, a cinci reuniuni 
regionale, în Europa și pe celelalte 
continente, consacrate pregătirii și 
marcării Anului Internațional al Ti
neretului.

Printr-o rezoluție adoptată prin 
consens. Comitetul Consultativ a luat 
notă cu interes de intenția tării noas
tre de a găzdui Reuniunea europea
nă pentru Anul Internațional al Ti
neretului.

Organizațiilor de tineret din întrea
ga lume le este adresat apelul de a 
acorda o atenție deosebită transpu
nerii în viață a recomandărilor ela
borate de Comitetul Consultativ. S-a 
stabilit, de asemenea, ca viitoarea 
sesiune a comitetului să aibă loc la 
Viena, în - primul semestru al anului 
1984.

în cuvîntul său, rostit la încheierea 
lucrărilor, președintele Comitetului

franța» Vot de încredere în guvernul coaliției 
partidelor stingii

PARIS 24 (Agerpres). — în noap
tea de miercuri spre joi. Adunarea 
Națională a Franței și-a reînnoit în
crederea în guvernul coaliției parti
delor stîngii. condus de primul mi
nistru Pierre Mauroy. informează a- 
gentia France Presse. Reafirmarea 
încrederii în guvern de către forul 
legislativ suprem a fost prilejuită de 
prezentarea in parlament a progra
mului economic al guvernului. în fa
voarea căruia au fost exprimate 329 
de voturi, contra 157.

Grupurile de deputați socialiști și 
comuniști — ale căror partide fac 
parte din coaliția guvernamentală — 
au votat, cum era de așteptat. In 
favoarea programului economic.

BONN

Critici la adresa politicii economice a S.U.A.
Declarația guvernamentală de politică externă prezentată de cancelarul

federal in
BONN 24 (Agerpres). Prezentînd 

în Bundestag declarația guverna
mentală de politică externă, cance
larul federal al R.F. Germania. Hel
mut Schmidt, a criticat înăsprirea 
embargoului american asupra livră
rilor unor componente importante 
ale construirii gazoductului menit să 
asigure transportul de gaze naturale 
din U.R.S.S. în unele țări ale Euro
pei occidentale. între care și R.F.G., 
și a avertizat asupra urmărilor dău
nătoare ne care le poate avea aceas
tă decizie a Washingtonului asupra 
relațiilor dintre Europa occidentală 
și S.U.A. împreună cu partenerii săi 
vest-europeni. Guvernul R.F.G. a luat 
cunoștință cu regret și îngrijorare 
de această hotărâre — a menționat 
Schmidt. După cum precizează agen
ția D.P.A.. cancelarul federal și-a 
exprimat sprijinul față de declarația 
de marți a C.E.E., care afirmă că 
decizia respectivă extinde legislația 
americană la alte teritorii, ceea ce 
contravine principiilor dreptului in
ternațional și este inacceptabil pen
tru Piața comună. Totodată, vorbi
torul a formulat critici la adresa 
S.U.A. pentru că nu au avut în pre
alabil consultăriîn această problemă 
cu partenerii lor occidentali. „R.F. 
Germania — a declarat el —. ca și 
partenerii săi. va rămîne și trebuie

Lansarea navei cosmice „Soiuz T-6“ cu echipaj 
sovieto-francez

MOSCOVA 24. — Trimisul Ager
pres, I. Dumitrașcu, transmite: Joi, la 
ora 20,00 (ora Moscovei), a fost lan
sată nava cosmică „Soiuz T-6" cu 
echipaj sovieto-francez. In cabina cu 
trei locuri a navei se află comandan
tul navei, Vladimir Djanibekov, ingi
nerul. de bord Aleksandr Ivancenkov 
și cosmonautul cercetător francez 

Consultativ al O.N.U. pentru A.I.T., 
tovarășul Nicu Ceaușescu, s-a referit 
pe larg la interesul deosebit de care 
se bucură Anul Internațional al Ti
neretului în rîndul statelor lumii, al 
instituțiilor specializate din sistemul 
O.N.U., precum și al organizațiilor 
neguvemamentale de tineret. Vorbi
torul a relevat că cea de-a doua se
siune a comitetului a pus în lumină 
un valoros fond de experiență si pro
puneri concrete pentru pregătirea și 
marcarea acestei ample manifestări, 
luind în considerare necesitatea in
tensificării eforturilor consacrate 
condiției actuale a tineretului, spo
ririi rolului și contribuției sale în lu
mea contemporană.

Au luat cuvîntul, de asemenea, se
cretarul general adjunct al O.N.U., 
Leticia R. Shahani, și alți participants 
care au ținut să evidențieze valoarea 
rezultatelor obținute, spiritul de 
cooperare și înțelegere în care s-a 
desfășurat sesiunea, contribuția pre
ședintelui Comitetului Consultativ la 
reușita acestei sesiuni. Șefii de dele
gații și alți reprezentanți au relevat 
eforturile constante ale poporului ro
mân, ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru promovarea rolului 
tinerei generații, pentru proclamarea 
Anului Internațional al Tineretului.

în cuvîntul său. premierul Mauroy 
a subliniat că programul guverna
mental urmărește reducerea infla
ției. fără o reducere a ratei dezvol
tării economice.

Deputății comuniști care au luat 
cuvîntul au arătat că grupul lor. deși 
respinge categoric politica guverna
mentală de blocare a salariilor pe 
o perioadă de patru luni, a votat 
totuși în favoarea programului.

Pe de altă parte. Adunarea Națio
nală a Franței a respins, cu aceeași 
largă majoritate, o moțiune de cen
zură prezentată de opoziție împo
triva politicii economice a guvernu
lui.

Bundestag
să rămînă fidelă contractelor în
cheiate".

„Noi dorim relații Est-Vest sub
stanțiale și echilibrate, cu scopul 
realizării destinderii reale" — a 
spus în continuare vorbitorul.

Raportînd deputatilor Bundesta- 
gului despre reuniunea „celor șapte" 
de la Versailles. Helmut Schmidt a 
afirmat că participanții au fost de 
acord cu faptul că exorbitantele do- 
bînzi bancare percepute de S.U.A.
— cele mai mari de la războiul civil
— constituie una dintre principalele 
cauze ale recesiunii mondiale și ale 
șomajului. Una din cauzele decisive 
ale acestor dobînzi înalte — a adău
gat el — o constituie deficitul bu
getar al S.U.A., fapt ne care l-a re
cunoscut însuși președintele Reagan, 
la Versailles.

Referindu-se la amplele mișcări 
pentru bace care au avut loc în nu
meroase7 țări occidentale, cancelarul 
Schmidt a declarat că. „în ce pri
vește obiectivele, avem multe lu
cruri comune cu demonstranții". 
„Cine vrea, astăzi, să ducă cu răs
pundere o politică de pace trebuie 
să fie conștient de pericolul pe care 
îl comportă faptul că răbdarea aces
tor oameni amenință să se epuizeze"
— a subliniat șeful guvernului vest- 
german.

Jean-Loup Chretien. Nava „Soiuz 
T-6" urmează să se cupleze cu com
plexul orbital „Saliut-7“ — „Soiuz 
T-5“. Agenția T.A.S.S. relatează că 
durata expediției este de 7 zile. Pro
gramul științific al zborului a .fost 
elaborat in mare parte de specialiștii 
francezi.

Centenarul 
Nicolae Titulescu

MOSCOVA 24 — Trimisul Ager
pres, I. Dumitrașcu, transmite : La 
Moscova a fost organizată o confeL 
rință de presă consacrată marcării 
centenarului nașterii lui Nicolae 
Titulescu. eminent om politic, ju
rist și diplomat român, care a mi
litat constant pentru apărarea in
tereselor poporului român, ale ca
uzei păcii, colaborării și înțelegerii 
intre popoare.

Traian Dudaș, ambasadorul Ro
mâniei in Uniunea Sovietică, a evo
cat viața și activitatea prodigioasă 
ale lui N. Titulescu, puse in slujba 
păcii și colattorării internaționale. 
Vorbitorul a subliniat rolul și acti
vitatea lui N. Titulescu in direcția 
normalizării și menținerii de relații 
de bună vecinătate cu U.R.S.S.. in 
stabilirea, in iunie 1934, a relațiilor 
diplomatice între România și Uniu
nea Sovietică.

In continuare, ambasadorul Ro
mâniei s-a referit la politica de 
pace și colaborare internațională 
promovată de România socialistă, a 
relevat dezvoltarea ascendentă a 
relațiilor de prietenie, colaborare 
multilaterală și solidaritate dintre 
România și U.R.S.S., rolul deosebit 
de important al întilnirilor și con
vorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Leonid Ilici Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., in ridicarea pe 
o treaptă superioară a legăturilor 
dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre 
România și U.R.S.S., dintre popoa
rele celor două țări prietene.

Convorbiri 
sovieto-bulgare

MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 
încheierea convorbirilor dintre Ni
kolai Tihonov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.-S.S., și Grișa Filipov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Bulgaria, aflat în vizită ofi
cială de prietenie în Uniunea Sovie
tică, a fost dat publicității un comu
nicat în care se arată că părțile au 
examinat aprofundat și multilateral 
probleme concrete ale colaborării 
sovieto-bulgare, perspectivele dez
voltării acesteia, precum și unele 
probleme internaționale actuale — 
informează agenția T.A.S.S.

I------------------------------ 1
I Agențiile de presa 

transmit:
I NEGOCIERILE SOVIETO-AME- 
RICANE DE LA GENEVA. La Ge
neva a avut loc, joi. o ședință pie- i 

| nară a delegațiilor U.R.S.S. și 1 
S.U.A. la tratativele privind limi- ' 

I tarea armamentelor nucleare în 
Europa — informează agenția

1 T.A.S.S.

ÎN FAVOAREA NORMALIZA-1 
I RII RELAȚIILOR DINTRE VE

NEZUELA SI CUBA. Secretarul 
general al partidului Acțiunea De- | 

I mocratică (A.D.) din Venezuela, 
Luis Manuel Penalver. s-a pro-1 

Inuntat. în cadrul unei conferințe 
de presă, la Caracas, pentru nor- I 
malizarea relațiilor dintre Vene- | 

• zuela si Cuba.
DEZAMORSAREA UNOR BOM- | 

BE LA LEIPZIG. Agenția A.D.N. * * 
| informează că la Leipzig au fost . 
dezamorsate cu succes zece bombe

sadorul acestei țări la București, Jose 
Maria Alvarez de Sotomayor y 
Castro, a oferit, joi o recepție.

Au participat Virgil Teodorescu. 
vicepreședinte al Marii Adunării Na
ționale, Constantin Oancea. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
reprezentanți ai altor ministere și 
instituții centrale, oameni de cultură 
și artă.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
în perioada 22—24 iunie 1982 o de

legație a Federației cehoslovace a 
luptătorilor antifasciști, condusă de 
general-locotenent Frantișek Sadek, 
vicepreședinte al federației, a făcut 
o vizită în tara noastră la invitația 
Comitetului foștilor luptători și ve
teranilor de război împotriva fas
cismului. în timpul vizitei, delegația 
cehoslovacă a fost primită de pre
ședintele comitetului, general-loco
tenent (R) Andrei Neagu, a vizitat 
Muzeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, diferite 
obiective social-economice din Capi
tală și a depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului șf a patriei, pentru 
socialism.

★
în perioada 22—24 iunie au avut 

loc. la București, lucrările celei de-a 
IV-a reuniuni a corespondenților de 
legătură ai Centrului european al 
UNESCO pentru învățămîntul supe
rior.

Cu acest prilej au fost stabilite 
măsuri pentru perfecționarea activi
tății centrului și a fost efectuat un 
schimb util de experiență privind 
dezvoltarea învățămîntului superior 
și a cercetării științifice în țările 
europene. (Agerpres)

PROGRAMUL 2
15,00 Un vast program de activitate po- 

litico-educativă. Munca educativ- 
politică în școală

15,25 „Un cîntec țării mele" — program 
de cîntece

15,55 Pagini din istoria teatrului româ
nesc. „Din vii, românești izvoare"

16,40 Un vast program de activitate 
polltico-ldeologică. Activitatea po
litico-educativă

17,00 Selecțluni din opera „Dreptul la 
dragoste" de Theodor Bratu

17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20,45 Concertul corului și orchestrei sim

fonice ale Filarmonicii „G. Enes- 
cu“

22,05 Generația deceniului IX. Semnă
turi tinere pentru pacea "lumii

22,15 Telejurnal

1 de fabricație americană și britani- | 
Ică, lansate în timpul celui de-al 
doilea război mondial. Bombele, cu I 
o greutate de 250 kg fiecare, au 
fost descoperite în timpul unor să- 

I pături efectuate in vederea con- .
struirii unui nou cartier de locuințe.

I NUMĂRUL LOCUITORILOR O- 
RAȘULUI JAKARTA, capitala I

I Indoneziei, a ajuns la 6,7 milioane | 
Ide persoane — s-a anunțat oficial. 1 

In ultimii ani, ritmul anual de creș- i 
fere a populației orașului a fost de 
4 laț suta. I

CREȘTEREA PREȚURILOR ÎN I 
BELGIA. Luind cuvîntul în cadrul | 

| unei conferințe de presă, ministrul 
belgian al economiei a arătat că, în I 

I ultimele 12 luni, costul vieții a în
registrat în Belgia o creștere de 9,8 1 

I la sută. Creșteri considerabile au i 
I cunoscut prețurile la toate tipurile 

de combustibili și la produsele aii- I 
| mentare.

SPRIJIN FRĂȚESC CAUZEI DREPTE 
A POPORULUI COREEAN!

Ziua de 25 iunie, zi care marchea
ză începerea „LUNII DE SOLIDARI
TATE CU LUPTA POPORULUI CO
REEAN", prilejuiește popoarelor iu
bitoare de pace, cercurilor progresis
te, democratice, antiimperialiste de 
pretutindeni reafirmarea sprijinului 
lor ferm acordat cauzei drepte a 
Coreei.

După cum se știe, ziua de 25 iunie 
coincide cu momentul declanșării, în 
1950, a războiului de agresiune îm
potriva Republicii Populare Demo
crate Coreene, iar ziua de 27 iulie, 
cind se încheie „Luna de solidarita
te cu lupta poporului coreean", 
coincide cu semnarea, în 1953, a ar
mistițiului de la Panmunjon. însu
flețit de un fierbinte patriotism, po
porul coreean a demonstrat, în anii 
grei ai războiului, că nu există în 
lume forțe capabile să înfrîngă un 
popor ridicat la luptă pentru a-și 
apăra drepturile inalienabile, liber
tatea și independența națională, cu
ceririle revoluționare.

După victoria împotriva forțelor 
agresoare, oamenii muncii coreeni, 
dînd dovadă de același eroism și 
abnegație, s-au angajat cu toate for
țele în uriașa operă de refacere a 
țării, obținind mari succese în re
construcția pașnică, în creșterea for
țelor de producție și făurirea unei 
industrii moderne. în dezvoltarea a- 
griculturii, științei și tehnicii, în în
florirea culturii naționale și ridica
rea continuă a nivelului de viață. 
Toate aceste succese — roade ale 
politicii înțelepte promovate de 
Partidul Muncii din Coreea, sub con
ducerea tovarășului Kim Ir Sen — 
reprezintă un puternic stimulent în 
lupta națiunii coreene pentru reali
zarea unificării pașnice, democratice 
și independente a patriei sale. Pre
ocupările statornice ale R.P.D. Co
reene în această direcție s-au mani
festat de-a lungul anilor prin nenu
mărate inițiative și acțiuni concrete 
și constructive, între care propune
rea privind crearea Republicii 
Confederale Democrate Koryo. Dar 
regimul de la Seul a demonstrat că 
se opune în continuare realizării pa
șilor necesari în vederea depășirii 
divizării țării, ridicînd mereu noi 
obstacole în calea înfăptuirii ar
zătoarei aspirații naționale a po
porului coreean.

în spiritul solidarității militante 
revoluționare dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncii din 
Coreea, dintre țările și popoarele 
noastre, România socialistă a susți
nut cauza dreaptă a poporului co
reean atît în anii grei ai războiului, 
purtat cu bărbăție de acesta, cît și 
în perioada ulterioară a reconstruc
ției, acordîndu-i un sprijin multila
teral neprecupețit. în același timp, 
România a desfășurat și desfășoară 
o consecventă și susținută activitate 
pe plan internațional, în cadrul 
O.N.U. și altor foruri, în favoarea 
creării condițiilor necesare pentru

„Luna de solidaritate cu lupta poporului coreean"

Declarația organizațiilor obștești 
din R.P.D. Coreeană

PHENIAN 24 (Agerpres). — Cu 
prilejul începerii ..Lunii de solidari
tate cu lunta poporului coreean" (25 
iunie — 27 iulie). 18 organizații ob
ștești din R.P.D. Coreeană au dat 
publicității o declarație comună în 
care îsi exprimă convingerea că gu
vernele diferitelor țări din lume, or
ganizațiile democratice internaționa
le. partidele politice si organizațiile 
obștești. împreună cu popoarele iu
bitoare de pace din întreaga lume 
îsi vor exprima, prin forme si me
tode diverse, sprijinul pentru cauza 
dreaptă a poporului coreean de re
unificare independentă si pașnică a 
patriei si vor condamna cu fermi
tate ocuparea Coreei de Sud de că

ARGENTINA

Evoluții după desemnarea noului președinte
BUENOS AIRES 24 (Agerpres). — 

Noul președinte al Argentinei, gene
ralul Reynaldo Bignone, a convocat 
toate partidele politice din tară 
pentru a le expune programul său 
de guvernare, el urmind să condu
că. de la 1 iulie, un cabinet a că
rui misiune constă in pregătirea a- 
legerilor și revenirea tării la viața 
constituțională. începînd din 1984 — 
informează agenția France Presse.

După cum transmite agenția 
Prensa Latina, formațiunile politice 
argentiniene grupate in alianța „Mul- 
tipartidaria" — care reunește mari 
organizații politice din Argentina — 
au dat publicității, la Buenos Aires, 
un document in care se cere guver

ca poporul coreean să-și poată re
zolva singur problemele, fără nici un 
fel de amestec din afară, să-si rea
lizeze idealul național de reunificare 
a patriei.

Relațiile frățești dintre popoarele 
român și coreean își găsesc o eloc
ventă expresie în continua dezvolta
re a legăturilor tot mai strînse de 
colaborare pe tărîm politic, econo
mic și tehnico-științific, în toate ce
lelalte domenii de activitate. în ci
mentarea și extinderea raporturilor 
de prietenie și colaborare româno-co- 
reene rolul hotărîtor l-au avut vizi
tele și intîlnirile tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen la Bucu
rești și Phenian, care au deschis, de 
fiecare dată, perspective mereu noi 
și tot mai rodnice conlucrării dintre 
cele două țări, popoare și partide.

Un eveniment politic de cea mai 
mare însemnătate în cronica relații
lor frățești dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din Co
reea, dintre popoarele român și co
reean l-a reprezentat vizita oficială 
de prietenie efectuată în primăvara 
acestui an de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în R.P.D. Coreea
nă.

Dînd expresie sentimentelor între
gului nostru popor, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU declara in 
timpul acestei vizite : „Doresc să 
reafirm și cu acest prilej sprijinul 
și solidaritatea întregului popor ro
mân față de lupta dreaptă a po
porului coreean pentru unificarea 
patriei. Susținem în modul cel mai 
hotărit poziția principială a Parti
dului Muncii din Coreea, propune
rile formulate de dumneavoastră, to
varășe Kim Ir Sen, la Congresul al 
VI-lea al partidului privind reunifi
carea independentă și pașnică a 
țării".

Poporul coreean acordă o îna) 
apreciere sprijinului neabătut de ca
se bucură cauza sa dreaptă din par
tea României socialiste. în acest sens, 
tovarășul KIM IR SEN arăta : „Ex
primăm profunda noastră recunoștin
ță pentru sprijinul și încurajarea 
active pe care Ie acordă partidul, gu
vernul, poporul român și personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu luptei 
drepte a poporului nostru de a rea
liza reunificarea independentă șl 
pașnică a țării".

Cu prilejul „Lunii de solidaritate 
cu lupta poporului coreean", po
porul nostru își reafirmă sprijinul 
deplin față de aspirațiile vitale ale 
acestui popor. Este ferma convinge
re a României socialiste că înfăptui
rea năzuințelor națiunii coreene de 
a trăi într-o patrie unită, democra
tică și prosperă reprezintă o contri
buție de seamă la cauza securi" ii 
și păcii în Extremul Orient și în în
treaga lume.

Nicolae PLOPEANU

tre trupele străine, ca si manevrele 
militare americano—sud-coreene. care 
pun in pericol pacea în această zonă 
a lumii — transmite agenția A.C.T.C.

Pentru eliminarea pericolului de 
război si realizarea reunificării paș
nice si independente a Coreei este 
necesar — se subliniază în declara
ție — să se respecte rezoluția celei 
de-a 30-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. privitoare la retra
gerea tuturor trupelor străine aflat1 
în Coreea de Sud și. odată cu ele. 
retragerea armelor nucleare și de 
distrugere în masă introduse pe te
ritoriul părții de sud a țării, iar 
acordul de armistițiu să fie înlocuit 
cu un acord de pace.

nului să adopte măsuri urgente și 
concrete pentru revenirea tării la un 
regim civil si la o viată politică 
parlamentară.

★
într-un comunicat dat publicității la 

Buenos Aires, Partidul Comunist din 
Argentina s-a pronunțat pentru for
marea unui guvern civil-militar de 
tranziție spre democrație in Argen
tina — transmite agenția Prensa La
tina. Documentul cere ridicarea stă
rii de asediu, suprimarea hotărîrii de 
interzicere a activității partidelor po
litice și organizațiilor sindicale din 
țară, clarificarea problemei persoa
nelor .dispărute".

„ROMÂNIA, PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU- ORIENTUL MIJLOCIU
reazem de nădejde în promovarea țelurilor păcii și
(Urmare din pag. I)
lor și propunerilor României. „Dintre 
cifrele ultimului studiu editat de 
S.I.P.R.I., spune d-sa, stirnesc cea 
mai mare îngrijorare cele referi
toare la creșterea cheltuielilor mi
litare. Astfel, anul trecut s-au 
cheltuit pentru înarmări 600—650 mi
liarde de dolari. Se știe insă că prin
cipala nondere in aceste cheltuieli o 
dețin armele nucleare. Nivelul record 
al cheltuielilor înseamnă o sporire la 
cote de alarmă a insecurității in 
lume, o creștere fără precedent a 
riscurilor unui război nuclear. Ceea 
ce preocupă în primul rînd nu este 
atît numărul armelor nucleare, ci 
schimbările pe plan calitativ, spori
rea puterii de distrugere, concomitent 
cu miniaturizarea acestor arme, cu 
creșterea gradului lor de precizie. A- 
ceasta face posibilă apariția tentației 
-primei lovituri» și a teoriilor care să 
o justifice. Un lucru este clar însă: 
consecințele unui asemenea război ar 
fi enorme. Ar fi o catastrofă fără 
egal in istoria umanității. Cum se 
poate trăi sub o astfel de amenințare 
permanentă ? Iată ce trebuie să dis
cutăm la actuala sesiune — și la o 
asemenea discuție invită și propune
rile prezentate de România, tara care 
a jucat un rol foarte activ și in pe

rioade anterioare în cadrul dezbate
rilor pentru dezarmare".

„Prin inițiative cum sînt 
cele avansate 
de România

se poate înainta efectiv 
pe calea dezarmării* 1

Un larg ecou a găsit propunerea 
prezentată de România privind în
ghețarea cheltuielilor militare la ni
velul anului 1982 și trecerea la redu
cerea lor, pînă în 1985, cu 10—15 la 
sută. „Considerăm această propunere 
ca foarte importantă — declara amba
sadorul AMRE MOUSSA (R.A. Egipt). 
Ea exprimă legătura intrinsecă din
tre dezarmare și dezvoltare, dintre 
eforturile de înlăturare a pericolelor 
de război și cele vizind edificarea 
unei noi ordini economice internațio
nale. Apreciem în mod deosebit po
ziția activă și constructivă a Româ
niei, a președintelui său. Actualele 
propuneri se înscriu pe linia unui șir 
de inițiative realiste prezentate cu 
perseverentă de țara dv. Cu ase
menea inițiative, prin eforturi comu
ne, se poate inainta efectiv spre 
obiectivul dezarmării".

La rîndul său, relevînd caracterul 
constructiv al propunerilor românești, 
ambasadorul ALFONSO GARCIA 
ROBLES, reprezentantul Mexicului în 
Comitetul de dezarmare de la Ge
neva, arăta : „Sprijin pe deplin ideea 
reducerii bugetelor militare avansată 
de România. Aș vrea însă să adaug 
că operația de reducere ar trebui să o 
înceapă marile puteri nucleare, cele 
care cheltuiesc sume astronomice pen
tru înarmări. Dacă va efectua redu
ceri numai Costa Rica, de pildă, care, 
practic nu dispune de armată, aceasta 
nu ar ajuta cu nimic. Să începem deci 
cu începutul".

La o sesiune a Națiunilor Unite 
cum este cea actuală, la care s-a fă
cut atît de puternic simțită voința de 
pace a popoarelor de pretutindeni, 
propuneri de felul celor prezentate de 
România privind creșterea rolului 
acestora în soluționarea tuturor pro
blemelor care privesc pacea și pro
gresul umanității au întrunit o largă 
și firească adeziune. întărind apre
cierile țării noastre, Garcia Robles își 
amintea că la sesiunea specială din 
1978 a fost organizată la New York 
o demonstrație de 10 000 de persoane. 
De data aceasta. Ia sfîrșitul primei 
săptămîni de dezbateri, s-au adunat 
750 000 de persoane. „Adăugați la 
aceștia sutele de mii de manifestând 
din întreaga lume și veți avea ima

ginea unei mișcări fără precedent în 
perioada postbelică. Așa se explică, a 
continuat d-sa, audiența de care s-a 
bucurat ideea lansată de Mexic in 
1980 privind organizarea unei campa
nii mondiale de dezarmare. Este sem
nificativ că, încă în ședința inaugura
lă, actuala sesiune a lansat solemn 
campănia de dezarmare, care, sperăm, 
va contribui la mobilizarea și mai pu
ternică a opiniei publice internațio
nale in sprijinul dezarmării".

„Nu avem dreptul 
să spulberăm speranțele 

popoarelor11
Am notat în același sens și opiniile 

exprimate de GIANCARLO PA- 
JETTA, membru al Direcțiunii P.C. 
Italian, deputat, membru al delega
ției italiene : „Sesiunea specială a 
O.N.U. consacrată dezarmării are loc 
în condiții noi, deosebit de grave și de 
complexe. Un aspect remarcabil e 
acela pe care îl reprezintă valul de 
mișcări populare din întreaga lume. 
Aceasta arată că oameni de cele mai 
diferite categorii sociale se adaugă 
celor care își pun întrebări asupra 
viitorului lor și al umanității, celor 
care consideră că totuși cursa înarmă
rilor nu este o fatalitate.

Am aflat cu plăcere despre ampla 
mișcare pentru pace din România, 
despre Apelul poporului român adre
sat sesiunii. Acestea exprimă voința 
de pace a poporului român. Si aș mai 
adăuga că reprezintă o contribuție de 
seamă la lupta generală pentru pace. 
Este o dopadă concludentă că ne 
aflăm in același mare front. Problema 
opririi cursei înarmărilor, preintimpi- 
nării războiului ne preocupă pe toți. 
In această privință nu există două 
tabere. Și dealtfel rachetele, dacă ar 
începe să cadă, nu ar alege intre ta
bere... Iată de ce apreciem că propu
nerile prezentate de România sint 
propuneri concrete, care dovedesc 
grija pentru destinele umanității, sint 
propuneri realiste, care iau in consi
derație și pozițiile altor state, pornind 
de la premisa că este posibil ca, prin 
eforturi comune, să se inainteze spre 
dezarmare".

...Opinii și gînduri care exprimă 
nota dominantă a preocupărilor ac
tualei sesiuni speciale a O.N.U. și care 
vin să confirme justețea poziției și 
propunerilor României prezentate de 
la tribuna marelui for internațional, 
in numele năzuinței fierbinți de pace 
a poporului român, al voinței tuturor 
popoarelor de a trăi în liniște și sigu
ranță, eliberate de spectrul războiu
lui nuclear.

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 
Luînd cuvîntul în plenara Adunării 
Generale, în cadrul dezbaterilor ce
lei de-a doua sesiuni speciale a O.N.U. 

consacrată dezarmării, reprezentan
tul permanent al Libanului la O.N.U., 
Ghassan Tueni, a vorbit pe larg 
despre situația tragică creată în țara 
sa ca urmare a agresiunii comise de 
Israel. El a declarat, intre altele, că 
dacă comunitatea mondială dorește 
cu adevărat un Liban „puternic și 
prosper" trebuie să acționeze pentru 
ca această țară „să nu mai fie o a- 
renă în care prieteni și inamici se 
află în război", să apere libertatea 
și instituțiile democratice libaneze, 
să contribuie la crearea unei armate 
naționale puternice și să salvgardeze 
securitatea, suveranitatea, indepen
dența și integritatea teritorială a 
Libanului.

BEIRUT 24 (Agerpres). — Agenții
le internaționale de presă relatează 
că. joi dimineața, au continuat ac
țiunile militare ale forțelor agresoa
re israeliene în regiunea Beirut, 
Pentru a controla șoseaua strategică 
Beirut—Damasc. în primele ore ale 
dimineții s-au purtat puternice lupte 
de tancuri și artilerie între trupele 
invadatoare si forțele comune pa- 
lestiniano-nrogresiste libaneze, sori- 
jinite de Forța Arabă de Descura
jare (F.A.D.). în special în regiunea 
muntoasă din apropierea Beirutului. 
Regiunea din estul Beirutului. în- 
cluzînd localitățile Aley. Bhamdoun 

și Baalechmay, a fost atacată de a- 
viatia israelianâ.

Zona limitrofă aeroportului inter
național din Beirut, precum și tabe
rele de refugiați palestinieni de la 
Bourj El Barajneh. la limita de sud 
a capitalei libaneze, au fost puternic 
bombardate de artileria israeliană. 
Proiectilele israeliene au atins și car
tierul Chiah, un sector foarte popu
lat al capitalei Libanului, provocind 
numeroase victime.

Sectorul de vest al Beirutului a 
fost atacat din nou de forțe aeriene 
și navale israeliene.

După cum semnalează agențiile 
internaționale de presă, luptele de 
joi dimineața au fost o continuare, 
după o întrerupere de numai cîteva 
ore. a celor de miercuri seara, cind 
forțele comune palestiniano-progre- 
siste libaneze și F.A.D. au reușit să 
respingă atacul israelian asupra sa
tului Mansourayeh, din apropierea 
șoselei internaționale Beirut-Damasc. 
Potrivit agenției WAFA, 80 de 
soldați israelieni au fost uciși în a- 
ceste lupte, iar 17 tancuri și trans
portoare blindate ale inamicului au 
fost distruse.

Miercuri. Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei 
a inspectat din nou pozițiile forțelor 
comune palestiniano-progresiste li
baneze și ale Forței Arabe de Des
curajare (F.A.D.) — arată agenția 
palestiniană de presă WAFA.
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