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într-o atmosferă de puternică unitate în jurul partidului, 

al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
exprimînd hotărîrea întregului popor român de a 
înfăptui neabătut politica de dezvoltare social-economică 
a țării, de înflorire a culturii socialiste, istoricul Program 

al partidului, ieri și-a încheiat lucrările

MARELE FOR UM DEMOCRA TICCongresul al II-lea al educației politice și culturii socialiste
La 25 iunie, în prezența tova

rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-au încheiat lucrările celui 
de-al it-lea Congres al educa
ției politice și culturii socialis
te, care se înscrie ca un eveni
ment de majoră însemnătate și 
semnificație in viața națiunii, 
menit să exercite o profundă 
inriurire asupra procesului ge
neral de dezvoltare a țării pe 
calea socialismului și comunis
mului, să contribuie la stimu
larea activității politico-educa
tive de formare a omului nou, 
cu o conștiință înaintată, la 
afirmarea largă a strălucitelor 
valori morale și spirituale ale 
orinduirii noastre.

în cadrul dezbaterilor în plen 
ale marelui forum, reluate vi
neri dimineața, s-au analizat, 
în continuare, in spiritul orien
tărilor cuprinse in magistrala 
expunere prezentată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la recen
ta plenară lărgită a C.C. al 
P.C.R., al hotăririlor Congresu
lui al XII-lea al partidului, 
problemele fundamentale ale 
educației politice și culturii so
cialiste, care constituie o com
ponentă esențială și un .factor 
de primă importanță în opera 
de transformare revoluționară a 
societății, de edificare a civili
zației noi, socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au fost sa
lutați cu căldură, stimă și deo
sebit respect. Numeroși oameni 
ai muncii din Capitală au ma
nifestat cu entuziasm, scandind 
îndelung „Stima noastră și mîn- 
dria, Ceaușescu — România !“. 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
le-au fost oferite buchete de 
flori.

Aceeași atmosferă însuflețită 
se regăsește la intrarea in 
săla congresului. Delegații și 
invitații au scandat cu pu
tere „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul' !“, dind o
(Continuare în pag. a Vl-a)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși și prieteni,
La încheierea celui de-al II-lea 

Congres al educației politice și cul
turii socialiste putem afirma cu 
totală satisfacție că lucrările sale 
au constituit o puternică manifes
tare a unității frontului de educa
ție politică și cultură în lupta pen
tru înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al XII-lea al partidului, a 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare spre comunism a 

' României. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Se poate afirma că dezbaterile 
care au avut loc, atît în plenul 
congresului, cit și în secțiuni, s-au 
caracterizat printr-un spirit de 
înaltă exigență și responsabilitate 
comunistă. Toți vorbitorii au pre
zentat pe larg activitatea multila
terală desfășurată de la primul 
congres și pînă în prezent, remar
cabilele succese obținute în activi
tatea politico-educativă, cultural- 
artistică, de ridicare a conștiinței 
socialiste, de formare a omului 
nou. în același timp, au fost for
mulate critici și, într-o anumită 
măsură, s-a adoptat chiar și o po
ziție autocritică față de lipsurile și 
greșelile comise intr-un domeniu 
sau altul de activitate. Desigur, mai 
este loc și pentru critică, și pentru 
autocritică. Sper că acest loc va fi 
completat printr-o analiză temeini
că în toate unitățile, în toate jude
țele, cu dorința de a lichida nea

junsurile și de a asigura desfășura
rea în cele mai bune condiții a u- 
nei activități politico-educative și 
cultural-artistice de înalt nivel. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Totodată, au fost formulate nu
meroase și importante propuneri 
cu privire la îmbunătățirea activi
tății din toate domeniile de educa
ție și cultură. Toate acestea vor 
trebui studiate temeinic de Consi
liul Culturii și Educației Socialiste, 
de organismele și organele de 
partid și de stat, pentru a reține 
tot ceea ce se va considera că poa
te contribui la îmbunătățirea ac
tivității. Și, după cîte știu, sînt 
multe asemenea propuneri care tre
buie reținute. Aș sublinia una din 
ele — și anume aceea de a acorda 
mai multă atenție limbii, literatu
rii și istoriei României. (Aplauze 
puternice, prelungite). Nu se poate 
vorbi de educație politică, de cul
tură revoluționară fără cunoașterea 
limbii, a literaturii, a istoriei glo
rioase a poporului nostru ! (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Programul de măsuri privind ac
țiunile politice și cultural-educative 
ce vor fi întreprinse în vederea 
formării omului nou, cu o înaltă 
conștiință socialistă, constructor 
devotat al socialismului și comu
nismului în România, adoptat în 
unanimitate, asigură unirea tuturor 
forțelor marelui front al lucrători
lor din domeniul muncii politico- 
educative și culturale, în desfășu
rarea în cele mai bune condiții a

activității de ridicare a conștiinței 
revoluționare.

Toate dezbaterile din congres, 
cît și programul de măsuri adoptat, 
evidențiază cu putere importanța 
plenarei Comitetului Central al 
partidului, a documentelor cu pri
vire la activitatea teoretică și ideo
logică. Avem un program cuprin
zător de activitate politică și cul
turală ; acum, hotărîtor este să 
trecem cu toată fermitatea la or
ganizarea și desfășurarea în cele 
mai bune condiții a întregii acti
vități.

Doresc, și la acest congres, să 
subliniez roiul forțelor de produc
ție ca factor revoluționar determi
nant pentru victoria socialismului 
și comunismului. De aceea, nu tre
buie să uităm nici un moment că 
se impune să facem totul pentru 
înfăptuirea neabătută a planului de 
dezvoltare economico-socială, asi- 
gurînd astfel o puternică bază teh- 
nico-materială pentru dezvoltarea 
generală a țării, pentru ridicarea 
continuă a nivelului de viață ma
terială și spirituală a poporului — 
țelul suprem al întregii politici a 
partidului, esența societății socia
liste pe care o edificăm în Româ
nia. (Aplauze puternice, prelungite).

în centrul activității politico- 
educative și culturale trebuie să 
stea, deci, munca pentru realizarea 
în cele mai bune condiții a pla
nului în fiecare unitate, creșterea 
productivității muncii, a eficienței 
economice și, pe această bază, asi

gurarea creșterii mai puternice a 
venitului național, a bogăției na
ționale a patriei noastre — singura 
cale pentru asigurarea mijloacelor 
necesare înfăptuirii programului 
de progres și civilizație. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Activitatea politico-educativă și 
culturală de masă trebuie să educe 
oamenii muncii, întregul popor, 
îndeosebi tineretul, în spiritul 
muncii pline de dăruire pentru 
înflorirea continuă a patriei, por
nind d^ la principiul socialist — 
nici muncă fără pîine, nici .pîine 
fără muncă. Educația, prin muncă 
și pentru muncă, trebuie să ducă 
la făurirea unei înalte conștiințe 
revoluționare, patriotice a minu- 
naților constructori entuziaști ai 
societății socialiste și comuniste ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Totodată, este necesar — așa 
cum am subliniat și la recenta ple
nară a Comitetului Central al 
partidului — să educăm oamenii 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, întregul tineret al patriei 
noastre, în spiritul patriotismului 
revoluționar, al dragostei de țară, 
de partid, de popor, al hotărîrii de 
a servi întotdeauna și în orice îm
prejurări cauza socialismului, a 
bunăstării poporului, a indepen
denței și suveranității României 
socialiste ! (Aplauze puternice, în
delungate).

Trebuie să pornim permanent de 
la faptul că educația politică și ri
dicarea nivelului de cultură presu

pun o totalitate multilaterală de 
cunoștințe din toate domeniile e- 
conomico-sociale, însușirea minu
natelor cuceriri ale științei și cu
noașterii umane, naționale și uni
versale. Constituie o dovadă a unei 
înalte culturi realizarea unei pro
ducții de bună calitate, atît din 
punct de vedere tehnic, cît și este
tic ! Constituie un act de înaltă 
cultură realizarea unor noi desco
periri, perfecționarea tehnologiilor, 
impulsionarea activității de cerce
tare în toate domeniile ! Și mun
citorul din mină, și brigadierii de 
la Canalul Dunăre — Marea Nea
gră, ca și muncitorii de pretutin
deni, fac un act de înaltă cultură 
profesională-tehnică, realizînd mi
nunatele construcții ale socialis
mului, punînd în ele priceperea, 
gîndurile, entuziasmul, dăruirea 
pentru patrie, pentru socialism. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Subliniez acest lucru pentru că 
trebuie să înțelegem că avem încă 
multe de făcut pentru a obține o 
ridicare generală a gradului de 
cultură, a educației revoluționare, 
socialiste — care trebuie să se 
manifeste în întreaga activitate și 
în tot ceea ce concepe și realizea
ză poporul nostru, în felul său 
de viață și de muncă. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Nu aș dori ca tovarășii care lu
crează în domeniul creației lite- 
rar-artistice să rămînă cu impre
sia că subapreciez cumva rolul 
acestor sectoare. Am spus și la

plenară, voi mai reveni dealtfel 
asupra rolului important pe care 
îl au aceste sectoare în activitatea 
politico-educativă. Dar, oricum am 
privi lucrurile, aceasta constituie 
numai o latură a activității de for
mare a omului nou, cu cunoștințe 
multilaterale din toate domeniile, 
a unui adevărat revoluționar în 
întreaga activitate și viață, (Aplau
ze puternice).

La baza întregii activități poli
tico-educative și culturale trebuie 
să stea permanent concepția revo
luționară despre lume și viață, 
materialismul dialectic și istoric, 
principiile nobile ale socialismului 
științific. întreaga activitate de 
educație și cultură trebuie să asi
gure formarea unei înalte conștiin
țe revoluționare, a omului nou, 
făuritor conștient al istoriei sale, 
al viitorului său comunist, liber și 
independent. (Aplauze puternice, 
prelungite).

în același timp, activitatea poli
tico-educativă și de ridicare a ni
velului de cultură al maselor largi 
populare trebuie să dezvolte pu
ternic spiritul revoluționar de luptă 
și muncă, spiritul de omenie spe
cific poporului nostru, umanismul 
revoluționar propriu societății so
cialiste, în care omul reprezintă 
factorul primordial — bunăstarea, 
fericirea și libertatea sa constitu
ind scopul suprem al politicii 
partidului nostru comunist, esența
(Continuare in pag. a III-a)
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CONGRESUL AL ll-LEA AL EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE
Din cuvintul participanților la dezbateri

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
CORNEL ONESCU

Marcat hotărîtor de istorica 
expunere a secretarului general 
al partidului la recenta plenară 
a Comitetului Central, cel de-al 
Il-lea Congres al educației po
litice și culturii socialiste se 
înscrie ca un moment de refe
rință in viața social-politică a 
țării, în evoluția întregii noastre 
societăți.

Marea bogăție de idei și ori
entări cuprinse ' în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
dă noi valori și dimensiuni teo
riei socialismului științific, con
cepției și practicii dezvoltării 
pe mai departe a bazei tehni- 
co-materiale a societății socia
liste multilateral dezvoltate, 
perfecționării relațiilor de pro
ducție și sociale, desfășurării cu 
succes a complexului proces de 
formare a omului nou, făuritor 
conștient al orinduirii socialiste 
și comuniste în patria noastră.

De la înalta tribună a acestui 
congres, doresc să exprim gîn- 
durile și simțămintele de mîn- 
drie și recunoștință ale oameni
lor muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— membri ai sindicatelor, ade
ziunea lor deplină, entuziastă la 
acest document-program, hotă- 
rirea fermă a tuturor organelor 
și organizațiilor sindicale de a 
milita neabătut, cu răspundere 
și spirit revoluționar, pentru 
traducerea lui în viață.

Ne manifestăm, totodată, de
plinul acord cu ideile și chemă
rile din salutul adresat con
gresului nostru din partea con
ducerii partidului. Consiliului 
de Stat și guvernului de către 
tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu — emi
nent om de știință și cultură, 
activist de frunte în conducerea 
partidului și statului.

In sistemul democrației noas
tre socialiste, sindicatele, sub 
conducerea șl îndrumarea per
manentă a partidului, au deve
nit unul din factorii cu răspun
deri esențiale în procesul de 
formare și dezvoltare a conști
inței socialiste a oamenilor mun
cii. în conceperea șl desfășura
rea activității politico-educative 
trebuie să pornim de la ceea ce 
este astăzi clasa muncitoare în 
România. Evoluția clasei noas
tre muncitoare, în trecut o cla
să oprimată, exploatată necru
țător/ astăzi clasă conducătoare 
a societății, pune în evidență, 
odată cu puternica dezvoltare 
numerică, mutații calitative de 
esență. înaltul ei nivel de con
știință politică, de pregătire 
profesională, eroismul, dăruirea, 
spiritul de disciplină si răspun
dere constituie un puternic și 
însuflețitor exemplu pentru în
treaga națiune.

Pornind de la rolul hotărîtor 
al oamenilor muncii, ca făuri
tori ai bunurilor materiale ale 
societății, de la noua lor cali
tate de proprietari, producători 
și beneficiari — împreună cu 
întregul popor — ai avuției na
ționale. ne străduim să conce
pem și să fixăm obiectivele 
concrete ale muncii politico-edu
cative pe care o desfășoară sin
dicatele pentru mobilizarea tu
turor oamenilor muncii la reali
zarea planurilor de dezvoltare 
economico-socială a țării, a an
gajamentelor luate în întrecerea 
socialistă, pentru participarea 
lor activă, responsabilă la au- 
toconducerea și autogestiunea 
întreprinderilor. în acest sens, 
sindicatele au așezat în centrul 
muncii organizatorice și politi
co-educative cerința formulată 
de secretarul general al parti
dului ca fiecare întreprindere, 
uzină, șantier să devină o ade
vărată școală a educației mun
citorești. capabilă să formeze 
caractere ferme, oameni cu înalt 
nivel de pregătire politică și 
profesională, gata oricînd să în
frunte cu abnegație și curaj 
greutățile, să manifeste grijă și 
răspundere deplină față de bu
nurile încredințate de societate.

în colaborare cu Uniunea Ti
neretului Comunist și Consiliul 
Culturii șl Educației Socialiste, 
Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor a acțio
nat In cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea României" pen
tru stimularea si afirmarea ge
niului creator al poporului 
nostru, promovarea tradițiilor și 
valorilor autentice, pentru creș
terea eficienței educative a ac
tivității caselor de cultură și 
cluburilor muncitorești, precum 
și pentru lărgirea mișcării de 
creație tehnică de masă.

Analizîndu-ne însă cu exigen
ță activitatea și privind-o prin 
prisma concepției noi. superioa
re, de înțelegere a conținutului

finalității muncii politico-edu
cative, a cerințelor ca eficiența 
acestei activități să se regăseas
că in cimpul rezultatelor econo
mice, in fapte de muncă exem
plară, apar evidente neajunsu
rile care mai există in acest do
meniu al muncii noastre. în de
cursul actualului cincinal, rolul 
hotărîtor al dinamismului eco
nomiei naționale revine, așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. creșterii productivi
tății muncii, sporirii continue a 
producției nete industriale și a 
producției agricole, valorificării 
maxime a produselor românești 
pe piața mondială. Aceștia sint 
parametrii la care trebuie să ne 
raportăm munca noastră politi- 
co-educativă. Și trebuie să re
cunoaștem că in această privin
ță mai sint încă destule neajun
suri în activitatea sindicatelor.
Se impun, in primul rind, con
ceperea și realizarea unor ac
țiuni în modalități mai eficiente 
pentîu formarea gîndirii econo
mice a oamenilor muncii, pen
tru mobilizarea lor la realizarea 
obiectivelor prioritare ale pla
nului pe acest an și pe întregul 
cincinal, stimularea și valorifi
carea mai largă a potențialului 
inteligenței tehnice în dezvolta
rea susținută a bazei de materii 
prime, în reducerea mai accen
tuată a consumurilor materiale, 
a energiei și combustibilului, in 
modernizarea tehnologiilor și 
ridicarea calității produselor, în 
realizarea exemplară a sarcini
lor de export.

Mai puternic, mal eficient 
vom acționa în slujba educației 
patriotice, revoluționare a oa
menilor muncii, pentru lărgirea 
caracterului de masă al Festi
valului național 
României", măreață 
muncii și creației

„Cintarea 
epopee a 
întregului

nostru popor.
Trebuie să folosim mai bine

baza materială de care dispu
nem — casele de cultură și clu
burile muncitorești, bibliotecile, 
celelalte forme de activitate 
cultural-educativă pentru edu
cația materialist-științifică — 
declanșând o puternică ofensivă 
împotriva concepțiilor mistice, 
retrograde, a atitudinilor care 
vin in contradicție cu etica și 
echitatea socialistă. Mai multă 
inițiativă și permanență vor tre
bui să caracterizeze acțiunile, 
manifestările ce le organizăm 
pentru timpul liber al oameni
lor muncii și familiile lor, al ti
neretului muncitor, astfel incit 
acestea să confere reale valențe 
instructive, reconfortante, să 
atragă un număr tot mai mare 
de oameni ai muncii.

Exprimindu-ne deplinul acord 
cu programul de măsuri prezen
tat congresului, program case 
deschide și pentru sindicate un 
cîmp larg de acțiune, doresc să 
arăt că, în ce privește sindica
tele, ne vom strădui să găsim 
modalități mai eficiente pentru 
ca scriitorii, ceilalți oameni de 
artă să participe permanent la 
viața instituțiilor noastre cultu
rale. să fie mai prezenți în mij
locul oamenilor muncii din în
treprinderi, să asigure reperto
riului formațiilor artistice de 
amatori piese de teatru, librete 
de dans cu subiect, cintece pa
triotice, revoluționare și, in ge
neral. creații de artă în care să 
se regăsească convingător pato
sul, eroismul clasei noastre 
muncitoare, mărețele victorii pe 
care le-am obținut în construc
ția socialistă a țării.

înaltul prestigiu de care se 
bucură tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pe toate meridianele 
lumii, respectul și admirația po
poarelor față de concepția și ac
țiunile sale puse în slujba cau
zei păcii și colaborării interna
ționale conferă sindicatelor 
noastre o largă deschidere in 
relațiile cu centralele sindicale 
de diferite orientări de pe toate 
continentele. în spiritul princi
piilor politicii externe a parti
dului și statului nostru, sindica
tele din România vor milita cu 
hotărire pentru colaborare și 
unitate cu centralele naționale 
și organizațiile sindicale inter
naționale progresiste în lupta 
comună pentru progres social și
pace.

De la această înaltă tribună 
ne angajăm în fața conducerii 
partidului, a secretarului nostru 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să muncim cu abnc-' 
gație și hotărire pentru înfăp
tuirea Programului partidului, 
a hotărârilor istorice ale Con
gresului al XII-lea, menite să 
aducă țării și poporului noi și 
mărețe împliniri pe calea pro
gresului și civilizației socialiste.

CUVINTUL TOVARĂȘEI
VERONICA DOBRIN

Vibrantul ecou pe care îl are 
în inimile și conștiințele noas
tre expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la plenara 
lărgită a Comitetului Central al 
partidului demonstrează cu tă
rie unitatea națiunii noastre în 
jurul P.C.R., al secretarului său 
general, voința nestrămutată a 
tuturor cetățenilor patriei de a 
edifica» în libertate și pace, vi
itorul fericit al României so
cialiste. încrederea deplină a 
poporului in destinul său lumi
nos.

Pornind de la misiunea încre
dințată comitetelor județene de 
cultură și educație socialistă în 
calitatea lor de organisme de 
partid și de stat, care coordo
nează Întreaga activitate cultu
ral-educativă. am antrenat toa
te organizațiile de masă și ob
ștești. toți factorii educaționali 
în realizarea unor programe
concrete care să răspundă ce
rințelor educative din 
colectiv de muncă, din 
localitate a județului.

fiecare 
fiecare 
Ne-am

organizat munca în așa fel in
cit in sistemul educației prin
activitatea culturală să fie cu
prinse fiecare secție din între
prindere sau platformă indus
trială. fiecare fermă, sat. comu
nă, implicînd mai mult căminele

culturale, casele de cultură, clu
burile muncitorești, instituțiile 
artistice profesioniste, care să 
desfășoare activități educative 
permanente, să răspundă cerin
țelor fiecărui colectiv de muncă.

Au devenit tradiționale în 
județul nostru manifestări de 
amploare care configurează 
viața spirituală a Brăilei cum 
sint : „Amfiteatru politico-cul- 
tural", „Cinstire muncii și crea
ției" — ciclurile de manifestări 
organizate pe consilii unice a- 
groindustriale de stat si coope
ratiste. „Sărbătoarea holdelor 
bogate", „Festivalul cântecului 
patriotic muncitoresc revoluțio
nar", „Festivalul național de 
poezie patriotică". „Odă pămîn- 
tului natal", „Festivalul brigă
zilor artistice sătești" și altele, 
la care au participat numeroși 
oameni ai muncii de diferite 
virste și profesii.

Cunoașterea politicii econo
mice a partidului, a problema
ticii autoconducerii, a autoges- 
tiunii și noii revoluții agrare, 
educarea prin și pentru muncă, 
ridicarea nivelului de pregătire 
profesională, educarea mate- 
rialist-știintifică și moral-cetă- 
țenească ocupă un spațiu larg 
în programele de activitate ale 
instituțiilor cu rol educativ.

Promovând cu fermitate tezele 
definitorii ale patriotismului so
cialist și umanismului revolu
ționar. formulate cu excepțio
nală cutezanță teoretică de se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
am integrat In ansamblul preo
cupărilor tuturor factorilor edu
caționali valorificarea moșteni
rii culturale. împletirea tradi
țiilor istorice cu perspectivele 
dezvoltării viitoare, pentru ca 
teatrul, muzeul, bibliotecile, că
minele culturale și cluburile 
muncitorești să devină o școa
lă de educație patriotică a tutu
ror vârstelor.

Analizindu-ne însă munca 
prin prisma criticilor formulate 
de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în expunerea la re
centa plenară lărgită a Comite
tului Central, am desprins esen
ța lipsurilor noastre, necesitatea 
de a acționa cu tot mai multă 
fermitate pentru perfecționarea 
continuă a activității cultural- 
educative.

Festivalul național „Cîntarea 
României" a condus și in jude
țul nostru la înființarea unor 
noi formații artistice, cercuri si 
cenacluri de creație, la organi
zarea a numeroase si diverse 
acțiuni. Totuși, nu întotdeauna 
acestea s-au implicat deplin în 
viața social-eeonomică a locali
tăților, n-am reușit să asigurăm 
în suficientă măsură legarea 
activității eultural-artistice si 
politico-educative cu sarcinile 
eeonomico-sociale. cu producția, 
deși și județul nostru se con
fruntă cu probleme economice 
dintre cele mai stringente în 
domeniul gospodăririi materi
ilor prime, materialelor și re
surselor de energie, in dome
niul creșterii productivității 
muncii, indeosebi in agricultu
ră. folosirii integrale a timpului 
de lucru, apărării avutului ob
ștesc.

Ne angajăm în fata conduce
rii partidului să depunem efor
turi susținute pentru a realiza 
în munca noastră o nouă cali
tate cerută de etapa actuală de 
dezvoltare a societății româ
nești, să imprimăm acțiunilor 
dinamismul vieții de zi cu zi, 
inlăturind din munca noastră 
formalismul, rutina, festivismul.

Vom acționa pentru perfec

ționarea conținutului și crește
rea eficientei întregii activități 
politico-educative. pentru cu
noașterea temeinică a politicii 
economice a partidului, a pro
blematicii autoconducerii. auto- 
gestiunii și autoaprovizionării. 
pentru ridicarea nivelului de 
pregătire profesională a mase
lor.

Pornind de la puternica dez
voltare a agriculturii județului, 
de la cerințele noii revoluții a- 
grare. vom acționa cu mai multă 
fermitate, prin forme și mij
loace de mare eficientă educa
tivă, pentru sădirea dragostei 
fată de munca agricolă, pentru 
ridicarea nivelului general de 
cunoașteri al tuturor lucrători
lor din agricultură, pentru îm
bogățirea vieții spirituale a sa
telor.

în legătură cu proiectul 
Programului de măsuri, cu 
ale cărui prevederi sint întru 
totul de acord, aș dori să 
fie precizate și sarcinile 
U.N.C.Â.P., respectiv ale uniuni
lor județene ale cooperativelor 
agricole de producție în activi
tatea politico-educativă și cul- 
tural-artistică în rind ui coope
ratorilor. pentru creșterea con
tribuției acestora' la înfăptuirea 
obiectivelor noii revoluții in a- 
gricultură.

Salutul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
prezentat de la înalta tribună 
a congresului de către tovarășa 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, 
jalonează cu clarviziune revolu
ționară drumul împlinirilor so
cialiste în domeniul activității 
politico-educative, statuează lo
cul culturii în sistemul valori
lor naționale ca factor determi
nant în făurirea personalității 
umane a omului nou. ctitor al 
noii noastre societăți.

Pentru ca tot ceea ce astăzi 
gîindim, tot ce năzuim să devină 
realitate, avem nevoie de pace. 
De aceea, alăturîndu-ne inimile 
și glasurile în apărarea păcii, 
ne bucurăm că Apelul poporu
lui român, strălucită inițiativă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— se aude astăzi pe toate meri
dianele globului, pentru ca ome
nirea să beneficieze de dreptul 
la viață, la pace, la existentă li
beră și demnă.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE DRAGOȘ

De la istorica Plenară a Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român. în cadrul că
reia a fost prezentată ampla și 
strălucita expunere a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pînă la 
desfășurarea Congresului educa
ției politice și culturii socialiste 
a trecut puțin timp ; el a fost 
însă suficient pentru a ne con
vinge puternic, prin studierea și 
însușirea ideilor vizionare, mo
bilizatoare ale expunerii, că 
multă vreme de acum înainte — 
așa cum o demonstrează și spiri
tul dezbaterilor congresului — 
orientările și ideile novatoare, 
revoluționare ale secretarului 
general al partidului vor fertili
za gindirea și acțiunea creatoare 
ale întregului popor. Acest am
plu document-program, care ne 
îndeamnă să armonizăm continuu 
idealurile cu posibilitățile, este 
străbătut in mod fundamental 
de o rară și mare încredere în 
om. în puterea sa de creație. în 
vocația sa pentru autoperfecțio- 
nare și autodepășire. în-tr-ade- 

ț văr. în dezvoltarea și afirmarea 
vocației constructive, a noului 
și a dăruirii pentru nou, în de
venirea omului nu există limite, 
în magistrala expunere se sub
liniază cu fermitate faptul că nu 
e suficient să cunoști neajunsu
rile ce se pot ivi și cauzele lor. 
ci. în calitate de comunist, de 
revoluționar trebuie să-ți faci pe 
deplin datoria, să stabilești mo
dalitățile și măsurile prin care 
să se asigure înlăturarea nea
junsurilor; progresul în fiecare 
domeniu de activitate urmînd să 
treacă din planul dezideratelor 

•în acela al realizărilor durabile.
Dintr-o asemenea perspectivă, 

a devenit limpede și pentru pre
sa noastră, pentru colectivul 
ziarului „Scînteia", in cadrul că
ruia îmi desfășor activitatea, ce
rința de a ne estima cu exigen
ță rezultatele de pînă acum, de 
a ne asuma într-un mai înalt 
grad de răspundere misiunea în
credințată de partid și popor, 
presa trebuind să fie o perma
nentă cutie de rezonantă a stă
rii de spirit, a idealurilor și op
țiunilor națiunii.

Presa noastră își desfășoară 
activitatea într-o tară socialistă 
condusă de un partid puternic 
și unit, beneficiind de gindirea 
clarvăzătoare, mereu înnoitoare 
a secretarului general al parti
dului, care — prin abordarea di
alectică, realistă, profundă și 
curajoasă a celor mai complexe 
probleme ale vieții interne și 
internaționale — este și pentru 
ziariști, ca pentru întregul po
por, un luminos și permanent 
exemplu. Iată de ce mă consider 
dator și onorat să afirm că toa
te realizările obținute în activi
tatea ziarului „Scinteia". a pre
sei în general, sint nemijlocit 
legate de îndrumările și orien
tările de amplă anvergură for
mulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în atitea prilejuri, 
între care amintesc prețioasele 
indicații date în memorabila cu- 
vîntare rostită la aniversarea 
semicentenarului „Scinteii".

Așezată în orizonturile unei 
demnități autentice, presa a fost 
investită cu mari răspunderi și 
își îndeplinește cu devotament 
sarcina de onoare de a milita 
pentru cunoașterea și populari
zarea politicii partidului, de a 
contribui la mobilizarea energii
lor tării în vasta operă de con
strucție socialistă. într-un ase
menea moment de amplă ana
liză. menit a conferi noi dimen
siuni politice și morale, a spori 
eficienta faptului publicistic este 
firesc și necesar să ne întrebăm 
dacă am făcut totul, dacă sintem 
Întotdeauna în măsură să rapor
tăm că din coloanele presei ira
diază cu toată forța lor spiritul 
înnoitor, privirea profundă in 
departe. înțelegerea complexă

și nuanțată a problematicii vas
te cu care ne confruntăm. A 
răspunde cu frazele automulțu- 
mirii ar însemna să abandonăm 
spiritul convingerii esențiale ce 
trebuie să domine orice activita
te — acela că perfecționarea nu 
este o cerință de moment, con- 
juncturală ; ea este și trebuie să 
fie parte a unui proces perma
nent. tel al fiecărei conștiințe. 
Sintem, în acest sens, conștienți 
că pagina de ziar nu se arată a 
fi la fiecare apariție în rezonan
tă deplină cu complexitatea fe
nomenelor actuale, cu dinamis
mul și noblețea muncii' contem
poranilor noștri. Or, nu poate fi 
pentru noi. ziariștii, năzuință 
mai puternic luminată de dem
nitatea împlinirii ei decit aceea 
de a aduce in paginile presei, 
cit mai convingător, portretul 
de inegalabilă frumusețe, de 
măreață existență creatoare al 
omului muncii, al celui care este 
certitudinea de azi și de miine 
a patriei. Sintem, de asemenea, 
datori să asigurăm mai multă 
expresivitate și forță de convin
gere prezentării problemelor 
majore ale prezentului din in
dustrie, agricultură, știință. în- 
vățămînt și cultură, să ne im
plicăm în dezbaterea și eluCți- 
darea fenomenelor complexe ce 
apar în procesul muncii, să pro
punem atenției nu doar fapte 
cu valoare anecdotică, ci reali
tăți și fapte definitorii pentru 
etapa în care ne aflăm. După 
cum sintem preocupați să reeva
luăm, dintr-o mai convingătoa
re perspectivă, spiritul de com
bativitate al presei, combativi
tatea trebuind gindită și pre
zentată în presă din unghiul 
unei optici superioare. Ea tre
buie să se bazeze mai mult pe 
o argumentare profundă, pe spi
rit autentic militant, principial, 
să vizeze mai energic finalități 
practice, dar și mai durabile fi
nalități în planul conștiinței. 
Pentru aceasta va trebui să ne 
apropiem cu deosebire de feno
menele pozitive, generate de 
măsurile întreprinse în direcția 
dezvoltării și adâncirii democra
ției socialiste, a sporirii res
ponsabilităților colectivelor de 
muncă față de propria activita
te, față de întronarea, pretu
tindeni, a normelor eticii și 
echității socialiste. Să demon
străm, totodată, cu argumentele 
faptei, că democrația socialistă 
înseamnă o potențare a răspun
derilor, o însumare superioară a 
acestora; că ea nu are nimic co
mun cu voluntarismul superfi
cial, cu ignorarea răspunderii 
personale.

în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la plenara 
partidului — expunere al cărei 
înalt spirit se găsește pe deplin 
reflectat în cuvintul de salut 
adresat congresului de tovarășa 
Elena Ceaușescu — au fost con
turate orizonturile noi ale în
țelegerii unitare a istoriei po
porului și partidului, rolul esen
țial al cunoașterii istoriei în 
opera de formare și educare a 
omului nou. Se evidențiază, 
totodată, cu claritate că trecutul 
glorios, progresist nu poate fi 
mai înălțător omagiat decit prin 
slujirea patriei de azi, prin în
rolarea eficientă în marele efort 
național de construcție, prin pa
triotismul faptei creatoare. Și 
în acest domeniu presa are po
sibilități nelimitate de acțiune, 
cu condiția de a refuza mai ho- 
tărît prezentarea simplistă, in
expresivă a unor asemenea 
idei, avînd, în același timp, gri
ja de a respecta cu mai acută 
preocupare frumoasa limbă ro
mânească, zestrea inegalabilă pe 
care ne-au lăsat-o strămoșii. 
După cum patriotismul înseam
nă și replica hotărită, neiertă
toare față de tot și de toți cei 
care ar încerca să denigreze pa

ginile de glorie ale istoriei na
ționale, să minimalizeze și să 
maculeze munca prezentă și rea
lizările muncii noastre. Veninul 
urii unor trădători de țară, ură 
hrănită cu arginți! unei sim
brii nedemne, aruncă în eter, 
către noi, cuvinte denigratoare, 
în veacuri îndepărtate, cînd po
porul nostru a fost obligat de 
împrejurări potrivnice să supor
te dominația străină, oamenii de 
artă și har făceau, cu ajutorul 
culorilor vegetale, „publicistică 
militantă". îi pictau și ii exi
lau pe dușmanii libertății țării, 
îmbrăcați în costume specifice 
pentru; a nu exista nici un 
echivoc, pe zidurile construcții
lor medievale, lingă și în flă
cările iadului. Se făcea și ast
fel dreptate istoriei; se dădeau 
sentințe și pedepse definitive. 
Azi. cind redactăm în libertate 
presa noastră, într-o țară libe
ră. independentă, sintem da
tori să urmăm cu talent acea 
veche lecție de patriotism, în- 
fățișîndu-i opiniei publice în 
tragica și deplorabila lor ipos
tază pe toți cei care, mai . de 
departe sau mai de aproape, a- 
tentează la demnitatea istoriei 
și demnitatea vieții noastre. 
După cum față de o anume 
ideologie, ce se străduiește să 
demonstreze ceea ce nu se poa
te demonstra, să pună sub 
semnul întrebării realizările so
cialiste, însuși socialismul ca 
sistem viabil, față de asemenea 
afirmații lipsite de temei va 
trebui să manifestăm o mai ac
tivă combativitate, mai fermă 
intransigență revoluționară și 
eficiență politică, punind în lu
mină superioritatea ideologiei 
partidului nostru. Lupta dintre 
ideologii echivalează, în fond,

CUVINTUL
TAMARA

Condus de partid, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
Frontul Democrației și Unității 
Socialiste, cel mai larg și mai 
reprezentativ organism politic, 
patriotic și revoluționar al de
mocrației noastre socialiste, 
este direct implicat in întreaga 
viață spirituală șl politico-edu- 
cativă a țării ; pe lingă acțiu
nile comune, de coordonare u- 
nitară a activității ample pe 
care o desfășoară in acest do
meniu organizațiile de masă și 
obștești componente, el are în 
răspundere o serie de acțiuni 
specifice, de cea mai mare în
semnătate pentru formarea o- 
mului nou, cu o înaltă conști
ință socialistă.

De aceea socotim de datoria 
noastră să exprimăm conduce
rii partidului, personal tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în
treaga gratitudine, mulțumirea 
și recunoștința tuturor forțelor 
sociale și politice ale țării, pen
tru hotărîrea de a pune și acest 
al II-lea Congres al educației 
politice și culturii socialiste sub 
egida Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, expresia po- 
litico-organizatorică a unității 
de fapt, a aspirațiilor comune, 
a consensului național și a vo
inței unanime a poporului nos
tru de a urma în totul partidul, 
pe secretarul său general, în 
efortul istoric de a înălța pe 
pămîntul străbun al patriei cea 
mai dreaptă și mai umană orân
duire socială pe care o cunoaș
te omenirea : socialismul mul
tilateral dezvoltat, comunismul.

Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., ale 
cărei idei orientează lucrările 
congresului nostru, conferindu- 
le o atît de profundă semnifi
cație teoretică și practică. în
trunește adeziunea tuturor ce
lor ce muncesc, întrunit in 
ea strălucesc toate marile 
virtuți care definesc înțelepciu
nea poporului român, adăugîn- 
du-le strălucirea gindirii revo
luționare, a metodei materialist- 
dialectice de analiză, ^realismul 
și obiectivitatea proprii științei, 
viziunea de largă perspectivă 
istorică, patriotismul înflăcărat 
și devotamentul fără margini 
față de nobileje idealuri ale 
dreptății și echității, ale adevă
rului și demnității, ale suvera
nității și independenței națio
nale, ale prieteniei, colaborării 
și păcii mondiale pe care le 
implică, in mod necesar, con
cepția comunistă despre lume 
și viață. Iată de ce poporul 
nostru se regăsește în această 
expunere cu tot ceea ce deter
mină și caracterizează astăzi 
conștiința națională.

Consiliul Național' al Frontu
lui Democrației și Unității So
cialiste raportează că, acționind 
pe baza hotărîrilor Congresului 
al XII-lea al P.C.R., în lumina 
indicațiilor secretarului general 
al partidului, organizațiile com
ponente au desfășurat o largă 
activitate politico-educativă, 
care a contribuit la formarea 
conștiinței omului nou al socie
tății noastre. A fost acordată o 
deosebită atenție popularizării 
hotărîrilor partidului și a legi
lor țării, punindu-se accent pe 
problemele care privesc apăra
rea, buna gospodărire și dez
voltarea proprietății obștești, 
respectarea normelor socialiste 
de muncă și viață, consolidarea 
cuceririlor revoluționare ale 
poporului și apărarea patriei, 
ca îndatoriri fundamentale ale 
fiecărui cetățean. A fost orga
nizată lunar, în fiecare locali
tate, Tribuna democrației, care 
s-a impus ca o adevărată școa
lă a educației politice, patrioti
ce, revoluționare.

Cu sprijinul și sub îndruma
rea directă ale organelor și or
ganizațiilor de partid, s-a dez
voltat sistemul învățămîntului 
politico-ideologic de masă, care 
este frecventat de milioane de 
oameni ai muncii de la orașe și 
sate ; se desfășoară; în conlu
crare cu instituțiile culturii de 
masă, o largă activitate de 
popularizare a cunoștințelor ști
ințifice și tehnice, de susținere 
a acțiunilor din cadrul Festiva
lului național „Cîntarea Româ
niei".

Activitatea pe care o desfă
șoară Frontul Democrației și 
Unității Socialiste se materiali-

în plan social si filozofic, cu 
lupta dintre nou și vechi. Iar 
noul, reprezentat de ideologia 
noastră, a fost și va fi Întot
deauna în avangarda oricărei 
lupte. Viitorul, va fi mereu de 
partea lui.

Este, de aceea, cu atît mai ne
cesar ca presa noastră să acor
de o și mai mare atenție evi
dențierii principiilor care gu
vernează tutelar politica inter
nă și externă a partidului și 
statului nostru, politică în care 
vocația de pace, spiritul de 
echitate, atitudinea constructivă 
și demnitatea poporului român 
își află o memorabilă întruchi
pare, politică magistral elabo
rată și strălucit promovată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

îngăduiți-mi ca, în încheiere, 
în acest prestigios forum al 
ideologiei și culturii, în numele 
colectivului de redacție al 
„Scinteii", al gazetarilor comu
niști, să exprim hotărîrea ca în 
viitor — călăuziți, de îndemnu
rile și ideile de generoasă și 
durabilă rezonanță ale secreta
rului general al partidului, de 
strălucitul său exemplu revolu
ționar — să acționăm mai ac
tiv pentru ca presa să fie' la 
înălțimea timpului în care trăim, 
a minunatelor fapte de muncă 
și creație ale poporului român, 
care, într-o unitate indestructi
bilă, se îndreaptă demn și în
crezător spre ziua de mîine a 
patriei, mereu mai luminoasă, 
așa cum au visat-o vrednicii 
noștri înaintași, așa cum ne 
conduce să o înfăptuim marele 
om politic, suflet în sufletul 
neamului său, luminatul patriot 
comunist, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

TOVARĂȘEI 
DOBRIN

zează în fapte de muncă, do- 
bîndește caracterul concret al 
unor inițiative în producție, ca
pătă forma participării active 
a populației la realizarea unor 
obiective de interes obștesc, 
general' ; unitatea poporului în 
jurul partidului, al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se transformă astfel 
în activitate practică consacra
tă împlinirii marilor obiective 
cuprinse in Programul făuririi 
socialismului multilateral dez
voltat, a comunismului în 
România.

Cu toate acestea, în. lumina 
expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la pienara C.C. al 
P.C.R., apare limpede necesita
tea de a ridica pe o nouă 
treaptă calitativă întreaga ac
tivitate pe care o desfășoară 
Frontul Democrației și Unității 
Socialiste pe plan ideologic și 
politico-educativ ; dispunem de 
uil cadru politico-organizatoric 
larg, colaborăm îndeaproape cu 
toate instituțiile culturii de 
masă, avem st rinse, legături cu 
deputății și cu organele puterii 
de stat, edităm organe de presă 
proprii și beneficiem de condu
cerea directă a secretarului 
general al partidului — condiții 
minunate pe care nu le fructi
ficăm încă în suficientă mă
sură.

Din expunere rezultă, ca o 
direcție majoră de acțiune în 
viitor, pentru toate forțele 
oupriinse în Frontul Democra
ției și Unității Socialiste, nece
sitatea ca activitatea politico- 
educativă să stăruie asupra 
înțelegerii profunde de către 
cei ce muncesc a legităților dez
voltării sociale, a forțelor de 
producție ca factor determinant 
al evoluției istorice, in strânsă 
legătură cu realitățile de azi 
ale economiei naționale, ou 
transformările calitative pe 
care le promovează partidul în 
industria și agricultura țării, 
cu fenomenele complexe și 
contradictorii care confruntă 
omenirea ; trebuie să întronăm 
acest spirit nou în activitatea 
politico-educativă, bazat pe dez
baterea deschisă, ancorată 
strins în miezul, problemelor 
producției, ale productivității și 
eficienței, pentru o bună acti
vitate economică ca expresie a 
nivelului ridicat al conștiinței 
oamenilor.

Pentru a ridica activitatea 
politico-educativă la nivelul 
exigențelor actuale, Consiliul 
Național, consiliile teritoriale 
vor acționa șd mai unitar, pen
tru lichidarea paralelismelor 
care există încă in munca or
ganizațiilor componente, vor 
analiza periodic modul în care 
se îndeplinesc programele ela
borate în comun.

Cu sprijinul C.N.Ș.T., vom 
colabora mai îndeaproape ou 
asociațiile și societățile științi
fice, vom declanșa o largă ac
țiune de ridicare a nivelului de 
cunoaștere al maselor direct 
legată de reducerea consumu
rilor de materii prime, de gos
podărirea exemplară a avuției 
naționale, a energiei șl com
bustibilului, de înfăptuirea 
obiectivelor revoluției agrare, 
de formarea și dezvoltarea con
cepției științifice despre lume 
și viață.

Indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a pune la temelia 
întregii activități de educație 
socialistă a maselor cunoașterea 
istoriei milenare a poporului 
român constituie pentru noi un 
motiv de justificată mîndrie 
națională și de puternică mo
bilizare. Avem un trecut glo
rios. care se leagă în mod ne
cesar de prezentul socialist și de 
mărețul viitor comunist al pa
triei, și este de datoria noastră 
să-1 luminăm din perspectiva 
zilei de azi, pentru formarea 
unor sentimente de puternic 
atașament fată de pămîntul ro- 
mâneso, de frăție între oamenii 
muncii fără deosebire de națio
nalitate, de întărire a unității 
întregii națiuni in jurul partidu
lui, de prietenie și solidaritate 
cu toate popoarele.

Este necesar să realizăm cu 
toate organizațiile componente 
programul de folosire utilă, edu
cativă a timpului liber al tu
turor categoriilor de oameni ai 
muncii, să avem noi inițiative 
privind integrarea lor socială, 
să transformăm într-o largă

mișcare de masă cunoașterea 
locurilor de interes istoric, grija 
pentru monumentele de cultură.

Vom asigura creșterea con
tinuă a rândurilor Organizației 
democrației și unității socialiste, 
participarea activă, organizată 
a tuturor cetățenilor la viața 
politică și socială a țării, la 
afirmarea largă și eficientă a 
personalității umane în cadrul 
democrației noastre socialiste.

Ne însușim întru totul Pro
gramul de măsuri supus dezba
terii congresului nostru și vom 
milita: pentru soluționarea în 
mai bune condiții a tuturor sar
cinilor ce revin organizațiilor 
componente, pentru valorifica
rea deplină a inițiativei, price
perii, a geniului creator al 
celor ce muncesc. Propunem oa 
în viitor programele de edu
cație și cultură socialistă la sate 
și în cartiere să fie elaborate 
și dezbătute de organizațiile 
frontului.

Acordăm cea mai înaltă apre
ciere ideilor cuprinse în expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind situația in

ternațională actuală, procesele 
care au loc în lume, direcțiile 
și căile de acțiune pentru rea
lizarea destinderii, dezarmării 
și păcii .pe planeta noastră ; 
vom face din vocația de pace 
a poporului nostru un puternic 
instrument al construcției eco
nomice, al întăririi forței ma
teriale și spirituale^ al indepen
denței și suveranității patriei.

Conștienți de necesitatea în
lăturării lipsurilor noastre, d« 
sarcinile pe care le pune în fața 
noastră partidul, secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ne angajăm solemn 
să facem totul pentru a spori 
contrfbuția Frontului Democra
ției și Unității Socialiste la 
opera istorică de făurire a cul
turii socialiste înaintate ; nu 
ne vom cruța forțele pentru a 
întări și mai mult încrederea, 
dragostea, adeziunea și unita
tea poporului nostru în jurul 
partidului, al marelui patriot 
aflat în fruntea sa, care în
truchipează cele mai înalte 
aspirații de bunăstare, fericire 
și pace ale națiunii noastre.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
PAUL ERDOS

Epoca pe care o trăim, carac
terizată prin mari elanuri revo
luționare, este un nesecat izvor 
de inspirație pentru toate arte
le, prin faptul că este ea însăși, 
in primul rind, izvorul umanis
mului revoluționar. Sintem, de 
aceea, recunoscători acestei 
epoci și făurarului ei, omul 
care i-a găsit culorile in chiar 
sufletul său de revoluționar 

' patriot tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. La recenta plenară 
lărgită a Comitetului Central al 
partidului, marele fiu al po
porului român s-a referit pe 
larg, cu aceeași dragoste, cu 
același nesecat interes, la pro
blemele scrisului, ale artei. Cu
vintele care ne-au fost adresate 
au încărcătura de viață a con
temporaneității. într-adevăr, ce 
misiune mai. nobilă poate avea 
un artist decit slujirea poporu
lui său, elogierea pămîntului 
patriei, propagarea ideilor de 
umanism, de frăție, de înțele
gere, de pace ?

Numeroasele expoziții organi
zate de către Uniunea artiștilor 
plastici în cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României" 
au dat artiștilor plastici prilejul 
să-și afirme, prin nivelul lucră
rilor prezentate, vocația lor pen
tru o muncă rodnică și bogată, 
convingerea fermă că menirea 
artistului, în condițiile actuale 
este aceea de a servi țara, po
porul, de a conferi artei lui o 
puternică forță educativă.

Avem, după cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu, o is
torie unică. De aici se desprinde 
ideea că avem și o spiritualitate 
unică — spiritualitatea poporu
lui nostru, clădită trainic pe 
tradiție, pe învățătura Partidu
lui Comunist Român despre 
lume și viață. Noi toți servim, 
după puterile noastre, această 
spiritualitate.

Ca semnificativă legătură 
trainică dintre artiștii plastici și 
oamenii muncii angrenați direct 
în producție, am organizat nu
meroase acțiuni care s-au bucu
rat de o largă apreciere. Aceste 
acțiuni s-au concretizat în ci- 
teva expoziții de portrete ale 
fruntașilor din industrie, ale 
fruntașilor din agricultură, ex
poziții itinerate in întreprinderi, 
la sate. Această ancorare în 
realitatea cotidiană, această 
investigare atentă a marilor 
realizări de muncă și fapte, stu
diul atent al chipului acestor 
oameni care-și desfășoară zilnic, 
cu dăruire, activitatea neobosită 
de constructori ai socialismului 
au constituit și constituie pen
tru artiștii plastici importante 
prilejuri de reflecție cetățe
nească șl artistică.

Sintem conștienți de faptul că 
în activitatea noastră persistă 
neajunsuri și nedmpliniri, că e 
nevoie de un plus de inițiativă, 
de exigență, de angajare. Nu 
am făcut încă totul pentru a ne 
implica în activitatea culturală 
de masă, pentru a lărgi colabo
rarea cu plasticienii amatori. 
Aceștia au nevoie de sprijinul 
nostru permanent, competent și 
sistematic. E necesar să acor
dăm mai multă atenție cercu
rilor de artă plastică, pasiona- 
ților ce activează în cadrul ca
selor de cultură și cluburilor de 
întreprindere, în alte așezămin
te din sistemul educațional și al 
culturii de masă. în direcția a- 
ceasta trebuie să semnalăm și 
faptul că eficiența mai redusă

a muncii noastre se datorește șl 
existenței unor paralelisme în
tre diferitele instituții culturale 
și organizațiile de masă și ob
ștești. Consider că Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, 
comitetele județene subordonate 
lui trebuie să-și exercite cu mai 
multă vigoare și spirit organiza
toric rolul de organ de control 
și îndrumare a activității cultu
rale de masă. în vederea apli
cării indicațiilor date de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la recen
ta plenară lărgită a Comitetului 
Central al Partidului din 1—2 
iunie, vom acționa pentru ca 
întreaga creație literar-artistică 
din patria noastră, valorificând 
in profunzime vocația ei uma
nistă, patriotică, să aducă o con
tribuție sporită la educarea ma
selor largi de oameni ai muncii 
în spiritul ideilor nobile ale 
partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
vizitat multe expoziții de artă 
plastică. De fiecare dată ne-a 
cerut nouă, creatorilor, să ne 
inspirăm direct de la izvor. A 
îndeplini acest însuflețitor în
demn înseamnă a înfățișa, în 
opere durabile, realitățile de azi 
ale patriei, voința demnă și li
beră a poporului român. Au fost 
și cazuri cind unele lucrări cu
prinse in expozițiile trimise în 
diferite localități ale țării nu au 
fost înțelese de oamenii muncii, 
aceștia adresînd critici îndrep
tățite celor care le-au realizat. 
Ne angajăm în fața conducerii 
partidului că Uniunea artiștilor 
plastici va sprijini creatorii să 
realizeze opere CU un profund 
mesaj educativ, al căror ecou să 
fie tot mai puternic în conștiin
țele oamenilor muncii.

Aș dori, totodată, să exprim 
sentimentele cele mai vii de ad
mirație și gratitudine pentru 
munca eroică a harnicului nos
tru popor, pentru partidul și 
statul nostru socialist, pentru 
strălucita personalitate a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. ale că
rui eforturi, pline de abnegație 
și nețărmurit devotament puse 
în slujba dezvoltării tării, a tri
umfului cauzei colaborării, coo
perării, păcii și progresului so
cial în întreaga lume, au sporit 
nemăsurat numărul prietenilor 
României pe meridianele Terrei. 
Se confirmă o dată mai mult a- 
devărul că întărirea națiunii și 
statului național independent, 
dezvoltarea fiecărui stat socia
list duc la creșterea prestigiului 
socialismului în lume, la afirma
rea forței lui pe plan internațio
nal.

în încheiere, aș dori să vă asi
gur că artiștii plastici, toți oa-, 
menii de cultură — fără deose
bire de naționalitate înfrățiți 
sub steagul partidului, vor des
fășura o activitate bogată, rea- 
lizind opere valoroase, demne de 
epoca în care trăim. Continua
tori ai strălucitelor tradiții ale 
creației românești strîns legate 
de destinul istoric al poporului 
nostru, noi, artiștii plastici din 
România, profund devotați pro
gresului patriei, cauzei partidu
lui. a socialismului, ne angajăm 
să punem talentul și entuzias
mul nostru în opera de ilustrare 
complexă a epopeii naționale, 
culminînd cu grandioasele rea
lizări contemporane înfăptuite 
sub conducerea Partidului Co
munist Român, fri frunte cu se
cretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE ȚANDĂRĂ

Congresul educației politice și 
culturii socialiste are o semnifi
cație deosebită, desfășurindu-se 
la puțin timp după plenara lăr
gită a C.C. al P.C.R.„de la a că
rei înaltă tribună secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a rostit o 
strălucită expunere, document 
programatic de o inestimabilă 
valoare teoretică și practică în 
care sint direcționate căile con
crete de acțiune în vederea per
fecționării activității ideologice 
și politico-educative, de dezvol
tare a conștiinței socialiste și 
formare a omului nou, construc
tor al socialismului și comunis
mului.

Am mandatul să exprim a- 
deziunea deplină a comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii 
de pe unul din marile șantiere 
ale țării, cel al sistemului hi
droenergetic și de navigație 
Porțile de Fier II, față de în
treaga politică internă și externă 
pe care o desfășoară partidul și 
statul nostru, în fundamentarea 
căreia rolul determinant revine 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care promovează un înalt spirit 
revoluționar, un mod de gîndire 
și acțiune novator in întreaga 
activitate politică, economică și 
socială din patria noastră.

Conștienți de marea însemnă
tate pe care o are pentru eco

nomia națională, pentru socie
tatea noastră obiectivul hidro
energetic de pe Dunăre, pe care 
îl construim în prezent, comu
niștii, toți oamenii muncii de pe 
marele șantier acționează cu 
fermitate, hotărire și abnegație, 
în spiritul cerințelor formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la plenara lărgită din iunie a.c., 
pentru a asigura o nouă calitate 
a muncii pe șantier, pentru a 
grăbi finalizarea lucrărilor, așa 
incit în arterele energetice ale 
tării să pulseze cit mai repede 
curentul electric produs la Pore 
tile de Fier II.

Mobilizați plenar de organele 
și organizațiile de partid, comu
niștii. toți oamenii muncii din 
unitatea noastră au realizat și 
depășit cu 10,9 la sută sarcinile 
planificate la constructii-mon- 
tai pe primele cinci luni din 
acest an. Vă raportăm că stadii
le fizice ale lucrărilor la obiecti
vele de bază se înscriu in limi
tele stabilite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu ocazia 
vizitei de lucru efectuate în 
vara anului trecut pe șantierul 
nostru. Au început lucrările de 
preasamblare pe platformă a 
primului hidroagregat de 27,5 
MW și, corelat cu aceasta, am 
luat toate măsurile pentru creș
terea ritmului de betonare și a-
(Continuare in pag. a IV-a)
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
societății socialiste multilateral 
dezvoltate ! (Aplauze puternice, 
îndelungate). Pornind de la unita
tea dialectică între dezvoltarea 
forțelor de producție și activitatea 
ideologică, munca politico-educa- 
tivă și culturală trebuie să trans
forme această latură a activității 
într-un factor puternic al dezvol
tării generale a societății socialiste 
românești.

Se poate spune că lucrările con
gresului au constituit o înaltă școa
lă politico-educativă, o puternică 
manifestare a democrației munci
torești,' revoluționare, în care ma
sele populare, oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, partici
pă activ la elaborarea întregii po
litici interne și externe a patriei 
noastre.

Congresul demonstrează cu pu
tere că și în domeniul educației 
politice și culturii, participarea 
democratică a maselor populare la 
elaborarea programului și la acti
vitatea de înfăptuire a lui consti
tuie încă o subliniere a democra
tismului orînduirii noastre și re
prezintă garanția sigură a înfăp
tuirii neabătute a hotărîrilor adop
tate. (Aplauze puternice, îndelun
gate).

Pe drept cuvînt, în dezbaterile 
ce au avut loc s-a subliniat nece
sitatea ridicării pe o treaptă nouă 
a activității desfășurate în cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României", care oferă un cadru 
organizatoric larg de participare 
a maselor la creația cultural-artis- 
tică, la îmbogățirea activității în 
toate domeniile, la tot ce se creea
ză mai de preț în societatea noas
tră socialistă. Se poate spune că în 
cadrul Festivalului național „Cîn
tarea României" oamenii muncii 
sînt și făuritorii noii creații, și 
participanții și beneficiarii acestei 
activități, care demonstrează cu 
putere forța și energia creatoare, 
talentul inestimabil al minunatu
lui nostru popor. Avem datoria să 
ridicăm la un nivel tot mai înalt 
această activitate, să facem astfel 
îneît să asigurăm desfășurarea în 
condiții cit mai bune a Festivalu
lui național „Cîntarea României", 
transformîndu-1 într-o puternică 
forță creatoare a întregii noastre 
națiuni socialiste, a poporului — 
adevăratul făuritor al culturii, a 
tot ce se realizează în patria noas
tră. (Aplauze puternice ; se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“).

Este, de asemenea, necesar- — 
așa cum s-a subliniat pe drept cu
vînt în timpul dezbaterilor din 
congres — să obținem o dezvol
tare și mai puternică a literaturii 
și artei de toate genurile. Trebuie 
să facem astfel îneît activitatea 
literar-artistică să oglindească cu 
putere viața, munca și năzuințele 
poporului nostru, să contribuie la 
cultivarea nobilelor sentimente de 
dreptate socială și națională, de 
muncă, de omenie, la formarea o- 
mului nou, cu o înaltă conștiință 
revoluționară, patriotică, hotărît 
să învingă orice greutăți, să mear
gă ferm înainte spre societatea co
munistă — visul de aur al omeni
rii ! (Aplauze și urale prelungite ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
— P.C.R.!“).

Consiliul Educației și Culturii 
Socialiste, toate instituțiile și mij
loacele cultural-educative trebuie 
să tragă toate învățămintele din 
activitatea de pînă acum, din dez
baterile care au avut’ loc în cadrul 
congresului — și să acționeze în
tr-o deplină unitate pentru lichi
darea lipsurilor ce s-au manifes

tat, pentru îmbunătățirea întregii 
activități și asigurarea înfăptuirii 
politicii partidului în domeniul 
muncii politico-educative și cultu
ral-artistice, al făuririi unei înal
te conștiințe revoluționare a în
tregului nostru popor. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Congresul a evidențiat că dispu
nem de o puternică forță, de un 
uriaș front educativ-cultural, care 
reprezintă garanția sigură a înfăp
tuirii întregului program de edu
cație socialistă, de ridicare a con
științei revoluționare a oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, a întregului popor, de for
mare a omului nou, înarmat cu 
cele mai înaintate cuceriri ale ști
inței și tehnicii, ale cunoașterii u- 
mane din toate domeniile. Numai 
pe această bază vom realiza sarci
na trasată de Programul partidu
lui, de Congresul al XII-lea, de ul
tima plenară ! Numai astfel, înar
mat cu cele mai înalte cunoștințe 
din toate domeniile, poporul nos
tru va putea să ocupe un loc demn 
în rîndul națiunilor lumii, să se 
dezvolte liber și independent ! (A- 
plauze și urale puternice : se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“).

Se impune să acționăm cu toa
tă hotărîrea pentru unirea tuturor 
forțelor societății noastre în ca
drul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, în lupta și mun
ca pentru înfăptuirea programului* 
de dezvoltare economico-socială, 
pentru creșterea continuă a nive
lului de trai material și spiritual, 
pentru ridicarea patriei noastre pe 
noi culmi de progres și civilizație, 
pentru întărirea continuă a forței 
materiale și spirituale a României 
socialiste, a independenței și su
veranității sale. (Aplauze puterni
ce, îndelungate).

Dragi tovarăși și prieteni,
Situația mondială se caracteri

zează printr-o încordare extremă, 
prin ascuțirea contradicțiilor între 
diferite state și grupări de state, 
prin acumularea de noi și noi ar
mamente de distrugere în . masă, 
ca urmare a cursei înarmărilor, 
prin înrăutățirea și agravarea con
tinuă a situației economice mon
diale, prin creșterea decalajelor 
dintre țările bogate și sărace. în 
același timp, asistăm la intensifi
carea luptei popoarelor, a hotărîrii 
lor de a face totul pentru a se 
pune capăt cu desăvîrșire politicii 
imperialiste și neocolonialiste, 
pentru întărirea independenței și 
suveranității naționale, pentru o 
lume fără războaie, o lume a cola
borării și păcii. (Aplauze puterni
ce, prelungite ; se scandează înde
lung „Ceaușescu — Pace !“).

în aceste împrejurări complexe 
ale vieții internaționale, România 
se pronunță cu toată hotărîrea 
pentru încetarea conflictelor exis
tente, a acțiunilor militare și pen
tru trecerea la soluționarea tutu
ror problemelor numai și numai 
pe calea tratativelor. Așa cum am 
subliniat și în alte împrejurări, ori- 
cît de grele ar fi tratativele, oricît 
de mult și îndelungat timp ar cere 
acestea, ele reprezintă singura cale 
rațională.

în acest spirit ne pronunțăm cu 
' hotărîre pentru oprirea acțiunilor 
militare și retragerea trupelor is- 
raeliene din Liban, pentru soluțio
narea problemelor din Orientul 
Mijlociu pe calea tratativelor po
litice, cu participarea tuturor ce- 
lor interesați, inclusiv a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, 
în vederea realizării unei păci glo
bale, care să‘ducă la retragerea Is
raelului din teritoriile arabe ocu

pate în războiul din 1967, la solu
ționarea problemei poporului pa
lestinian pe baza dreptului la au
todeterminare și la constituirea 
unui stat palestinian independent. 
O pace trainică trebuie să se ba
zeze pe recunoașterea unui stat 
palestinian independent, pe recu
noașterea dreptului la dezvoltare 
liberă a poporului palestinian, 
precum și pe recunoașterea și asi
gurarea integrității și independen
ței statului israelian.

încă o dată menționez că este 
necesar să se facă totul pentru a 
se renunța la calea militară, pen
tru soluționarea tuturor probleme
lor litigioase dintre state numai și 
numai pe calea tratativelor. A- 
ceasta corespunde atît intereselor 
popoarelor respective, cît și cauzei 
generale • a colaborării și păcii în 
întreaga lume. (Aplauze prelungi
te, îndelungate ; se scandează „Sti
ma noastră și mîndria, Ceaușescu 
— România !“).

Ne pronunțăm cu toată hotărî
rea pentru oprirea amplasării de 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune și retragerea celor exis
tente, pentru o Europă fără nici 
un fel de rachete nucleare.

Considerăm . necesar ca la reu
niunea de la Madrid, din toamna 
acestui an, să se ajungă la înțele
geri cît mai bune cu privire la 
dezvoltarea colaborării și securi
tății tuturor statelor europene, 
pentru convocarea unei conferințe 
de dezarmare și încredere în Eu
ropa, pentru o Europă a colaboră
rii pașnice, unită, pe baza respec
tării orînduirii și independenței 
fiecărei națiuni. (Aplauze puterni
ce, îndelungate).

Acordăm o atenție deosebită co
laborării și păcii în Balcani. Ne 
pronunțăm ferm pentru realizarea 
în Balcani a unei zone fără arme 
nucleare de nici un fel. în acest 
scop, considerăm că se impune pre
gătirea și organizarea unei confe
rințe la nivel înalt pentru a ac
ționa în vederea realizării acestui 
deziderat unanim al popoarelor 
din regiunea noastră.

Ținînd seama de cursa înarmări
lor, de. creșterea puternică a acu
mulărilor de armament și a cheltu
ielilor militare, problema funda
mentală a epocii noastre o con
stituie oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea la dezarmare și, în pri
mul rînd, la dezarmarea nucleară, 
înlăturarea războaielor din viața 
omenirii și asigurarea unei păci 
trainice în lume. (Aplauze înde

lungate, prelungite ; se scandează 
„Dezarmare — pace !“).

Sesiunea specială pentru dezar
mare a Organizației Națiunilor 
Unite a evidențiat cu putere voința 
popoarelor de pretutindeni de a se 
trece cu hotărîre la măsuri con
crete de dezarmare. Nimic nu 
poate justifica continuarea cursei 
înarmărilor ! Nimic nu poate justi
fica acțiunile militare, acțiunile de 
forță !

România, poporul nostru au pre
zentat la O.N.U. propuneri ample, 
concrete, cu privire la dezarmare, 
însoțite de semnătura a 18 milioa
ne de cetățeni ai României socia
liste, care — la fel ca și alte po
poare — și-au manifestat și își ma
nifestă puternic voința și hotărîrea 
de a se pune capăt înarmărilor, de 
a se asigura pacea, dreptul națiu
nilor la viață, la pace și indepen
dență ! (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu — Pace !“).

Considerăm că în cadrul sesiunii 
O.N.U. s-au formulat propuneri de 
importanță deosebită care trebuie 
să fie luate în considerare și să con
stituie o bază pentru elaborarea 
programului de măsuri în vederea 
dezarmării, în vederea asigurării 
păcii.

Salutăm angajamentul Uniunii 
Sovietice de a nu folosi prima arma 
atomică. Considerăm că este nece
sar ca și Statele Unite ale Ameri- 
cii, precum și celelalte țări pose
soare de armament nuclear să-și 
asume asemenea angajamente. Dar, 
în același timp, considerăm că este 
necesar să se treacă cu hotărîre la 
măsuri de reducere fermă a arma
mentelor nucleare existente la un 
nivel minim, să se întocmească un 
program concret, sub un control 
larg internațional, cu privire la 
eliminarea completă a armamentu
lui nuclear din arsenalul militar de 
pe toate continentele. (Aplauze pu
ternice, îndelungate ; se scandează 
„Dezarmare — Pace !“).

în același timp, sînt pe deplin 
îndreptățite preocupările multor 
popoare cu privire la armamentul 
clasic. De aceci, considerăm că tre
buie să se acționeze cu toată ho
tărîrea și pentru reducerea arma
mentelor clasice, a altor armamente 
de distrugere în masă de orice fel. 
Și în această privință România a 
prezentat la Organizația Națiunilor 
Unite propuneri concrete care sînt 
bine cunoscute.

Este necesar să se țină seama de 
voința popoarelor, care, sub dife
rite forme, se manifestă cu toată 

fermitatea pentru dezarmare, pen
tru pace.

în ce ne privește, vom acționa 
și în continuare, cu toate forțele 
noastre, pentru ca, împreună cu 
statele, cu popoarele de pretutin
deni, să realizăm cerința vitală a 
omenirii, să asigurăm dreptul su
prem al oamenilor la existență, la 
viață, la pace. (Aplauze puter
nice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

România acționează și va face 
totul pentru întărirea colaborării și 
solidarității țărilor în curs de dez
voltare, în vederea făuririi noii or
dini economice internaționale, por
nind de la necesitatea că numai 
creînd condițiile necesare reduce
rii decalajelor dintre țările bogate 
și sărace, pentru progresul mai 
rapid al țărilor în curs de dezvol
tare, se vor crea condiții de stabi
litate și dezvoltare economică, se 
va asigura cu adevărat colaborarea 
egală și trainică, se va asigura 
pacea în întreaga lume. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Avem ferma convingere că mase
le populare de pretutindeni dispun 
de forța necesară care să ducă la 
soluționarea problemelor complexe 
ale omenirii în spiritul dreptății 
sociale și naționale, al principiilor 
deplinei egalități în drepturi, res
pectului independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Acordăm o mare însemnătate 
mișcării țărilor nealiniate, reuniu
nii ce va avea loc în toamna aces
tui an la Bagdad.

Considerăm că trebuie să se facă 
totul pentru creșterea rolului Orga
nizației Națiunilor Unite, al tutu
ror organismelor internaționale în 
soluționarea problemelor complexe 
ale vieții contemporane.

România va acționa cu toată fer
mitatea pentru întărirea continuă a 
relațiilor sale cu țările socialiste, 
cu țările în curs de dezvoltare, pre
cum și cu țările capitaliste dezvol
tate. Vom face totul pentru a con
tribui la realizarea unei politici 
noi, bazată pe principiile de egali
tate și respect reciproc, pe partici
parea tuturor statelor, în condiții 
de deplină egalitate, la soluționarea 
gravelor probleme ale vieții inter
naționale, în interesul tuturor po
poarelor, al bunăstării, independen
ței și fericirii lor. (Aplauze puter
nice, prelungite ; se scandează în
delung „Ceaușescu — pace !“).

în activitatea de adîncire a cu
noașterii reciproce, de întărire a 

prieteniei și colaborării dintre po
poare, cultura și arta ocupă un loc 
important. Se impune să acționăm 
în așa fel îneît, prin dezvoltarea 
colaborării internaționale și în acest 
domeniu, prin activitatea consacra
tă lărgirii cunoașterii peste hotare 
a creației literar-artistice și cultu
rale a poporului nostru, să con
tribuim la dezvoltarea prieteniei și 
colaborării dintre popoare, la cau
za generală a făuririi unei lumi a 
prieteniei și conlucrării pașnice. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Partidul și România socialistă 
vor întări continuu unitatea și co
laborarea cu toate partidele și 
forțele progresiste, democratice de 
pretutindeni, cu popoarele europe
ne și din întreaga lume, convinse 
că stă în puterea noastră, a tutu
ror ca, acționînd cu înalt spirit de 
răspundere, să asigurăm triumful 
rațiunii și păcii, realizarea unei 
lumi mai drepte și mai bune pe 
planeta noastră, în' care fiecare 
popor, fiecare națiune, să se poată 
dezvolta așa cum dorește, fără 
teama vreunei agresiuni, să-și 
poată făuri în mod liber bu
năstarea și fericirea ! (Aplauze 
puternice, îndelungate; se scan
dează „Ceaușescu — pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
în încheiere, doresc încă o dată 

să exprim deplina convingere că 
lucrările celui de-al II-lea Congres 
al educației politice și culturii so
cialiste vor reprezenta un nou mo
ment de importanță excepțională 
în întreaga activitate de formare 
a omului ndu, în munca de făuri
re a socialismului și comunismului 
în România. (Aplauze și urale pre
lungite ; se scandează indelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

întorși la locurile de muncă, în 
județe, în unități, toți participan
ții la congres trebuie să acționeze 
cu tgată hotărîrea pentru înfăp
tuirea planului de dezvoltare eco
nomico-socială pe acest an, pentru 
desfășurarea în cele mai bune 
condiții a activității din toate do
meniile.

Să demonstrăm în viață, în 
practică, unitatea deplină dintre 
muncă și activitatea cultural-edu- 
cativă, dintre dezvoltarea forțelor 
de producție și activitatea ideolo- 
gică-educativă ! Să demonstrăm 
că aceste două laturi constituie un 
tot unitar care asigură mersul 
ferm al României pe calea înfăp
tuirii Programului partidului, a 
hotărîrilor Congresului al XII-lea, 
a realizării obiectivului funda
mental privind o nouă calitate a 
muncii și vieții, trecerea patriei 

noastre la un nou stadiu de dez
voltare. Numai astfel vom înde
plini în mod corespunzător hotă- 
rîrile adoptate ! Numai astfel vom 
demonstra că frontul ideologic, 
educativ și cultural reprezintă o 
puternică forță materială, care —■ 
alături de forțele de producție — 
are un rol hotărîtor în dezvoltarea 
continuă a patriei noastre, în vic
toria socialismului și comunismu
lui, în întărirea continuă a inde
pendenței naționale, în ridicarea 
bunăstării generale a poporului ! 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul '.“).

La încheierea lucrărilor con
gresului doresc să adresez tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate,! întregului nostru 
popor, cele mai calde felicitări 
pentru minunatele rezultate obți
nute în toate domeniile și urarea 
de noi și noi succese în muncă, 
în viață ! (Aplauze și urale puter
nice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Vă adresez dumneavoastră, în
tregului nostru popor, urarea de 
multă sănătate și fericire ! Vă 
urez dumneavoastră, participanți- 
lor la marele Congres al educației 
și culturii, succese tot mai mari — 
și să constituiți forța puternică, 
detașamentul de educație și cultu
ră, în strînsă unitate cu poporul! 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul !“).

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân — forța politică conducătoa
re a întregii noastre națiuni ! 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu —• 
P.C.R. !“).

Trăiască minunatul nostru po
por, constructor al socialismului,! 
Trăiască patria noastră liberă și 
independentă — România ! (Urale 
și aplauze puternice prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Trăiască colaborarea între toate 
popoarele lumii !

Trăiască pacea! (Urale și aplauze 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu 
și poporul!", „Ceaușescu — Pace'.". 
Intr-o atmosferă de puternică u- 
nitate, toți cei prezenți în marea 
sală a congresului se ridică în pi
cioare și ovaționează cu en
tuziasm, minute in șir, pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
secretarul general al partidului și 
președintele României socialiste, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU).
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1 iCONGRESUL AL ll-LEA L EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE
Din cuvîntul participantilor la dezbateri

(Urmare din pag. a H-a)
sigurare a stadiilor fizice nece
sare. Acționăm pentru dezvol
tarea unei puternice mișcări de 
participare a oamenilor muncii 
Ia creația tehnico-știintifică. ur
mărind utilizarea cu randamen
te sporite a mijloacelor tehnice 
din dotare, recuperarea, recon- 
ditionarea si asimilarea unor 
piese de schimb și subansamble, 
a<tit pentru mașinile și, utilajele 
fabricate in tară, cit și pentru 
cele importate. Un remarcabil 
succes al colectivului pe care-1 
reprezint l-a constituit atinge
rea cotei finale a blocului de 
montaj încă la 22 iunie, succes 
pe care constructorii l-au dedi
cat celui de-al II-iea Congres 
al educației politice și culturii 
socialiste.

Comitetul de partid a asigu
rat un caracter organizat acțiu
nii de perfecționare a pregătirii 
cadrelor in meseriile cerute de 
construcția obiectivului, pină in 
prezent fiind calificați prin di
verse forme de pregătire aproa
pe 1 200 muncitori in diferite 
meserii. Totodată, am acordat 
o atenție sporită acțiunilor po
litico-educative de ridicare a 
conștiinței oamenilor. Am în
drumat și am controlat cu exi
gentă desfășurarea învătămln- 
tului politico-ideologic, am ini
țiat numeroase consfătuiri., dez
bateri ideologice, simpozioane, 
schimburi de experiență, cursuri 
pentru cunoașterea legislației și 
alte acțiuni, menite să contri
buie la îmbunătățirea muncii 
politice de masă, să confere o 
mai mare eficientă demersului 
nostru educativ.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CĂLINOIU

De la tribuna celui de-al doi
lea Congres al educației politice 
și al culturii socialiste, doresc 
să exprim în numele muzicieni
lor din tara noastră — compozi
tori, interpreti, educatori, oa
meni de știință muzicală — pro
funda adeziune la politica in
ternă și externă a partidului și 
statului nostru, la tezele și idei
le de excepțională valoare teo
retică și practică cuprinse in 
magistrala expunere a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului nos
tru, la recenta plenară lărgită 
a C.C. al Partidului Comunist 
Român, expunere care se con
stituie într-un amplu si măreț 
program de acțiune pentru înde
plinirea în cele mai bune con
diții a sarcinilor stabilite de cel 
de-al XII-lea Congres al P.C.R.

Prin analiza profund științifi
că și pătrunzătoare a activității 
ideologice, politice și cultural- 
educative, a fenomenelor care 
însoțesc procesele transforma
toare din România socialistă, a- 
cest document programatic este 
de o inestimabilă însemnătate 
pentru întreaga noastră activi
tate pusă în slujba formării 
omului nou, constructor con
știent al socialismului și comu
nismului în patria noastră.

In prima zi a congresului am 
ascultat cu un viu interes salu
tul adresat de tovarășa acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu marelui forum al 
educației politice șl culturii so
cialiste, mobilizator mesaj care 
șl pentru noi. muzicienii. în
seamnă o înaltă prețuire și, în 
același timp, un îndemn pentru 
creșterea exigenței și responsa
bilității ce ne revin în nobila 
operă de educare patriotică, 
etică șl estetică a oamenilor 
muncii din tara noastră.

Pentru noi, muzicienii, anga
jare social-ideologică și patrio
tică înseamnă preocuparea per
manentă pentru o calitate supe
rioară a creației, interpretării și 
educației muzicale, la nivelul 
cerințelor programului ideologic 
al partidului — care a stabilit 
un statut clar artei —. al exi
gentelor morale, estetice și filo
zofice ale operei de făurire a 
unei civilizații spirituale superi
oare in tara noastră, de îmbogă
țire a patrimoniului cultural 
national. Sîntem conștienti de 
faptul că funcția socială a artei 
muzicale, valoarea ei educativă 
— parte integrantă a activității 
ideologice, cultural-educative si 
de făurire a unui om nou, cu 
o elevată viață spirituală și 
conștiință morală — depind în 
primul rînd de măsura în care 
ținem seama de adevăratele sur
se de inspirație și vitalizare a 
artei, după cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară lărgită a C.C. al 
P.C.R., definind cu limpezime 
coordonatele ideologice ale crea
ției artistice, caracterul ei an
gajat. raporturile dintre natio
nal și universal, trăsăturile spe
cifice originalității artei noastre. 
In lumina acestei strălucite ex
puneri, muzicienii din România 
au înțeles și mai clar că ade
văratele lor surse de inspirație 
trebuie să le constituie valorile 
exemplare ale patriei în deve
nirea lor istorică, inepuizabila 
tradiție folclorică, inegalabilele 
frumuseți șle doinelor și ba
ladelor străbune, valorile uma
niste ale muzicii libere prin 
care se ctitoresc o nouă societa
te și o nouă cultură, etosul spi
ritual al poporului nostru. Așa 
cum ne învață secretarul gene
ral al partidului, trebuie „să se 
bea apă numai din izvorul cu 
apă vie ce izvorăște din pamin- 
tul udat de sudoarea și sîngele 
înaintașilor", acesta fiind izvo
rul cel mai de seamă al origi
nalității artei noastre, calea cea 
mai durabilă pentru consacrarea 
creației muzicale românești pe 
plan național, cit și universal.

în climatul deosebit de fertil 
asigurat prin orientările, indica
țiile și îndemnurile date de con
ducerea partidului, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, pe 
fundalul de efervescentă crea
toare generat de Festivalul na
tional „Cîntarea României", mu
zica românească s-a îmbogățit 
cu numeroase lucrări în toate 
genurile — lucrări care redau in 
mod convingător și nuanțat uni
versul uman al epocii noastre.

Rezultatele obținute pe planul 
creației muzicale s-au reflectat 
pozitiv în repertoriile instituți
ilor și colectivelor muzicale de 
spectacole și concerte — profe
sioniste și de amatori — în ac

Desigur, analizînd . activitatea 
noastră in spiritul înaltelor exi
gente formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară lărgită a Comitetului 
Central, trebuie să afirm des
chis că mai avem încă multe 
neajunsuri. Dispunem de mari 
rezerve in utilizarea mai bună a 
timpului de lucru. Nu întotdea
una reușim să răspundem cerin
țelor vieții spirituale ale oame
nilor muncii: pe șantier se pre
zintă încă rar spectacole ale unor 
formații artistice cu renume, cu 
repertoriu și mesaj educativ. In 
acest sens, solicităm in conti
nuare sprijin forurilor centrale 
pentru a programa la Porțile 
de Fier II, pentru cei aiproape 
10 000 constructori și mentori, 
mai multe spectacole bune, de 
înaltă tinută artistică.

Vă rog să-mi permiteți ca. în 
numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii de pe șantie
rele sistemului hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier 
II. să ne angajăm că nu vom 
precupeți nici un efort pentru 
perfecționarea continuă a acti
vității politico-ideologice și cul
tural-educative. în vederea uni
rii energiilor tuturor oamenilor 
muncii pentru executarea la 
timp și la un nivel calitativ a 
lucrărilor de constructii-montaj, 
pentru apropierea momentului 
cînd și la Porțile de Fier II se 
va produce primul kWh ener
gie Electrică, cînd acest al doi
lea mare obiectiv energetic al 
județului Mehedinți va furniza 
energie necesară economiei pa
triei noastre.' 

țiunile de popularizare a mu
zicii prin tipar și disc, contri
buind la sporirea eficienței ac
tivității cultural-educative, la 
îmbogățirea vieții spirituale a 
maselor. Astăzi, mai mult ca 
oricînd, viața muzicală româ
nească se integrează în mod fi
resc în marea mișcare artistică 
contemporană, creîndu-și, prin 
lucrările muzicale cele mal re
prezentative, ca și prin activi
tatea talentaților noștri inter- 
preți, prin concertele și spec
tacolele de înalt nivel artistic, 
un prestigiu binemeritat, con
firmat prin numeroase premii 
și distincții obținute atît în tară, 
cît și peste hotare — domeniu 
în care România se situează pe 
unul din locurile fruntașe, ală
turi de țări cu îndelungată tra
diție.

Subliniind aceste rezultate 
importante, cu care ne putem 
mindri, sintem conștienți de 
faptul că, în raport cu cerințele 
actuale ale activității politico- 
ideologice și de educație socia
listă, mai sînt și numeroase ca
rențe și neîmpliniri, atît pe 
planul creației și al interpretă
rii muzicale, cit și pe cel al a- 
precierii exigente, al dezbaterii 
largi,vin spirit critic, partinic, 
a noilor valori. Critica noastră 
de specialitate nu a dovedit su
ficientă fermitate față de une
le lucrări muzicale în care cău
tările se reduc la simple inves
tigații ale fenomenului sonor, 
la înlănțuiri arbitrare de sunete 
care nu comunică nici o Idee 
și nici un sentiment, lipsite de 
inteligibilitate, de frumos și de 
atractivitate. Trebuie să recu
noaștem cu sinceritatea și au
toexigență specifice comuniștilor 
că atît Uniunea compozitorilor, 
cît și Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste și Radiotelevi- 
ziunea au facilitat promovarea 
în viața muzicală și a unor ast
fel de lucrări care se situ
ează în zonele marginale 
ale gindirii și sensibilității 
contemporane. dovedind lipsă 
de consecventă în selecționarea 
valorilor reale ale creațiilor 
propuse pentru a fi difuzate. 
Nu de puține ori am asistat la 
concerte si spectacole de slabă 
calitate artistică. în același 
timp. numărul spectacolelor 
muzicale cu caracter patriotic- 
militant, și îndeosebi în dome
niul operei, operetei șl baletu
lui, este insuficient față de ne
voile vieții noastre muzicale șl 
nu toate au fost realizate din 
punct de vedere artistic pe mă
sura și la nivdlul temelor abor
date. Trebuie să arătăm, de ase
menea. că sînt încă prea puține 
cintece valoroase, mobilizatoare, 
accesibile și atractive, dedicate 
diferitelor categorii de oameni 
ai muncii, inclusiv tineretului. 
Deși au trecut 20 de ani de la 
cooperativizarea agriculturii, 
dispunem de un număr foarte 
mic de cintece valoroase inspi
rate din viata nouă a satului 
nostru socialist.

Nevoile vieții noastre muzi
cale solicită un număr sporit de 
lucrări valoroase — de la cin- 
tecul patriotic și revoluționar 
la muzică ușoară, de la formele 
ample simfonice și vocal-sim- 
fonice, de cameră și concertantă 
la muzica de operă, operetă și 
balet — cu un bogat conținut 
de idei, realizate la un înalt ni
vel de măiestrie artistică. Este 
o datorie patriotică și cetățe
nească pentru noi toți care ne 
desfășurăm activitatea în do
meniul literaturii și artei de a 
realiza lucrări valoroase care să 
redea cu mai multă pregnantă 
și convingere, cu patos eroic, 
revoluționar, activitatea noastră 
socialistă. dinamismul vieții 
noastre sociale, increderea in 
viață și în viitorul luminos al 
patriei, făurit sub conducerea 
înțeleaptă a P.C.R.. în frunte 
cu secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. emi
nent conducător al partidului 
și statului nostru, strălucită 
personalitate a vieții politice 
contemporane, a mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale. luptător consecvent pentru 
cauza socialismului si indepen
dentei. pentru pace, progres și 
civilizație, pentru prietenie si 
colaborare cu toate țările lumii.

Considerăm, de asemenea, că 
trebuie să facem mai mult pen
tru ea. .încă de pe băncile școlii, 
tineretul patriei noastre să-și 
însușească valorile patrimoniului 
muzical national și. în primul 
rînd. creațiile de puternică vi
brație patriotică și, revoluționa-

ră. cîntecele Înaripate care vor
besc despre istoria noastră din 
trecut și de azi. Se impune, toto
dată. să folosim mai bine decît 
am făcut-o pînă acum institu
țiile muzicale profesioniste, care 
trebuie să-și lărgească aria acti
vității lor, prin sporirea numă
rului de spectacole și concerte 
în aer liber, pe stadioane și in 
locuri de importantă istorică. în 
stațiunile turistice și balneocli
materice, în marile întreprinderi 
industriale și în mediul rural, in 
localitățile din județele lipsite 
de astfel de instituții și îndeo
sebi in centrele muncitorești, 
pentru satisfacerea necesităților 
cultural-educative ale oamenilor 
muncii din tara noastră și, în 
același timp, să facem ca ase
menea necesități, interesul pen
tru marile valori ale artei culte 
să se înscrie, in continuare, pe o 
linie tot mai ascendentă. Aceas
ta este o sarcină de mare răs
pundere pentru noi toti, cei 
care ne desfășurăm activitatea 
în domeniul cultural-artistic. 
Așa cum spunea tovarășa aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic 
și savant de renume mondial. în 
cadrul plenarei lărgite a C.C. al 
P.C.R. din 1—2 iunie...... trebuie
făcut totul pentru ca știința. în- 
vătămîntul, cultura și arta să-și 
îndeplinească în condiții tot 
mai bune importantele atribu
ții și răspunderi ce le revin în

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
MARIA MITRICĂ

Asemenea tuturor participan
tilor la cel de-al II-lea Congres 
al educației politice și culturii’ 
socialiste, mă aflu sub puternica 
impresie a înălțătoarelor idei 
cuprinse în expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, la plenara 
lărgită a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 
1—2 iunie, document de o ex
cepțională valoare teoretică și 
practică în ampla acțiune des
fășurată de partid pentru fău
rirea omului nou, constructor 
conștient și activ al societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și al comunismului în patria 
noastră.

Mentioned, că aproape întrea
ga populație activă a . județului 
este cuprinsă într-un sistem or
ganizat de pregătire politico-i- 
deologică. ale cărui direcții 
principale sînt cunoașterea, 
însușirea și aplicarea fermă a 
politicii partidului. Orientarea 
decisă și clară a învățămintu- 
lui ideologic către problemele 
actualității, în strinsă legătură 
cu viata, cu producția, organi
zarea a numeroase acțiuni cum 
sint întîlnirUe oamenilor mun
cii. tineri și vîrstnici. cu acti
viști de partid și de stat, cu 
fruntași în producție, simpozi
oanele. conferințele, informările 
politice au determinat formarea 
și dezvoltarea unei gîndiri poli
tice, patriotice, însușirea temei
nică a principiilor și cerințelor 
noului mecanism economico-fi- 
nanciar, ale autoconducerli și 
autoaprovizionării. în rindurile 
țăranilor din județul nostru con
ceptul și ideile noii revoluții 
agrare, metodele ce vizează con
tinua perfecționare a muncii in 
acest important domeniu al 
economiei naționale prind via
tă prin munca și faptele oame
nilor.

Prin cursuri specifice ale uni
versităților cultural-științifice. e- 
xistente în toate localitățile, 
prin cele din cadrul învătămîn- 
tulul agrozootehnic, mai bine 
desfășurate în ultimii ani, prin 
organizarea de loturi demon
strative cu diferite culturi, se 
acționează pentru ca oamenii 
muncii din agricultură să înțe
leagă marea răspundere ce le 
revine în ansamblul vieții eco- 
nomico-sociale a patriei. Munca 
politico-ideologică se împletește 
cu o intensă și diversă activi
tate cultural-educativă consa
crată formării și dezvoltării 
eonștiinței socialiste. înscrise în 
marele Festival național „Cln- 
tarea României", creației teh- 
nico-știintifice i s-a alăturat, la 
un nivel calitativ tot mai ridi
cat. creația și interpretarea ar
tistică, relevate în festivaluri, 
concursuri și serbări specifice 
județului nostru.

Cînd veți veni la Lanca, veți 
vedea că toți țăranii, cît e ziua 
de mare, sînt la muncă, în cîmp. 
în grădini și în vii, în zooteh
nie, lucrînd pămintul cu dra-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
PANTE LIMON GĂVĂNESCU

întregul tineret al patriei a 
întîmpinat actualul Congres al 
educației politice și culturii so
cialiste sub semnul studierii 
aprofundate, al dezbaterii și ac
țiunii practice bazate pe analiza 
de înaltă tinută a stadiului ac
tual al dezvoltării societății 
noastre, cuprinsă în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Plenara lărgită a Comitetului 
Central al P.C.R.

Tezele noi expuse eu extraor
dinară claritate și puternică 
forță de convingere de secreta
rul general al partidului, în
treaga operă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu constituie 
fundamentul strategiei dezvol
tării societății, temelia vieții și 
activității noastre de fiecare zi. 
La virsta formării idealurilor, la 
vîrsta în care fiecare moment 
de viață caută a fi orientat de o 
concepție științifică asupra lu
mii, tinărul României de azi gă- « 
sește în gîndirea revoluționară 
a secretarului general al parti
dului temeiurile profunde, filo
zofice și morale ale unei vieți 
și activități exemplare.

Salutul adresat congresului 
în numele conducerii partidului 
și statului nostru de către to
varășa Elena Ceaușescu pune în 
evidentă preocuparea pentru 
dezvoltarea și afirmarea învăță- 
mintulul, științei, artei și cultu
rii. în cadrul acestor domenii de 
activitate, tineretul este prezent 

domeniul activității ideologice 
și educative".

Pătrunși de adevărul că liber
tatea de creație înseamnă, in a- 
celași timp, înțelegere a înaltei 
responsabilități artistice și ce
tățenești, noi, muzicienii, ne an
gajăm să nc sporim eforturile 
pentru a răspunde cerințelor 
actuale și de perspectivă ale 
culturii noastre, consacrindu-ne 
întreaga putere de muncă ridi
cării la o nouă calitate a vieții 
muzicale românești. Vom face 
totul pentru a răspunde marilor 
comandamente ale culturii noas
tre socialiste, dezvoltînd un dia
log fertil cu mișcarea artistică 
de mase, cu oamenii muncii din 

.^industrie și agricultură, cu ti
neretul, în cadrul generos ofe
rit de Festivalul national „Cin- 
tarea României", amplă manifes
tare a creativității națiunii 
noastre socialiste, acțiune de 
importantă fără precedent in 
viata spirituală românească, ini
țiată de secretarul general al 
partidului nostru.

Prin minunatele imnuri ale 
muncii, ale iubirii de tară, de 
partid și de popor, prin înaripa
tele creații dedicate păcii și 
prieteniei pe care le vom reali
za. ne angajăm în fata conduce
rii partidului, personal a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, să 
aducem prinosul nostru la zi
direa României moderne, la 
înălțarea continuă, a edificiului 
culturii noastre socialiste.

goste și vrednicie. Și pentru că 
in sală sint și tovarăși de la 
televiziune, alți ziariști, ii invi
tăm să vină să vadă cum mun
cim, cum înfăptuim intr-o co
mună de lingă Dunăre obiecti
vele noii revoluții agrare. Vom 
primi bucuroși și vizita scriito
rilor și artiștilor plastici care 
doresc să înfățișeze marile 
transformări și viata nouă a sa
tului de azi.

Pentru că scriitorii Înseamnă 
pentru noi cărți, mă întreb de 
ce cărțile bune ocolesc libră
riile sătești. Și satul are nevoie 
de cărți valoroase, de literatură 
autentică prezentată într-o for
mă artistică de tinută.

Trebuie să arătăm deschis că 
nu am reușit să cuprindem în 
activitățile dedicate formării 
omului nou întreaga populație a 
localității. Comitetul comunal 
de partid, analizînd această 
stare de lucruri, a luat măsuri 
pentru întărirea muncii politice 
de la om la om, realizarea de 
informări politice direct la 
locurile de muncă — în fermele 
de cimp, zootehnice, pomicole, 
la secțiile de mecanizare. Nea
junsuri există în organizarea si 
desfășurarea cursurilor agro
zootehnice la care participă un 
număr redus de cooperatori, o 
parte dintre oamenii satului din 
păcate și cadre locale cu munci 
de conducere fiind tributari 
ideii că țăranii deprind munca 
in cimp de la sine. Or. pe bună 
dreptate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne-a arătat că munca 
în agricultură solicită cunoștințe 
la nivelul celor mai complexe 
meserii industriale. Ne propu
nem să realizăm aeest dezide
rat printr-o mai largă conlucra
re a unităților de producție cu 
școala, căminul cultural, univer
sitatea cultural-știintifică. în 
acest sens consider că treapta I 
de liceu, cu profil industrial-a- 
gricol, ar trebui să asigure prin 
programă mai mult timp in
struirii practice, muncii direct 
productive, iar înființarea unor 
școli profesionale agricole ar 
forma într-un timp mai scurt 
noile contingente de muncitori 
agricoli. Pornind de la te£p 
deosebit de valoroasă a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu asupra 
formelor de proprietate socialis
tă, socotesc necesar ca și in 
agricultură să se actualizeze 
unele noțiuni. Astfel, cum de
numirea de întreprindere agri
colă de stat nu reflectă reali
tatea, propun ca aceasta să se 
numească întreprindere agricolă 
de producție.

Vă asigurăm că, aiplicînd în 
viată indicațiile și orientările 
cuprinse în expunerea tovarășu
lui secretar general la recenta 
plenară a Comitetului Centrai, 
vom obține noi și importante 
succese în activitatea de făurire 
a omului nou la sate, în munca 
desfășurată pentru progresul și 
înflorirea continuă a României 
socialiste, pentru pace in în
treaga lume.

în mod activ atît <ca realizator, 
cit și ca beneficiar al instrucției 
și educației, al vieții spirituale 
din societatea noastră.

Vă rog să-mi permiteți ca, de 
la înalta tribună a congresului, 
să adresez conducerii partidului, 
secretarului său general, in nu
mele tuturor tinerilor patriei, 
recunoștința fierbinte față de 
grija deosebită ce se manifestă 
în societatea noastră pentru for
marea și afirmarea tinerelor ge
nerații, pentru noul lor statut 
social și politic, pentru nobilele 
idealuri ce le călăuzesc, unin- 
du-le in efortul creator al în
tregii națiuni.

Ca urmare a vastei activități 
de educație ce se desfășoară sub 
conducerea partidului nostru, 
tineretul înțelege in tot mai 
mare măsură rolul său în socie
tate și acționează ca participant 
responsabil și dinamic la con
strucția socialismului și comu
nismului în patria noastră. în
drumată de către partid, Uniu
nea Tineretului Comunist a ac
ționat și acționează permanent 
pentru educarea prin muncă și 
pentru muncă a tinerilor, pen
tru antrenarea lor activă la în
făptuirea sarcinilor complete 
ale dezvoltării economico-socia- 
le p patriei. în acest context se 
euvin a fi evidențiate munca 
patriotică pe marile șantiere de 
investiții, îmbunătățirea siste
mului de pregătire politică, ac

țiunile de educare moral-cetă- 
țeneaneă, matertalișt-științifică.

Cu toate acestea, în viata Și 
activitatea de fiecare zi a unor 
tineri se constată mentalități 
învechite față de muncă, atitu
dini de pasivitate, de insuficien
tă angajare în producție și via
ță, de indisciplină și lipsă de 
răspundere în muncă, de neres- 
pectare a normelor de conduită 
socială, de încălcare a legilor 
statului. Toate acestea sînt po
sibile ca urmare a unor defi
ciențe în activitatea U.T.C., mai 
ales în ceea ce privește eficien
ta educativă a acțiunilor între
prinse ; se organizează încă ac
tivități formale, neconvingătoa
re, care nu răspund cerințelor 
și exigențelor impuse de etapa 
actuală.

în expunerea prezentată ple
narei, secretarul general al 
partidului a adus clarificări de 
excepțională importanță cu pri
vire la istoria națională, rele- 
vind rolul pe care îl au în edu
cația patriotică cunoașterea și 
prețuirea trecutului glorios și a 
prezentului măreț al poporului 
nostru. Cultivind in conștiința 
tinerilor datoria față de studiul 
istoriei, al celorlalte științe so
ciale, U.T.C. va acționa siste
matic pentru dezvoltarea dra
gostei și devotamentului față 
de România socialistă, a mîn- 
driei că sîntem fiii acestei pa
trii, participanți la grandioasa 
epopee a ridicării pe o nouă 
treaptă a moștenirii trecutului.

Se știe că tinerii se află la o 
vîrsta a întrebărilor esențiale, 
virsta maximului interes, pen
tru înțelegerea proceselor care 
marchează viața social-politică 
internă și internațională. A- 
ceasta impune U.T.C.. tuturor 
factorilor educaționali aborda
rea deschisă a problemelor pe 
care 1« ridică tinerii, o stărui
toare preocupare pentru expli
carea de pe pozițiile concepției 
științifice a partidului nostru a 
evenimentelor, tendințelor șl 
fenomenelor care definesc pro
cesele din societatea noastră, 
epoca contemporană.

Din multitudinea problemelor 
dezbătute în acest prestigios fo
rum se desprind, ca avînd o de
osebită însemnătate pentru e-, 
ducarea tineretului, cele refe
ritoare la înarmarea acestuia cu 
o temeinică cultură generală și 
de specialitate, la însușirea ce
lor mai înaintate cuceriri ale 
științei și tehnicii, la asimilarea 
valorilor fundamentale ate cul
turii românești și universale.

Prin grija conducerii partidu
lui, Uniunea Tineretului Comu
nist dispune de publicații pen
tru tineret, case ale științei și 
tehnicii sau de cultură, de o 
importantă bază materială des
tinată turismului și sportului, 
tabere de instruire și odihnă 
care cuprind, anual, un număr 
mare de tineri. Sîntem con
știenti că avem datoria să fa
cem mai mult pentru orienta
rea întregii activități a organe
lor de presă și a caselor de cul
tură spre obiectivele cuprinse 
in programul de măsuri supus 
dezbaterii congresului actual, 
în același spirit, vom acționa 
ca emisiunile pentru tineret ale 
radioului și televiziunii să de
vină adevărate tribune ale dez
baterii cu tinerii și pentru ti
neri a problemelor educației 
pentru muncă și viată, ale for
mării spiritului patriotic, revo
luționar al tinerei generații. 
Deși s-au obtinut rezultate

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
ANCA AUGUSTA

Trăim clipe memorabile in 
existenta națiunii și în întreaga 
viață spirituala a poporului 
român. Înaltul forum democra
tic al culturii își desfășoară lu
crările în lumina insuflețitoare- 
lor chemări și îndemnuri cu
prinse in magistrala expunere 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara lărgită a 
Comitetului Central al partidu
lui, călăuză sigură in întreaga 
activitate de formare și dezvol
tare a conștiinței revoluționare, 
de formare a omului nou. Nu 
există idee, nu există gind, nu 
există sentiment exprimate în 
acest document cu adevărat is
toric care să nu ne fie prețios 
îndrumar pentru zidirile de azi 
și de mîine în edificiul spiritua
lității românești.

Programul de măsuri supus 
congresului nostru, spre dezba
tere și adoptare, are la bază te
zele, ideile și orientările cuprin
se in ampla expunere a secre
tarului general al partidului la 
plenara din 1—2 iunie a. c. Ex- 
primîndu-mi acordul fața de a- 
cest document, vă asigur că ne 
vom înteți eforturile spre a 
transpune în practică principiile 
sale călăuzitoare, muncind cu 
toată energia spre a ridica nive
lul calitativ al activității ideolo
gice și cultural-educative pe 
care o vom desfășura in viitor.

Ne putem mindri că avem, in 
județul Timiș, o activitate cul
turală bogată, ce se desfășoară 
sub directa îndrumare a comi
tetului județean al P.C.R., a or
ganelor și organizațiilor locale 
de partid- Aici, in această^ vatră 
de gindire și simțire româneas
că, își desfășoară activitatea nu
meroase instituții artistice. 
Opera Română, Filarmonica de 
stat „Banatul" se bucură de un 
mare aflux de spectatori, ceea 
ce le conferă un important rol 
educativ in rîndul diferitelor 
categorii de oameni ai muncii. 
Dar faptul cel mai demn de re
levat se dovedește a fi acela că 
Timișoara este unicul centru 
spiritual din Europa unde func
ționează teatre în trei limbi, ca 
expresie a politicii naționale a 
partidului nostru.

Existenta acestor prestigioase 
instituții se înscrie cu substan
țială contribuție la inițierea și 
organizarea unor manifestări cu 
o largă rezonanță în viața cul
turală a țării. Aș aminti, de pil
dă, „Festivalul dramaturgiei ro
mânești actuale" și „Timișoara 
muzicală", a cărei a opta ediție 
s-a încheiat de cîteva zile. Fără 
îndoială că cel mai bun cjștig 
al organizării unor astfel de ac
țiuni este influența lor pozitivă 
asupra calității întregii vieți 
culturale din județ. Putem 

bune, putem și vom face mai 
mult pentru a asigura o pre
zentă cit mai reprezentativă a 
tineretului in Festivalul națio
nal „Cintarea României".

Angajîndu-ne să acționăm în 
aceste direcții, dorim să subli
niem faptul că arta, literatura 
și îndeosebi cinematografia și 
teatrul, cu toate eforturile fă
cute, rămin încă datoare aștep
tărilor tinerelor generații, care 
doresc o artă revoluționară, pa
triotică și umanistă, menită să 
contribuie în mai mare măsură 
la formarea omului nou. Tre
buie respinsă cu fermitate prac
tica unpr instituții de cultură 
care, beneficiind din păcate de 
acordul tacit și îngăduința 
unor factori responsabili, orga
nizează spectacole așa-zis ..ar
tistice" de amploare, lipsite de 
mesaj, fără conținut educativ, 
de o calitate îndoielnică, prac
tică reprobabilă, cu efecte ne
gative asupra formării comu
niste. revoluționare a tineretu
lui. dovada a modului super
ficial în care unii au înțeles să 
aplice generoasa idee a demo
cratizării culturii,

îndeplinirea sarcinilor de 
mare răspundere ce revin Uni
unii Tineretului Comunist soli
cită perfecționarea radicală a 
întregii noastre activități, ridi
carea ei la un înalt nivel cali
tativ. Analizînd deficientele din 
munca noastră, sîntem con
știenți de necesitatea perfecțio
nării stilului de muncă al orga
nelor și organizațiilor U.T.C., 
promovării mai susținute a unor 
terme de muncă active, bazate 
pe inițiativa și participarea e- 
fectivă a tinerilor.

Programul de măsuri politice 
și cultural-educative pune in 
fața tuturor factorilor cu atri
buții în aceste domenii răspun
deri și acțiuni care fie cer a fi 
realizate neintirziat și oii ma- 
xiniă eficiență. U.T.C. se anga
jează să-și Îndeplinească in 
mod exemplar sarcinile ce-i re
vin, sa acționeze ca Întreaga 
colaborare cu celelalte organi
zații de masă si instituțiile de 
cultură să nu se rezume la în
tocmirea de planuri si progra
me sau discuții neeficiente, ci 
să se realizeze prin organiza
rea unor ample acțiuni în rîn- 
dul maselor de oameni ai mun
cii. al tineretului.

Programul Partidului Comu
nist Român oferă tineretului un 
viitor strălucit, care presupune 
un efort deosebit din partea 
generațiilor de tineri. Dar pen
tru aceasta avem, nevoie de’ 
ppre. De aceea întregul tineret 
al patriei noastre susține și ac
ționează cu toată hotănrea pen
tru promovarea strălucitelor 
inițiative de pace ale României 
socialiste, ale președintelui Re
publicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. își exprimă încre
derea că forțele progresiste de 
pretutindeni vor reuși să dea 
popoarelor dreptul lor sacru de 
pace și liniște, dreptul la o 
viață liberă, fără războaie. .

îngăduiți-mi să exprim anga
jamentul solemn al U.T.C. de a 
face totul în spiritul orientări
lor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae-Ceaușeșcu, de a acționa, 
sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid. pentru 
sporirea contribuției la forma
rea a noi și noi generații de ti
neri constructori entuziaști și 
neobosiți ai societății comunis
te pe pămintul scumpei noastre 
patrii.

spune că, în cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României", 
județul nostru a deschis porțile 
afirmării unor talente certe, a 
promovat, într-o conlucrare 
sistematică, armonioasă, cu ar
tiști profesioniști., o seamă de 
artiști veniți din marea masă a 
oamenilor muncii. Numărul lor
— de pes te 30 000 —, ca și 
al formațiilor — circa 2 000
— situează județul Timiș pe 
primele locuri în această în
trecere a muncii și creației.

Este cunoscut faptul că stră
daniile noastre pentru a conferi 
calitate superioară întregii acti
vități cultural-educative se re
găsesc cu bune rezultate in via
ța orașelor și satelor județului, 
a unităților economice, a școli
lor și facultăților. Mi se pare 
firesc ca într-un județ în care 
circulația cărții a atins, de opt 
ani încoace, cel mai ridicat in
dice de cumpărare pe țară, iar 
circulația filmului, în special a 
celui românesc, s-a plasat pe 
locul întii ca număr de specta
tori, în 1981, să existe preocu
pări sporite pentru creația teh- 
nieo-șiiințifieă, pentru perfec
ționarea pregătirii profesionale, 
pentru policalificare, toate aces
tea contribuind la asigurarea 
unei noi calități a muncii.

In continuare, vorbitoarea a 
arătat că in activitatea cultural- 
educativă a județului Timiș 
ș-au manifestat unele neajun
suri, deficiențe, neîmpliniri. 
Trebuie să recunoaștem, a spus 
ea, că s-au mai organizat ac
țiuni superficiale, activități ar
tistice mediocre, că s-au alcă
tuit programe culturale fără 
mesaj educativ, fără forță de 
înriurire în planul conștiinței 
socialiste.

Sjntem preocupați în prezent 
de îmbunătățirea conținutului 
tuturor activităților culturale, 
de sporirea rolului factorului 
politic în munca de educație ; 
acționăm energic pentru ridica
rea calității și eficientei muncii 
de educație patriotică și mate- 
rialist-științifică a oamenilor 
muncii, și îndeosebi a tineretu
lui, pentru creșterea sferei de 
cuprindere a maselor sub influ
ența activității culturale. Acum, 
aflati in campania de recoltare 
a păioaiselor. principala noastră 
preocupare este ca activitatea 
căminelor culturale, a bibliote
cilor să treacă de la centrele 
de comune la fermele agricole, 
în secțiile stațiunilor de meca
nizare a agriculturii, pe cîmp, 
între oameni. Vom valorifica, 
de asemenea. în mai mare mă
sură potențialul uman deosebit 
de valoros pe care-1 reprezintă 
în județul Timiș cele paște 
8 000 de cadre didaetice din în
vățământul general, liceal și 

din centrul universitar, mii
le de ingineri, medici. ju
riști, care pot contribui mult 
mai mult la formarea și dezvol
tarea conștiinței socialiste a oa
menilor muncii. Ne preocupă 
valorificarea la întreaga ei ca
pacitate a bazei materiale de 
care dispun așezămintele cultu
rale, folosirea tuturor mijloace
lor de comunicare în masă.

In încheiere, vorbitoarea a 
spus : încredințăm înaltul fo
rum că, în spiritul orien
tărilor programatice ale ex
punerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta plena

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
ANA MUREȘAN

Este pentru mine o datorie de 
înaltă cinste ca, în numele Con
siliului Național al Femeilor, al 
milioanelor de femei din patria 
noastră, să exprim și cu acest 
prilej adeziunea totală la ideile 
și tezele cuprinse în istorica 
expunere a secretarului general 
al partidului la recenta plenară 
a Comitetului Central, aleasa 
prețuire și nemărginita recunoș
tință pe care le nutrim fată de 
ilustrul conducător al partidului 
și statului nostru, patriot înflă
cărat, revoluționar cutezător și 
clarvăzător al destinelor țării, 
proeminentă personalitate a lu
mii .contemporane.

In amplul proces înnoitor pro
movat cu strălucită consecvență 
de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în toate domeniile se înscrie și 
saltul calitativ înregistrat în 
exercitarea rolului femeii în în
treaga viață a societății româ
nești. Deținând o pondere tot 
mai însemnată în producția ma
terială și spirituală, avind res
ponsabilități tot mai mari în în
tregul sistem al democrației 
muncitorești, lndeplinindu-și, în 
același timp, misiunea ce le re
vine in familie, ca soții și mame, 
femeile se afirmă în societatea 
noastră ca o puternică forță so
cială, pusă în valoare ca urmare 
a politicii partidului, a preocu
pării directe a secretarului ge
neral al partidului, căruia îi ex
primăm din adincul inimii cele 
mai calde mulțumiri, cel mai 
fierbinte omagiu și vie recunoș
tință.

Cu cele mai alese sentimente 
de profundă dragoste și înaltă 
prețuire relevăm și în cadrul a- 
cestui înalt forum ai educației 
politice și culturii socialiste, 
contribuția remarcabilă a tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, militant de 
seamă al partidului și statului 
nostru, personalitate marcantă a 
vieții spirituale din România, 
la continua înflorire și prosperi
tate a patriei. întreaga viață și 
activitate a tovarășei Elena 
Ceaușescu, înaltul prestigiu de 
care se bucură în țară și în în
treaga lume ca reputat om de 
știință și luptător consecvent, 
pentru ca știința Și cultura să 
servească progresului social și 
fericirii oamenilor, reprezintă 
pentru toate femeile un strălucit 
și însuflețitor exemplu de sluji
re devotată a patriei, a poporu
lui, a cauzei nobile a păcii și co
laborării între popoare.

Cuvîntul de salut adresat con
gresului de tovarășa Elena 
Ceaușescu exprimă esența poli
ticii partidului nostru de făuri
re a unui om nou, cu o conști
ință socialistă înaintată, pătrun
să de un vibrant spirit revolu
ționar, participant conștient la 
edificarea noii orînduiri. în ma
rile realizări obținute în dezvol
tarea economico-socială a tării, 
pe tărimul educației, in dezvol
tarea artei și culturii în amplul 
Festival al muncii și creației 
„Cîntarea României", se regă
sește și contribuția milioanelor 
de femei de pe întreg cuprinsul 
patriei, care în noile condiții 
ale societății socialiste duc mai 
departe nobilele tradiții ale 
femeii române, creatoare, păs
trătoare și transmițătoare a înal
telor valori ale întregului popor.

Pornind de la poziția nouă, de 
mare responsabilitate pe care o 
ocupă femeile în societatea 
noastră, șe impune să sporim 
exigenta față de activitatea po
litico-ideologică și cultural-edu
cativă desfășurată în rîndul ma
selor de femei. Ideea centrală, 
pe care o desprindem din orien
tările date de secretarul gene
ral al partidului, din îndrumă
rile date de tovarășa Elena 
Ceaușescu, este necesitatea de a 
lega activitatea politico-educa-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION POPESCU-GOPO

Model strălucit de analiză și 
sinteză științifică a realităților 
societății românești contempo
rane, expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la plenara 
lărgită a Comitetului Central 
al partidului, document pro
gramatic de însemnătate capi
tală pentru frontal nostru 
ideologic, a dat o orientare 
clară, de largă perspectivă in- 
tregii activități ideologice, poli
tice și cultural-educative, al 
cărei spirit militant, revolu
ționar, novator poate și trebuie 
să confere permanent valențe 
de mare amplitudine, în con
sonanță cu cerințele tot mai 
complexe ale construcției socia
liste, întregului proces de for
mare a omului nou. In acest 
spirit se Înscrie și obiectivul 
major al artei cinematografice, 
sensul final al activității noas
tre.

Exprimind, în cadrul celui 
de-al doilea Congres al educa
ției politice și culturii socia
liste, gîndurile lucrătorilor din 
domeniul cinematografiei, se 
cuvine să subliniez oă arta 
pe care o slujim s-a bucurat 
și se bucură de o atenție spe
cială din partea președintelui 
țării, fapt pentru care îi adre
săm respectuoasa noastră gra
titudine și îl asigurăm că și pe 
viitor vom ști să prețuim 
această atenție.

Sintem hotăriți să ne aducem 
o contribuție sporită ta îmbu

ră lărgită a Comitetului Cen
tral al partidului, pp vom 
precupeți nici un efort pentru 
a spori eficienta activității 
noastre, pentru a imprima un 
spirit viu. mobilizator întregii 
munci pe care o desfășurăm, 
contribuind la educarea patrio
tică și revoluționară a maselor 
de oameni ai muncii, la înfăp
tuirea obiectivelor irusufflețitoa- 
re ale Programului partidului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a patriei noastre spre co
munism.

tivă și culturală de cerințele 
vieții, de sarcinile concrete care 
revin fiecărei femei la locul ei 
de muncă, astfel incit rezulta
tele să se reflecte în creșterea 
contribuției femeilor la realiza
rea sarcinilor de plan în indus
trie și agricultură, în celelalte 
sectoare, în îndeplinirea cu mai 
multă responsabilitate a atribu
țiilor obștești.

Analiza muncii noastre, în spi
ritul răspunderii comuniste, 
ne obligă să recunoaștem că ac
tivitatea politico-educativă des
fășurată de Consiliul Național, 
de comitetele și comisiile femei
lor nu s-a ridicat întotdeauna 
la nivelul cerut. Lipsurile pe 
care le mai avem, unele parale
lisme care se mai mențin in ac
tivitatea organizațiilor de fe
mei, insuficienta colaborare 
cu instituțiile de stat, cu 
organizațiile sindicale și de 
tineret s-au reflectat în unele 
neajunsuri ce s-au manifestat 
în diferite domenii ale produc
ției materiale și spirituale in 
care lucrează un număr mare de 
femei. Acționînd cu fermitate 
pentru aplicarea in viață a indi
cațiilor secretarului general al 
partidului, organizațiile de fe
mei vor urmări sporirea eficien
ței întregii munci politico-edu
cative. ridicarea calității tuturor 
activităților culturale de masă.

Grija pentru educarea unor 
noi generații demne de mimfna- 
tele tradiții ale trecutului nostru 
glorios, a cărui cunoaștere 
aprofundată trebuie să fie un 
permanent reper de suflet și 
conștiință, impune tuturor facto
rilor educaționali, familiei, sco
lii, nouă, femeilor, înalte răs
punderi în pregătirea pentru 
muncă și viată a copiilor, a ti
nerilor, în educarea lor în spiri
tul înaltelor virtuți morale t ale 
poporului român, în cultivarea 
patriotismului militant, al dra
gostei nețărmurite față de partid, 
față de strălucitul conducător 
al poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, față de to
varășii Elena Ceaușescu.

Profund implicate în tot ceea 
ce se făurește în tara noastră, 
cu conștiința responsabilității 
față de prezentul și destinele ei, 
față de viața și viitorul tinere
lor generații, femeile din Româ
nia socialistă sprijină activ și 
ferm politica externă a parti
dului și statului nostru, activi
tatea neobosită și inițiativele 
valoroase ale președintelui țării, 
pentru oprirea eursei înarmări
lor, pentru înfăptuirea dezarmă
rii, și in primul rind a celei 
•nucleare, pentru pace, înțelege
re și colaborare între popoare. 
Semnăturile milioanelor de fe
mei pe Apelul poporului român 
pentru pace și dezarmare adre
sat sesiunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U.. ampla și în
suflețită participare a femeilor 
la marile manifestări pentru 
pace și dezarmare sint expresia 
angajamentului, a hotărîrii și 
voinței lor de a acționa împreu
nă cu întregul popor, cu toate 
popoarele lumii, pentru a pune 
capăt aberantei curse a înarmă
rilor, pentru a impune pacea.

In încheiere, îmi exprim de
plinul acord cu Programul de 
măsuri supus dezbaterii și apro
bării congresului și doresc să vă 
asigur că atît Consiliul Națio
nal, cît și comitetele și comisii
le femeilor vor participa cu în
treaga lor capacitate, în cadrul 
Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste, ta activitatea de 
înaltă ' răspundere consacrată 
formării omului nou — valoarea 
supremă a societății noastre so
cialiste — pe baza indicațiilor și 
ideilor nobile, a orientărilor 
mobilizatoare ale secretarului 
general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

nătățirea conținutului filmelor, 
șă facem astfel incit cinemato
grafia să-și îiuteplineasca în 
tot mai bune condiții .rolul ce-i 
revine in educarea conștiinței 
revoluționare a oamenilor mun
cii, a tineretului, în promovarea 
și afirmarea valorilor etice și 
morale, profund umaniste, a 
înaltelor idealuri și năzuințe ale 
poporului nostru.

Remarcînd prestigiul sporit ți 
larga audiență a filmului româ
nesc în masele cele mai largi, 
trebuie să ținem seama de sen
sibilitatea publicului, de sem
nalele operative pe care le pri
mim de ta organismele re'elei 
cinematografice. Este ușor d« 
constatat că îndeosebi acele 
filme realizate la o înaltă ți
nută artistică și-au cucerit un 
real prestigiu, că numai filmele 
care au pornit de Ia o baza 
dramaturgies plina de substanță, 
cu adevărat inspirate din viață, 
din problemele și conflictele 
actuale, s-au impus în conști
ința publicului. Constatăm insă 
că încă își mai fac loc spre pla
tourile de filmare destule sce
narii mediocre, lipsite de acea 
garanție morală care să dea fac
torilor ce își asumă răspunde
rea realizării lor certitudinea 
succesului.

Analizînd filmele realizate In 
Ultimii ani, constatăm oă cele 
mai importante zone de mani-
(Continuare in pag. a V-a)
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CONGRESUL AL li-LEA AL EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE
(Urmare din pag. a IV-a) 
testare a creației artistice au 
continuat să fie lupta revolu
ționară a maselor, in care un 
loc deosebit îl ocupă caracteri
zarea eroului comunist. Departe 
4e a fi epulSat acest filon, ci
neaștii rămin datori cu investi
garea, analizarea și- interpreta
rea istorică a perioadei de 
început a mișcării muncitorești, 
a anilor de luptă a comuniști
lor în ilegalitate, a acțiunilor 
pentru cucerirea revoluționară 
a puterii și ilustrarea rolului 
conducător al partidului in 
dezvoltarea întregii noastre vieți 
economico-sociale, chezășie a 
tuturor realizărilor de azi.

O altă preocupare majoră a 
cinematografiei a fost evocarea 
trecutului, cu o mai susținută 
căutare în privința dimensiunii 
umane, psihologice — deși in 
acest domeniu se impune — așa 
cum s-a arătat în plenara Co
mitetului Central — o mai 
strânsă și riguroasă legătură cu 
știința istoriei, pentru o mai 
concretă sincronizare a cunoaș
terii științifice și filozofice cu 
creația cinematografică.

îndatorirea de bază a cineaș
tilor noștri rămîne însă aceea a 
aducerii pe ecran a eroului 
timpurilor noastre, a eroului 
marii epopei a edificării socie
tății socialiste, în filme ce tre
buie să reflecteze gradul dez
voltării sociale în actuala 
etapă istorică.

Filmul de analiză și interpre
tare a actualității reprezintă 
piatra de încercare a oricărei 
cinematografii naționale, deci și 
a cinematografiei românești. 
Succesele dobindite în acest 
sector, deși reale, nu sint sufi
ciente și nici pe măsura adevă
rului vieții, a exigentelor spo
rite ale marelui public. Caren
ța principală este aceea a sce
nariului, a elaborării bazei 
scrise a filmului. De prea multe 
ori scenariul este conceput și 
executat fără a avea în vedere 
necesitatea conflictului, contu
rării în relief a caracterelor, a 
confruntărilor acute, pasionale. 
Materialul selectat din realitate 
e văzut deseori prea fragmen
tat. enunțările nu sînt întotdea
una limpezi și. în consecință, 
tratarea cinematografică este 
lipsită de vigoare și sevă con
cretă. De multe ori mesajul nu 
se transmite clar, integral, toc
mai pentru că tema nu este de
finită limpede. cineaștii noș-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
DINU SĂRARU

Vă rog să-mi permiteți să de
clar și de la această tribună, 
ga. însăși un argument tulbură
tor in favoarea opțiunii mele 
politice, că sint un scriitor pen
tru care onoarea de a se con
sidera și de a fi recunoscut ca 
activist de partid, ca activist al 
Partidului Comunist Român as
tăzi. in România de astăzi, con
sacrată în conștiința întregului 
popor și a istoriei ca România 
epocii .Ceaușeseu, reprezintă 
împlinirea celei mai înalte as
pirații.

Sint, stimați tovarăși — și mă 
simt dator moral să afirm a- 
ceasta aici, în acest for spiri
tual' de unică inspirație, la rîn- 
dul lui creație de excepțională 
însemnătate a președintelui 
Ceaușeseu — unul din scriitorii 
care își datorează întreaga lpr 
șansă de a se bucura de liber
tatea de a. spune adevărul și 
de a milita prin adevăr pentru 
mai binele vieții materiale și 
spirituale a poporului, climatu
lui de democrație autentică, de 
curaj civic neîngrădit de nici o 
prejudecată, de curată lucidita
te partinică și de fierbinte pa
triotism instaurat în România 
odată cu prezența la cîrma des
tinelor istorice ale românilor, a 
omului care, iată, azi se identi
fică cu marea renaștere spiri
tuală a unei țări pentru care 
demnitatea națională. inde
pendența națională, recunoaș
terea internațională, dreptul de 
a-și hotărî de sine stătător 
rolul și locul în concertul na
țiunilor lumii au devenit o 
realitate pe care noi avem mîn- 
dria să o însemnăm cu numele 
Ceaușeseu.

Nu e ușor să fii scriitor azi 
în România, pentru că aceasta 
cere, pe lingă adevărul recu
noscut al talentului, vocația 
militantismului politic așa cum 
îl concepea marele Bălcescu, 
supunerea înalt patriotică la 
comandamentele Partidului Co
munist Român învestit de po
porul întreg șâ înfăptuiască, în 
numele lui, prin el și pentru el, 
marea operă de construcție a 
idealului socialist și comunist 
in milenarul nostru spațiu geo
grafic și spiritual.

Nu este ușor — pentru că 
președintele Ceaușeseu a cerut 
și cere scriitorului să fie cin
stit cu epoca sa, cu istoria, cu 
adevărul vieții, oricît ar fi el de 
dureros sau de greu de suportat 
la un moment dat, să scrie cu 
credința că viitorul îl va jude
ca și el va trebui să stea drept 
la această judecată și să afir
me necontenit mersul înainte 
al istoriei —1 dar este o puri
ficatoare mîntirie să te știi și 
să te afli recunoscut ca scriitor 
în rîndul milioanelor de păl
mași ai cauzei socialistei iar 
astăzi, cind sub raportul sta
tutului filozofic noi sintem be
neficiarii remarcabilei investi
gații teoretice a conceptului de 
construcție spirituală și practi
că socialistă întreprinsă cu o 
luciditate revoluționară unică 
de președintele nostru la re
centa plenară a Partidului Co
munist Român, vocația militan
tă a omului de cultură își află 
o rezonanță și o implicare ca
tegoric superioare, capabile să 
ofere demersului lor argumen
te hotărâtoare în procesul atit 
de complex al definirii chipu
lui spiritual socialist al Româ
niei. Din această perspectivă 
care dă și scrisului meu, la ma
sa mea de lucru, o nouă dimen
siune pentru că îi implică su
perior ideea de angajare parti
nică și îi sporește greutatea pă
trunderii în mecanismul' istoriei 
șl in înțelegerea misiunii de a 
consolida conștiința verticalită
ții morale a poporului, încerc 
să vă spun cîteva gînduri izvo- 
rite, la rîndul lor, din voința 
de a mă ști un soldat demn al 

tri. în căutarea complexității, e- 
vitînd simplitatea, cad frecvent 
în simplism si prezentări rudi
mentare, avînd adeseori filme 
rezolvate pe calea dialogurilor 
și nu a imaginii specifice cine
matografului. Un anumit sche
matism. o viziune deformată, cu 
accente pe aspectele negative, 
mai da tîrcoale unor scenarii și. 
implicit, unor filme, persistă o 
anumită superficialitate în mo
dul de abordare a realității, in 
gândirea și realizarea povestirii 
f italice.

Avem putini scenariști exer
sați In această meserie. Trebuie 
6ă depunem efortul de a atrage 
și forma in continuare noi con
tingente d-e scenariști, fie din 
rândul scriitorilor, fie din reve- 
latoarea recoltă de har și mă
iestrie cu care se soldează fie
care ediție a Festivalului națio
nal ..Cîntarea României11.

Consider, totodată, necesar să 
se acționeze pentru eliminarea 
unor fenomene de formalism si 
birocratism, de insuficientă res
ponsabilitate ce se manifestă 
încă in realizarea unui film pe 
parcursul diverselor etape, de 
la aprobarea scenariului pînă 
la terminarea sa și introducerea 
în rețeaua de difuzare.

Filmul trebuie să devină o 
tot mai limpede și mai expre
sivă imagine a procesului de 
continuă perfecționare a perso
nalității umane în spiritul uma
nismului socialist, al concepției 
noastre revoluționare despre 
lume.

Cineaștii din România se an
gajează in fata Congresului 
educației politice și culturii so
cialiste șă facă tot ce le stă in 
putere spre a da un nou avînt 
producției de filme ; fiecare 
creator și lucrător in domeniul 
filmului este conștient de răs
punderea ce ii revine in fața 
poporului, a partidului, pentru 
îndeplinirea misiunii ce-i revi
ne ca cetățean și artist-comu- 
nist.

Cu aceste sentimente, cineaș
tii din țara noastră, strâns uniți 
în jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, sînt hotărîți 
6ă-și dedice toate forțele crea
toare traducerii in viată a po
liticii partidului în domeniul 
cinematografiei, pentru a con
tribui. împreună cu celelalte 
arte, la formarea și dezvoltarea 
conștiinței politice, revoluțio
nare și patriotice a maselor de 
oameni ai muncii din tara noas
tră.

propășirii noastre culturale fn 
condițiile pe care le recunosc, 
cu cea mai vie credință, favo
rabile dorinței noastre, a tutu
ror, de mai bine.

Aș vrea să încep, astfel, prin 
a spune că vocația fundamenta
lă a culturii in socialism este 
aceea de a răspunde nevoilor 
spirituale ale întregului popor. 
Este teza care poate fi atit de 
fericit întîlnită în toate inter
vențiile teoretice ale președin
telui Ceaușeseu.

Sintem, stimați tovarăși, che
mați, după opinia mea, să fa
cem mult mai mult pentru iz- 
bînda autentică a acestei teze. 
Vreau să spun că rămînem încă 
datori față de milioanele de 
beneficiari ai operei noastre 
culturale care sînt, acesta e a- 
devărul ce nu trebuie uitat 
niciodată, și cei care asigură 
baza materială a operei noastre 
și o finanțează, ca să mă ex
prim în termeni ecopomici, ter
meni de care nu mai putem fi 
deloc străini. Am mai spus 
asta și nu mă sfiesc să o repet 
că o expoziție de pictură la 
Dalles sau la Sala Palatului 
rămîne incă străină, ca să mă 
refer ia București, în marile 
cartiere cu sute de mii de lo
cuitori, constructori devotați ai 
socialismului. încă mai practi
căm, fără să vrem, un fel de 
elitism păgubitor, concentrînd 
activitatea culturală în centru, 
pe cind datoria noastră adevă
rată ar fi să ne ducem în mij
locul oamenilor care au nevoie 
de noi, după cum noi n-am pu
tea nici să trăim., nici să cream 
fără ei, fără munca lor nicio
dată, poate, răsplătită față de« 
marele lor devotament. Este’j 
cazul, stimați tovarăși, să fim! 
mai energici în obligația noas-| 
tră de a ne integra vieții ma-T 
rilor mase și de a ne măsura I 
ecoul operei, deci adevărul ei, \ 
cu singura recunoaștere auten- I 
tică, recunoașterea poporului. > 
Scriitori, artiști plastici, cine
aști, slujitori ai seenei, avem 
inca mult de făcut pentru a 
demonstra mai activ și mai 
convingător vocația pedagogică 
și educativă a muncii noastre 
de creatori. Avem o nobilă tra
diție care arată că scriitorii 
mari din trecut și oamenii de . 
teatru și pictorii nu pregetau 
șâ se afle nemijlocit în mijlo
cul oamenilor muncii. Un re
gizor ca Victor Ion Popa își fă
cuse un motiv de mindrie din 
a se consacra teatrului munci
toresc, de pildă. Mi se pare, 
astfel, că nu voi face altfel 
decit să omagiez exemplul îna
intașilor dacă spun aici că mă 
angajez cu Teatrul Mic să rea
lizez din această toamnă o sta
giune permanentă la fel ca în 
centru pe Platforma industria
lă „23 Auguste, unde trăiesc și 
muncesc cîteva sute de mii de 
oameni și sint convins că dacă 
voi fi înțeles, Teatrul Mic își 
va afla aici cea de-a treia sală 
a sa. Nu putem să ne a- 
sigurăm altfel marele spa
țiu cultural al zilei de mîine. 
Cine crede azi că numai așa-zi- 
sele elite spirituale te consacră 
șe înșeală amarnic. Emineseu e 
poetul tuturor românilor și de 
aceea e mare, geniul său consi
derat neînțeles e înțeles azi. de 
un popor întreg. Acum aș vrea 
să vă spun că experiența pe 
care o am în domeniul unei arte 
atît de populare cum este cine
matografia mă îndreptățește să 
spun că nu putem și nu trebuie 
să mai fim mulțumiți de rezul
tatele investiției făcute de stat 
în această industrie artistică. Nu 
putem, sigur, face abstracție de 
succesele eîte au fost, dar este 
cazul șă recunoaștem că deși 
avem mari talente regizorale, o 
strălucită pleiadă actoricească, 
poate cea mai strălucită cunos

cută vreodată la noi, și totuși 
filmul românesc rămine o pa
lidă Înfățișare a condițiilor crea
te artei cinematografice in 
România. E cazul să spunem 
cinstit că de ani de zile dome
niul nu a fost condus nici cu 
competență, nici cu curaj civic, 
nici cu anvergură, politică, te
matica filmului nostru rămî- 
nînd atît de măruntă si de 
nesemnificativă față de adevă
rul tulburător al realității, iar 
eu cred în continuare că se 
poate și că nu este nevoie de- 
cît de ambiția creatorilor de a 
se angaja demn și categoric in 
bătălia pentru o artă majoră.' 
Nu depinde decît de noi. to
varăși, ca să exploatăm inspi
rat libertatea creației și morala 
ei și condițiile materiale reale 
care ni s-au creat, generos, de 
eătre partid. Cine, dacă nu noi. 
va trebui să lase mărturia cea 
mai convingătoare despre sacri
ficiile și despre munca eroică a 
celor care inalță România socia
listă. arătînd limpede viitorimii 
și lumii că socialismul n-a fost 
și nu este o nuntă, nici o bătaie 
cu flori, n-a fost și nu este o 
petrecere, ci rezultatul unei 
opere eroice ? I Nici televiziu-

CUVlNTUL 
FLOAREA

Problematica supusă dezbate
rii celui de-al doilea Congres a) 
educației politica si culturii 
socialiste, ce stă sub semnul 
orientărilor și cerințelor strălu
cit formulate in inestimabila 
expunere pe care dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu. ați rostit-o 
la recenta plenară lărgită a 
Comitetului Central, atestă o 
dată în plus importanța deose
bită pe care partidul și statul 
nostru o acordă făuririi conști
inței socialiste a omului nou. 
afirmării multilaterale a perso
nalității umane.

încrederea in forța creatoare 
a poporului nostru, în capacita
tea sa de a asigura progresul 
necontenit al României socialis
te in toate domeniile de activi
tate. exprimată în Vibrantul 
salut adresat Congresului edu
cației politice și .culturii socia
liste de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușeseu. 
ne-a confirmat pregnant uma
nismul pohticii Partidului Co
munist Român, care situează 
omul in centrul sistemului său 
de valori, creind in același 
timp toate' condițiile ea acțiu
nea și gindirea sa revoluțio
nară să joace un rol hotărâtor 
ir. amplul și complexul proces 
de înfăptuire a obiectivelor is
torice stabilite de Congresul al 
XII-lea al P.C.R.

Vă raportăm, mult' stimate to
varășe Nicolae Ceaușeseu, că. 
în întreaga sa activitate poli- 
tico-ideologică și cultural-edu
cativă. Comitetul județean de 
partid Suceava aetionează cu 
fermitate pentru îndeplinirea 
exemplară a obiectivelor mobi
lizatoare cuprinse în documen
tele programatice ale partidu
lui. a indicațiilor desprinse din 
cuvîntările dumneavoastră, to
varășe secretar general. în care 
regăsim întotdeauna un ghid și 
un puternic stimulent pentru 
fiecare din acțiunile noastre. 
Sintem conștienți de faptul că 
sarcinile mari ce ne revin nu 
pot fi materializate decît cu 
oameni care cunosc temeinic 
politica partidului, că nu vom 
putea edifica niciodată o viată 
mai bună, mai prosperă fără 
participarea entuziastă, compe
tentă a maselor Înarmate cu o 
înaltă conștiință revoluționară.

Am pus un accent deosebit 
pe însușirea activă, de către 
toți oamenii, a conținutului do
cumentelor de partid, a cuvin- 
tărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu. a normelor eticii și 
echității ce guvernează viata 
societății noastre. Ne-am stră
duit să atragem în mai mare 
măsură masele Largi de oameni 
ai muncii in cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României*' la 
creația tehnieo-științifică. al că
rei continui căutăm să fie 
in strînsă legătură cu cerințele 
producției, ne-am preocupat să 
lărgim orizontul general de cu
noaștere al maselor, să ridicăm 
gradul de pregătire profesio
nală al întregului personal 
muncitor, să dezvoltăm conști
ința răspunderii personale fată 
de fericirea și bunăstarea colec
tivității in ansamblul ei. Avem 
convingerea că am obținut une
le rezultate bune în acest sens.

în -același timp . insă sintem 
conștienți de faptul că în acti
vitatea noastră persistă încă 
numeroase neajunsuri.

Pentru a realiza o calitate 
superioară și in domeniul for
mării omului nou avem dato
ria să punem capăt manifestă-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ILIE BOLOGA

Acum, cind se împlinesc șase 
ani de la primul Congres al e- 
ducației politice și culturii 
socialiste — organizat din 
inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu — constatăm cu sa
tisfacție că viața a confirmat 
pe deplin concepția secretarului 
general al partidului cu privire 
la rolul activității ideologice și 
de formare a omului nou.

îngăduiți-mi să exprim de la 
această tribună, în numele co
muniștilor, al tuturor muncito
rilor, tehnicienilor și ingineri
lor de la întreprinderea de u- 
tilaj chimic „Grivița roșie", a- 
deziunea noastră totală față de 
politica internă și externă, 
profund științifică, a partidului 
Și statului, la a cărei elaborare 
și înfăptuire rolul hotărîtor îi 
revine tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, cel mai iubit fiu al 
clasei muncitoare, al poporului 
român, care si-a dedicat în
treaga viață și activitate revo
luționară slujirii cu devotament 
nemărginit a intereselor și as
pirațiilor fundamentale ale ce
lor ce muncesc. Din marea bo
găție de idei și teze novatoare 
cuprinse în expunerea la ple
nara lărgită a Comitetului Cen
tral al partidului, ni se relevă 
mai clar ca oricînd esența lu
minoasă a politicii partidului 
nostru, în centrul căreia șe află 
statornic omul, crearea celor 

nea, nici presa, întreaga noastră 
propagandă, dealtfel, nu mai 
pot rămine la simpla adeziune, 
oricît de devotată ar fi ea. 
pentru că simpla adeziune nu 
mai corespunde etapei actuale a 
construcției noastre socialiste 
care cere hotărât ca devotamen
tul să fie însoțit de conștiința 
demnității și de competența 
profesională cea mai înaltă, 
pentru ca adevărurile noastre 
să devină convingătoare și efi
ciente. Noi sintem însuflețiți de 
cele mai înalte principii filo
zofice, «intern beneficiarii unui 
strălucit program ideologic, avem 
toate condițiile materiale ca să 
muncim astfel incit poporul să 
recunoască opera noastră și să 
o identifice ca fiind in slujba 
lui.

Vă rog să permiteți unui scri
itor comunist care datorează tot 
ce a scris și faptul că azi nu 
trebuie să roșească și că nici 
miine nu va trebui să roșească, 
pentru ce a scris, președintelui 
Ceaușeseu. să declare că înțe
lege prezența lui ia această 
tribună ca pe o reînnoire a da
toriei sale de a fi un militant 
devotat al cauzei pe care noi, 
azi. o numim cauza Ceausescu.

TOVARĂȘEI 
LEUȘTEAN

rilor de formalism și superficia
litate în munca politico-ideolo- 
gieă și cultural-educativă. Este 
necesar să folosim și să coordo
năm mai bine intregul sistem 
educațional, să milităm mai 
ferm peptru ridicarea conținu
tului de idei și pentru impri
marea unei combativități și efi
ciente sporite Întregii activități 
politico-educative. . ancorînd-o 
mai puternic in problematica 
muncii și vieții oamenilor. în 
acest context, aș vrea să subli
niez că o analiză critică relevă 
existența unor neimpliniri în 
însăși activitatea organismului 
căruia îi revine sarcina de a 
coordona și îndruma. în mod 
unitar, întreaga muncă cultu
ral-educativă — Consiliul Cultu
rii si Educației Socialiste. Con
siliul Culturii si Educației Socia
liste nu a reușit întotdeauna să-și 
exercite eu autoritate. și compe
tentă rolul de înaltă răspunde
re cu care a fost învestit, ca 
organism de partid și de 
stat, nu a controlat cu fermitate 
modul cum îndeplinesc ceilalți 
factori învestiți eu răspunderi e- 
ducaționaie sarcinile trasate do
meniului culturii prin documen
tele de partid și de stat. Din a- 
ceastâ cauză au apărut uneori 
paralelisme nedorite între dife
ritele initiative culturale ale or
ganizațiilor de masă și obștești, 
unele acțiuni cultural-artistice 
s-au desfășurat sub semnul for
malismului, al festivismului. Și 
in județul nostru, in locul unor 
strădanii stăruitoare pentru o 
mai intensivă folosire a bazei 
materiale destinate culturii, de 
care dispun sindicatele, al unor 
preocupări susținute pentru a 
atrage mase mari de oameni ai 
muncii într-o activitate bogată 
și complexă, menită să asigure 
perfecționarea profesională și 
ridicarea nivelului de cultură al 
celor ce muncesc, au fost initiate 
acțiuni a căror eficientă a stat 
deseori sub semnul întrebării. 
Unele categorii de oameni ai 
muncii, îndeosebi minerii, fores
tierii și alte categorii, beneficia
ză foarte rar de aportul educa
tiv al unor manifestări cultural- 
artistice.

în altă ordine de idei, cred că 
potențialul turistic al județului 
nostru ar putea fi valorificat mai 
bine de Ministerul Turismului, 
pornind de Ia realitatea că Su
ceava nu înseamnă numai glo
rioasă istorie trecută, ci și înăl
țătoare istorie contemporană. 
Organizarea unor trasee mai di
versificate, care să cuprindă pe 
lingă monumentele vechi de ci
vilizație și de dăinuire ale po
porului român și obiectivele, noi 
ale construcției socialiste ar -asi
gura o mai bună cunoaștere de 
către vizitatorii străini și cei din 
tară a schimbărilor revoluționare 
ce au loc și in județul nostru.

Cu adinei sentimente de recu
noștință pentru grija permanen
tă pe care tovarășul Nicolae 
Ceausescu o poartă destinelor 
construcției socialiste și co
muniste în patria pe care o 
conduce cu înțelepciune, magis
tral. comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Suceava se 
angajează cu toată hotărârea 
pentru a da viată sarcinilor ce 
le revin în cadrul amplului pro
ces revoluționar din România, 
proces ale cărui dimensiuni se 
văd în mărețele realizări din 
domeniul vieții economice și so
ciale. in făurirea omului nou. cu 
o înaltă conștiință revoluționa
ră. constructor devotat al socia
lismului și comunismului pe pă- 
mîntul României.

mai bune condiții pentru dez
voltarea și înflorirea multilate
rală a personalității sale.

Pentru înfăptuirea hotărârilor 
partidului, a indicațiilor și ori
entărilor secretarului general al 
partidului, comitetul de partid 
de la întreprinderea noastră a 
acordat o atenție sporită creș
terii rolului organizației de ba
ză în conducerea activității po- 
liticp-ideologice, în așa fel in
cit acest domeniu important al 
muncii de partid să constituie 
o preocupare constantă a acti
vului nostru, a tuturor comu
niștilor.

Am acționat consecvent, așa 
cum ne-a învățat tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, pentru a si
tua în centrul preocupărilor or
ganizației noastre de partid, ale 
comuniștilor, problemele majo
re .ale activității de producție, 
ale educației. îmbunătățirile a- 
duse structurilor organizatorice 
prin lărgirea activului obștesc 
de partid au condus la intensi
ficarea muncii politico-ideologi- 
ce, la o mai bună cuprindere a 
sarcinilor în domeniul educați
ei. Ca urmare, în activitatea 
noastră se constată mai multă 
operativitate, mai ales în ceea' 
ce privește popularizarea, stu
dierea și însușirea documente
lor de partid și de stat, o mai 
mare preocupare pentru spriji
nirea și generalizarea inițiative

lor și experienței pozitive. în 
adunările de partid și ale orga
nizațiilor de masă sint dezbă
tute probleme ale politicii in
terne și externe, probleme eco
nomice concrete din secții și 
întreprindere, aspectele negati
ve din desfășurarea producției 
și a muncii, probleme ale edu
cației materialist-științifice și 
moral-cetățenești. în aproape 
toate secțiile și atelierele sînt 
constituite colective de muncă 
și educație socialistă tcare reu
șesc să se situeze în primele 
rinduri in producție și în pro
cesul de formare a omului nou, 
cu o atitudine înaintată față 
de muncă, societate și familie. 
Drept urmare a eforturilor orga
nizatorice și politico-educative, 
am reușit eă asigurăm in toate 
formațiile de lucru un climat 
de exigență și responsabilitate 
în realizarea tuturor sarcinilor 
care ne-au revenit. Așa ,se face 
că în anul 1931 întreprinderea 
noastră a ocupat locul I pe ra
mura construcții de mașini, iar 
pe 5 luni din acest an ne men
ținem pe un loc fruntaș, cu de
pășiri importante la producția 
fizică, netă, marfă și export, in 
condițiile reducerii importului și 
cheltuielilor materiale.

Cu toate acestea, în activitatea 
ideologică și cultural-educativă 
mai sint incă unele lacune ce se 
repercutează și în producție. De 
aceea, trebuie să acționăm activ, 
printr-o muncă politico-educa
tivă permanentă, combativă, îm
potriva fenomenelor negative, a 
mentalității înapoiate a unor oa
meni ai muncii, pentru întărirea 
controlului de partid asupra mo
dului in care comuniștii, toți oa
menii muncii din întreprindere 
aplică in viață principiile și nor
mele codului eticii și echității 
socialiste. Ne perfecționăm con
tinuu formele ți modalitățile 
muncii politice de masă pe care 
le folosim, urmărind asigurarea 
unui cadru adecvat de manifes
tare a colectivului nostru ca o 
adevărată școală de muncă și 
educație, de permanentă îmbo
gățire «spirituală a oamenilor.

Consider, totodată, că mijloa

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
GHERGHINA BUZATU

Cel de-al II-lea Congres al 
educației politice și culturii so
cialiste își desfășoară lucrările 
la scurt timp după plenara lăr
gită a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
moment de referință în istoria 
noastră contemporană, care, 
adoptînd magistrala expunere a 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu, 
secretarul general al partidului
— ca document-program pentru 
activitatea întregului popor — 
a statuat pentru o lungă perioa
dă principiile fundamentale ale 
activității noastre generale, des- 
chizînd noi perspective abordă
rii cu și mai multă dăruire și 
patos revoluționar a obiective
lor de dezvoltare a României 
socialiste în concordanță cu ce
rințele etapei pe care o par
curgem. Pentru toți fiii țării 
este clar că trebuie să se ac
ționeze pentru a făuri nu nu
mai o economie multilateral 
dezvoltată, ci și o cultură de
finită de ,un profund umanism, 
o artă militantă și angajată, 
care, prin formele și mijloacele 
specifice, să modeleze conștiința 
umană, să făurească o nouă 
personalitate, conștientă de des
tinul său istoric, acela de a edi
fica comunismul pe pămintul 
României.

Județul Argeș a cunoscut, 
asemenea întregii țări. în aceas
tă epocă — pe care istoria a con
sacrat-o drept „Epoca Ceaușeseu"
— profunde mutații in plan eco
nomic și social. Intr-adevăr, tot 
ceea ce s-a construit mai măreț 
și mai durabil în județ la noi, 
ca, dealtfel, pe întregul stră
vechi pămint românesc, se lea
gă prin mii de fire de numele 
și puternica personalitate a to
varășului Nicolae Ceaușeseu, de 
grija sa profund patriotică și 
profund umană ca toate zonele 
țării să se dezvolte armonios, să 
se bucure de binefacerile socia
lismului. Iată de ce acum, ca 
întotdeauna, noi, cei care trăim 
și muncim in județul Argeș, ne 
îndreptăm cu nemărginită dra
goste și profund respect gîndu- 
rite către tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, mulțumindu-i din 
adincul inimilor pentru modul 
strălucit în care conduce desti
nele țării, partidul și patria, 
pentru tot ce a făcut și face, 
spre binele țării și al tuturor lo
cuitorilor ei. Cu aceeași dra
goste și nemărginit respect a- 
ducem fierbinți mulțumiri tova
rășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușeseu, deputata 
noastră de Argeș.

Noi am Înțeles că una din 
principatele sarcini ce ne re
vin. pentru a gospodări în cele 
mai bune condiții bogăția pe 
care partidul și poporul ne-au 
încredințat-o, este de a acționa 
sistematic pentru a dezvolta 
conștiința clasei noastre munci
toare in spiritul înaltelor exi
gente ce derivă din statutul sâu 
de clasă conducătoare. De aceea, 
organele și organizațiile sindi
cate din județul Argeș, sub di
recta îndrumare a organizații
lor de partid, au acordat o aten
ție sporită calității acțiunilor 
întreprinse, potențialului lor de 
influențare și modelare a con
științelor. Desfășurând o intensă 
muncă politico-educativă de 
masă, organizațiile sindicale au 
militat pentru a face pe fiecare 
om al muncii să înțeleagă că 
dincolo de fondurile financiare, 
de materialele pe care le în
corporează în produsele muncii 
lor, acestea trebuie «ă includă 
în aceeași măsură pasiune și 
devotament, dragoste și recu
noștință față de patria socialis
tă. Or. aceasta nu se poate mă
sura decît prin calitatea muncii, 
prin calitatea producției. Mare
le festival al muncii și creației 
„Cîntarea României" a întrunit 
mii de artiști amatori care au 
beneficiat de o puternică bază 
materială. Pot' raporta aici cu 
bucurie că nu atît cele peste 
100 de premii cîștigate în ulti
mii ani reprezintă mîndria 
noastră și dau măsura efortu
lui depus, ci, în primul rând, 
emulația creatoare care s-a năs
cut în mijlocul colectivelor 
noastre muncitorești.

Pe lingă succesele obținute în 
organizarea acțiunilor pentru 

cele de comunicare în masă, ci
nematografia, creația artistică, 
în general, nu au acordat aten
ția cuvenită reflectării realizări
lor obținute de poporul nostru 
in anii socialismului, astfel îneît 
șă contribuie în mai mare mă
sură la educarea patriotică, re
voluționară a oamenilor muncii, 
îndeosebi a tineretului, să dez
volte și mai puternic — așa cum 
s-a subliniat în expunerea la 
recenta plenară a Comitetului 
Central al partidului — spiritul 
de răspundere, hotărârea mase
lor, a întregului popor de a în
făptui neabătut Programul parti
dului, politica internă și exter
na a României socialiste. M-aș 
referi, de pildă, la filmele pre
zentate pe marele și pe micul 
ecran. Deseori se difuzează fil
me cu un conținut de idei sărac, 
fără un mesaj clar, care nu re
flectă realizările noastre sociale. 
Oare scenariștii, regizorii, actorii 
noștri nu pot realiza opere cine
matografice de un bun nivel ar
tistic, cu tematică politico-so- 
cială de înaltă vibrație revolu
ționară ? Lucrările, lor trebuie să 
oglindească clripul nou al omu
lui înaintat al zilelor noastre, să 
dezvolte sentimentele Puternice 
de dragoste față de patrie, par
tid și popor.

Cred că Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste trebuie să 
acorde mai multă atenție pro
ducerii și achiziționării acelor 
pelicule care să oglindească cu 
mai mare forță artistică adevă
rurile obiective ale vieții, con
tradicțiile existente în lumea 
contemporană.

în numele comuniștilor, al În
tregului co’eețiv de la „Grivița 
roșie" asigur . conducerea parti
dului, pe dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe șecretar gene
ral, că nu vom precupeți efor
turile pentru a lega mal strâns 
întreaga activitate ideologică și 
politico-educativă de problemele 
majore ale producției, de cerin
țele afirmării revoluției tehnieo- 
științifice, pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan 
ți a angajamentelor asumate în 
marea întrecere socialistă ce se 
desfășoară pe plan național.

petrecerea timpului liber al oa
menilor muncii, avem o expe
riență bună în domeniul crea
ției tehnice de masă, care cu
prinde peste 16 000 de oameni 
ai muncii,., organizați în nu
meroase cercuri ale inventa
torilor și inovatorilor. Nu
mai în anul 1981 valoarea 
economiilor postealculate re
zultate din invențiile și ino
vațiile aplicate in producție de
pășește 68 milioane lei, iar în 
primele luni ale acestui an s-a 
realizat prin autoutilare, prin 
asimilarea unor produse ce se 
importau și recondiționarea pie
selor de schimb o valoare ue 
peste 200 milioane lei.

Trebuie să arătăm însă că în 
județul nostru se manifestă incă 
destule neajunsuri, abateri de 
la normele socialiste de muncă. 
Au avut loc abateri de la ordi
nea și disciplina muncitorească, 
unele cu urmări deosebit de 
grave, in special In unități din 
chimie s-a manifestat neglijență 
față de supravegherea și folosi
rea utilajelor, in gospodărirea 
materiilor prime și a materia
lelor, a bunurilor și mijloacelor 
pe care societatea te-a pus Ja 
dispoziția colectivelor de oa
meni ai muncii, tată de ce, în 
spiritul orientărilor date de se
cretarul general al partidului, 
organizațiile de «indicat din ju
dețul nostru vor acționa eu mai 
multă energie pentru a demon
stra argumentat că există o le
gătură strînsă intre bunăstarea 
și eficienta muncii desfășurate 
de fiecare membru al societății, 
că fiecare este dator ca pro
prietar, producător și benefi
ciar să-și ridice calificarea, «ă 
presteze o muncă de calitate, să 
combată risipa, să reducă chel
tuielile materiale.

în județul Argâș a stirnit un 
larg interes in rîndul oame
nilor muncii ideea subliniată 
recent de tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu ca circa 30 la sută 
din mijloacele de bază ale 
unităților să aparțină oame
nilor muncii din colectivul res
pectiv pe baza participării fie
căruia cu o contribuție cores
punzătoare. Sintem convinși că 
aplicarea acestei orientări va 
întări răspunderea în calitate de 
proprietari a oamenilor muncii, 
preocuparea pentru buna desfă
șurare a activității economice. 
Va trebui să imprimăm în ac
tivitatea tuturor organizații
lor noastre sindicale, în toate 
colectivele, un climat responsa
bil de muncă, ordine și disci
plină. Va trebui să explicăm 
mai convingător oamenilor 
muncii noțiunea de proprietar, 
producător și beneficiar, să dez
voltăm la aceștia dragostea fată 
de avuția națională, față de 
bunurile pe care poporul ni le-a 
dat în grijă.

în întreaga activitate politico- 
educativă vom unmări Înlătu
rarea unor paralelisme cu cele
lalte organizații de masă și ob
ștești, crearea unei atitudini 
combative față de manifestările 
de formalism și superficialitate, 
față de orice abatere de la nor
mele de conviețuire socială, ac- 
ționind, așa cum s-a arătat in 
cuvintul de salut adresat con
gresului de mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușeseu, pentru ridi
carea puternică a conștiinței po
litice, a nivelului cultural al 
tuturor oamenilor muncii.

Vă rog să-mi permiteți ca în 
acest cadru democratic să de
clar că nu sintem mulțumiți de 
modul în care sintem sprijiniți, 
în rezolvarea unor probleme 
mai deosebite cu care ne con
fruntăm, de către Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, 
Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, de uni
unile sindicatelor pe ramură, 
de alte instituții centrale eu 
răspunderi în domeniul educa
ției și culturii. Mă refer la fap
tul că de cele mai multe ori 
deplasările unor tovarăși din 
conducerile acestor organisme 
șe limitează doar la partici
parea sporadică la unele ședințe 
festive, la transmiterea unor 
sarcini și indicații cu caracter 
general, în loc să fim ajutați 
concret, efectiv, pentru soluțio

narea numeroaselor probleme 
care se ridică in activitatea 
noastră de zi cu zi. Or, se ■ înțe
lege că un astfel de ajutor nu 
ne poate fi de folos, nu poate 
contribui la ridicarea calității 
muncii de educație, la sporirea 
eficienței ei.

în încheiere, asigur condu
cerea partidului, pe dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu, că mem

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
TITUS POPOVICI

După cum .e și firesc, lucră
rile congresului nostru se des
fășoară sub egida semnificațiilor 
adinei și a ecoului in conștiința 
și națiunea întregii națiuni .ale 
expunerii prezentate de to
varășul Nicolae Ceaușeseu la 
plenara lărgită a partidului, de
venită. poate mai mult ca ori- 
cînd, îndreptar de gândire și 
acțiune pentru intregul nostru 
popor.

Din nou a fost subliniat rolul 
conștiinței în edificarea unei noi 
societăți, a unor noi relații 
umane. Conștiința, definită ca 
factor de prim ordin, propulaa- 
tor. în lumea contemporana. 
Orice revoluție, si cu atit mai 
mult cea socialistă, are. ca 
temei și justificare a .răs
turnărilor ce le produce, une
ori dureroase ca orice naș
tere. crearea unui tip uman 
superior, eliberat de ceea ce 
veacuri de exploatare si în
străinare i-au marcat ființa — 
im om liber, demn, capabil prin 
cultură si civilizație să-și asu
me deschis. în cunoștință de 
cauză, răspunderile pe care is
toria i le pune în fată. O isto
rie precipitată, contradictorie și 
dramatica, unde nu mai func
ționează nici scheme din alte 
veacuri, nici șabloane deri
vate din ele ; și în care a crea 
și a inova devine egal cu a su
praviețui. Cred că omagiul cel 
mai adecvat ce se poate aduce 
acestui document istoric nu 
șînt atit adjectivele, cit studie
rea în profunzime si mai ales 
traducerea lui in viată ; căci ne 
regăsim în acest vast studiu po
litic. economic, istoric, social, 
cultural pe noi înșine, viata 
noastră, speranțele, certitudini
le. căutările și chiar insuccesele 
noastre : e un fragment de 
Viață națională tumultuoa’să, 
plină, nu rareori grea, la care 
am participat toți fiii acestei 
patrii, cu toată dăruirea- Si mai 
regăsim personalitatea atit de 
apropiată nouă tuturor a omu
lui ce și-a închinat viata celor
lalți și care din vechea noțiu
ne românească „om de omenie" 
a făcut o categorie politică, un 
îndreptar, o normă de conduită, 
dînd astfel activităților economi
ce, politice, sociale, de obicei 
implacabile, o dimensiune u- 
mană, făcîndu-ne să simțim 
cum in dosul formulărilor teo
retice, al exigențelor ce le im
pune prezentul atît de sever, 
bate o inimă mare, caldă și 
bună.

Tabloul lumii contemporane 
nu e de natură să îndemne pe 
nici un om lucid la autolinisti- 
re ori iluzii călduțe. O criză 
de o amploare fără precedent 
frămîntă întreaga omenire, zgu
duie structurile bazate pe -dife
rite forme de exploatare, sub 
orice frazeologie ă-ar camufla. 
In realitate, din 9 Mai 1945 tu
nurile n-au încetat să bubuie 
pe acest glob, oamenii să moa
ră pe cîmpuri de luptă în nu
mele unor lozinci ce ascund fe
rocea luptă de reîmpărțire a 
sferelor de influență ; prăpastia 
dintre țările bogate și cele să
race (care, secole, au „finan
țat" bogăția celor dinții) se 
adîncește dramatic ; explozia 
demografică ridică probleme ce 
nu se pot soluționa decît glo
bal : uriașe, incalculabile bogă
ții (produs al muncii oameni
lor) se risipesc în cursa înar
mărilor. cea mai absurdă, cea 
mai revoltătoare risipă, semă- 
nînd cu un fel de nebunie mo
dernă, dar care înghite bu
cățica de pîine a sute de mili
oane de copii de pe glob ; nor
mele elementare de conviețuire 
internațională — pentru care 
omenirea a plătit prețul... mă 
tem că prea repede uitat al 
atîtor războaie... sînt călcate în 
picioare, iată sumar fenomene 
ce ne asaltează conștiința și ne 
angajează responsabilitatea. Este 
încă un prilej de legitimă min
drie că și în astfel de conjunc
turi, prin _ glasul președintelui 
său. România se afirmă ca un 
factor creator, dinamic în cău
tare de soluții raționale, prin
tre a ti tea interese și orgolii 
iraționale.

în acest context mondial, deo
sebit de îngrijorător. apar 
greutăți și în țara noastră, se 
ivesc dificultăți. Niciodată, nici- 
cind și niciunde ridicarea unei 
țări, mai ales a uneia îndelung 
și nemilos exploatate, n-a fost 
O plimbare eu barca cu pânze 
pe un lac ca oglinda. Ci o dirză 
și tragică uneori înfruntare cu 
vitregia vremurilor, pe care am 
dus-o cu arma, cu plugul, cu 
mintea. Și lesne nu va fi. atît 
timp cât vom vrea să stăm 
demni, cu fruntea sus. în rîndul 
națiunilor lumii. Așa am fost 
din negura vremurilor, așa vom 
fi în fața viitorului, căci capi
tularea ori resemnarea lașă nu 
fac parte din trăsăturile acestei 
națiuni 1

Dușmanii declarați ai orân
duirii socialiste si — ceea ce 
mie-mi vine mai greu să înțeleg 
— chiar unii așa-ziși prieteni 
pun insă cu o suspectă perseve
rentă aceste dificultăți tempora
re pe seama „programului am
bițios" al comuniștilor de a 
ridica România Ia nivelul civi
lizației materiale și spirituale a 
secolului, a-i asigura în lume 
locul pe eare-1 merită. Sintem 
deplinși că n-am rămas păstori 
la oi, furnizori de nutreț ori mici 
producători individuali, care să 
privim cu ochi coseați, eventual 
cîntind din fluier, cum se în
făptuiește revoluția tehnico-sti- 
intifică jn lume, noi uimind a 
trudi cu fruntea in țărână și a 
primi ce prisosește ori s-a în
vechit altundeva... Vorbe deșar
te ! Pentru că răspunzători de 
viitorul acestei patrii sintem 
noi și fiecare om conștient de 
pe aceste meleaguri știe că fără 
independentă economică, fără o 
puternică bază materială cît 
mai autonomă, independenta 
politică e o noțiune fără acope

brii de sindicat din județul 
Argeș vor acționa in viitor 
mult mai energic, pentru a face 
din activitatea politico-ideolo- 
gică și cultural-educativă un 
instrument și un mijloc eficient 
pentru ■ educația revoluționară, 
pentru mobilizarea oamenilor 
muncii la înfăptuirea in cele 
mai bune condiții a sarcinilor 
ce ne revin în acest an și pe'inr 
tregul cincinal.

rire ! Pentru libertatea, inde
pendența și suveranitatea aces
tei țări, rinduri de generații au 
udat cu singe acest pămint ; 
și-au ridicat de atitea ori. din 
cenușă, așezămintele spulberate. 
Rău ne cunosc acei ee-și închi
puie că unele greutăți, unele 
sacrificii nc-ar putea face să 
renunțăm la demnitatea noastră 
atît de scump plătită. în lumea 
modernă, prețul civilizației e 
incă foarte ridicat. Cine nu în-, 
țelege acest lucru, cine nu vede 
mai departe de interesul ingust- 
imediat se condamnă la înapo
iere definitivă, fără cale de 
redresare; iși destinează urmașii 
a fi hamalii sau servitorii al
tora ; iși dau, cum se zice, 
destinul pe un blid de linte. Or 
fi pe lumea largă și dintr-aceș- 
tia. e posibil, dar noi, nu !

Care sint, în cadrul acestor 
frămîntări. sumar schițate, ro
lul, locul ai menirea artei, lite
raturii? Răspunsul e evident : 
viața, nu gusturile vreunuia sau 
altuia elimină din circuitul va
lorilor lucrarea pasivă, amorfă, 
minoră și evazionistă, tributară 
unor mode de mult decedate 
chiar pe piețele unde au fost, 
lansate cu tam-tam publicitar. 
Azi. a ocoli sau a nega ideea de 
angajare înseamnă a-ți refuza 
singur calitatea de creator. E 
brutal, poate, dar adevărat. Iar 
forma cea mai imediată, dar și 
cea mai dificilă a angajării con
temporane e patriotismul. Pa
triotismul profund, de substanță, 
constînd nu numai în declarații 
de dragoste la adresa țării, ci în 
implicarea scriitorului în toate 
căutările. frămintările. ideile 
noi — și mai ales in bătălia 
pentru victoria lor, nu Întot
deauna ușoară, pentru că nimic 
nu e mai greu depistabil si mai 
nociv decit conservatorismul, 
lenea de-a gîndi, teama mic- 
burgheză de a-ți asuma răspun
deri, drapate în frazeologie „re
voluționară".

Istoria noastră, căreia cu atît 
de necesară claritate tovarășul 
Ceaușeseu i-a definit unitatea 
indestructibilă, constituie o sur
să de veșnică inspirație. Nu 
pentru că mercenari ai condeiu
lui imbinînd nearmopios reaua- 
credință cu neluciditate (nu știu 
care din două se plătește mai 
bine!) contestă evidenta, conti
nuitatea noastră pe acest pă- 
mînt, originalitatea civilizației 
noastre materiale și spirituale, 
rolul pe care l-am jucat, fără 
zarvă, dar fundamental, in sta
bilitatea Europei, nu! Ci pentru 
că durata noastră milenară e 
marcată ca de un fir roșu, ca 
de un fluviu roșu de singe, de 
hotărârea acestui popor care în 
fiece clipă a existentei sale 
zbuciumate a pus libertatea 
înaintea propriei sale vieți. Nu 
suferim de hipertrofie, nici de 
orgolii nemăsurate ; n-am râvnit 
niciodată nici teritorii, nici bo
gățiile altora ; dar ce e al nos
tru și adevărul istoriei noastre 
l-am știut și-1 vom ști apăra 
pînă la ultima suflare.. De a- 
ceea. pentru adevărații scriitori 
istoria (și cind folosesc acest 
cuvînt Înțeleg neîntreruptul pro
ces de lâ Decebal pîn’ la mun
citorul de azi) e un templu în 
care, cum spunea îorga. se intră 
covîrșlt de respect cu pălăria în 
mină. Nu cu o grabă de «on- 
junctură, la vreo aniversare, 
cum se mai întîmplă în unele 
filme „istorice" în care domni
tori îndepărtați par a fi absolvit 
recent cursuri de materialism 
Istoric!... Dacă în viață, cum se 
spune, „omul sfințește locul", în 
artă numai tema în sine nu 
sfințește lucrarea. Cercetarea 
manuscriselor lui Emineseu — 
marele și nemuritorul nostru 
exemplu — relevă ce căutări în- 
dîrjite, fără răgaz, cîtă trudă, 
cîte variante pentru : „a găsi 
cuvîntul ce exprimă adevărul", 
asigură gloria și nemurirea unui 
poem ca „Ce-ți doresc eu tie". 
Poporul nostru vibrează intens 
la acele opere ce-i slăvesc dra
gostea de patrie, unul dintre 
cele mai profunde și complexe 
sentimente omenești care l-a în
soțit din timpuri străvechi pînă 
azi, dîndu-i forță. încredere, se
ninătate. în același timp, sâ 
spunem deschis că există destui 
„cirpacl literari" care-și ascund 
superficialitatea, graba. în rea
litate neaderenta, în spatele 
temei, aeuzînd de nepatriotism, 
dacă nu și de mai rău. pe cei 
ce le critică producțiile șablo
narde. scoase în serie, ca pe 
bandă rulantă. Arta iși îndepli- 
nește funcția oI’TWItrioflCă și e- 
ducativă în primul rînd relevînd 
acele trăsături ce înalță pe om. r 
dar în același timp și. probabil 
in aceeași măsură, șțigmatizînd 
fără cruțare ceea ee-1 înjosește. / 
fie că e vorba de tare morale 
moștenite de la vechile orin- 
duiri. fie de fenomene negative 
apărute în complexul proces de 
făurire a noii societăți, de pro
priile noastre metehne.

Mie mi se pare cel puțin ciu
dat ca in țara care a dat lumii 
pe marele Caragiale, satira șă 
fie atît de nai-„atit de firav pre
zentă. Căci dacă există intr-a
devăr o formă direct educativă 
îri artă, aceasta e satira. „Riden- 
do castigat mores" (rîzînd șă 
îndreptăm moravurile) se spunea 
încă din antichitate și oare, in 
vremea noastră, nu există tipuri 
umane, vicii, defecte, moravuri 
și năravuri pe care teatrul, fil
mul să le ofere risuiui ustură
tor ? ; de la cei ce cu lozincile 
eticii și echității pe buze batjo
coresc încrederea acordată și se 
înfruptă nerușinat din avutul 
obștesc, pină la cei ce. speriați 
pe semne de complexitatea vie
ții. cad în’ mrejele primului 
escroc ce le promite că-i va în
văța să zboare prin aer ca gîște- 
le sălbatice — există un teri
toriu vast în care verva satirică, 
atit, de proprie românului, să se 
manifeste eu real folos social. E
(Continuare în pag. a Vl-a)
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CONGRESUL AL II-LEA AL EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE
(Urmare din pag. a V-a)
drept vă mai ales în acest do
meniu mai persistă unii func
ționari culturali care practică
linele vechi confuzii dogmatice, 
.provenind din neînțelegerea
specificului artei, rămășițe din 
împrumuturile forțate de pe 
vrei nuri in domeniul gindirii 
esten ice.

Dap toate problemele artei, li
teratorii. atît cele teoretice, cit 
și cele • concrete, la obiect — își 
pot gă si solutionarea numai în 
cadrul structurilor cu adevărat 
democră tice care —, la inițiativa 
secretarului general, adversar 
neimpăca t al metodelor admi
nistrative* în domeniul ideolo
giei, ginerii, cercetării, crea
ției, au fost promovata de 
partid și rin domeniul culturii. 
Cu condiția să le folosim la 
randamentul lor maxim. E și

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN ARSENI

Consider o înaltă îndâtarire 
de conștiință să încep priln a vă 
împărtăși gîndurile de profundă 
stimă și prețuire, sentimentele 
de fierbinte dragoste și, recu
noștință pe 1 care le /nutresc 
membrii Organizației Democra
ției și Unității .Socialiste față 
de conducătorul înțelept și iubit 
al poporului ror.pân, tovarășul 
Nicolae CeaușescW, pentru ini
țiativa sa privind' crearea orga
nizației noastre. Dbresc să relev 
că aceasta este o ețxperiență ori
ginală românească, că ține de 
concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, după către socialis
mul se construiește' cu poporul 
și pentru popor, oferțndu-se ast
fel posibilitatea tutuVor acelora 
care nu sînt membri' de partid 
să participe direct la conduce
rea societății, la afirnSarea ple
nară a personalității ihmane.

Acționînd potrivit principiului 
că socialismul și democrația sînt 
de nedespărțit, și la recenta 
plenară a Comitetului Clentral, 
secretarul general al partidului 
a cerut milioanelor de cetățeni 
ai țării, inclusiv celor clare nu 
sînt comuniști, să slujeBiîcă cu 
abnegație interesele societății, 
să participe mai activ la’ rezol
varea problemelor importante 
ale dezvoltării economicoi-șocia- 
le, să contribuie prin priceperea 
și inițiativa lor la transpunerea 
în viață a politicii interne și 
externe a partidului și țstatului 
nostru.

Confirmînd încă o dațtă jus
tețea și clarviziunea, proprii 
gindirii strălucitului om .politic, 
ctitorului de istorie nouă* tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tOrga- 
nizația Democrației și Unității 
Socialiste a devenit o realitate 
vie și- puternică in viața , poli
tică a societății noastre, o (școa
lă a educației patriotice iți re
voluționare. a autoconduceVii și 
autoadministrării cetățenești. A- 
vem. în prezent o structură or
ganizatorică ce acoperă intreg 
teritoriul țării, toate unităt te de 
muncă și colectivitățile ugnane 
și ne integrăm tot mai acti y atît 
in sistemul democrației directe, 
participative, cit și în cel at de
mocrației, reprezentative. Mii 
de membri ai organizației noas
tre au fost aleși in consiliile;oa
menilor muncii din întreprin
deri. centrale economice și mi
nistere și alte mii repretintă 
organizația in calitate de dlepu- 
tați în consiliile populare de 
toate nivelurile, precum și în 
Marea Adunare Națională.

Strîns uniți in Frontul De
mocrației și Unității Socialiste, 
lucrăm permanent sub conduce
rea organelor și organizațiilor 
de partid, colaborăm indeapijoa- 
pe cu organizațiile de masă și 
obștești, desfășurăm largi ac
țiuni educative in sprijinul pro
ducției, al realizării noii revo
luții agrare, al înfrumusețării și 
bunei gospodăriri a localități
lor. respectării neabătute a le
galității socialiste, aplicării prin
cipiilor și normelor eticii și 
echității socialiste. 

asta o luptă împotriva vechiului 
care ar dori să transforme aces
te structuri originale în simple 
„forme fără fond" pentru apăra
rea sfîntului scaun, incompe
tența nefăcind față înfruntării 
de idei.

Dar, ca să încerc să fiu și eu 
poetic în încheiere : vîntul li
bertății — condiție sine qua non 
a artei — bate statornic în pin- 
zele creației : a reieșit puternic 
din lucrările acestui congres, 
de la pare ne întoarcem la unel
tele noastre cu sentimentul spo
rit al răspunderii nelimitate 
față de poporul căruia îi dato
răm totul, cu hotărîrea de-a 
contribui fiecare cu tot ce-avem 
mai bun pentru a asigura patriei 
locul pe care-1 merită cu priso
sință în concernul civilizației 
mondiale, pe care nu b dată 
România a îmbogățit-o cu valori 
nepieritoare.

Avem un sistem propriu de 
învățămînt politico-ideologic, în 
cadru] căruia mase largi de oa
meni ai muncii de la orașe și 
sate aprofundează hotărîrile 
partidului, cuvîntările secreta
rului general, legile țării. Par
ticipăm tot mai eficient Ia în
treaga activitate de formare a 
omului nou, cu o concepție ști
ințifică despre lume și viață, cu 
o temeinică pregătire profesio
nală, înarmat cu valorile au
tentice ale cunoașterii umane, 
ale creației artistice și literare, 
ale civilizației și culturii socia
liste.

în centrul activității politico- 
educative punem îri mod con
secvent dezvoltarea iubirii de 
țară, încrederea nemărginită în 
partidul comuniștilor, în minu
natul exemplu de patriotism pe 
care ni-1 oferiți dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, care ne în
suflețește și ne îndeamnă să 
contribuim cu tot mai multă 
hotărîre la înfăptuirea Progra
mului partidului de întărire 
continuă a forței materiale și 
spirituale, a independenței și 
suveranității patriei!

Analizindu-ne activitatea în 
lumina expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, trebuie să 
spun, stimați tovarăși, că avem 
unele motive de satisfacție, dar 
poate și mai multe de autocri
tică, de recunoaștere că am rea
lizat relativ puțin în raport cu 
sarcinile pe care ni le-a în
credințat partidul. Trebuie să 
spunem că nu valorificăm în 
suficientă măsură cadrul poli- 
tico-organizatoric amplu de care 
dispune Organizația Democra
ției și Unității Socialiste, că ne 
ocupăm încă sporadic de petre
cerea plăcută și utilă a timpu
lui liber de către cetățeni, în 
special de’tineret, că participăm 
sub nivelul posibilităților la ma
rea mișcare culturală de masă 
care este Festivalul național 
„Cintarea României" și că avem 
destule lipsuri în domeniul edu
cației materialist-științifice, în 
scopul formării unei concepții 
înaintate despre lume și viață, 
mai ales în rîndul cetățenilor 
care locuiesc în cartiere și la 
sate.

Conștienți de lipsurile exis
tente și de îndatoririle ce le 
avem, cunoscînd perspectivele 
largi pe care le deschide Pro
gramul partidului, ne angajăm 
să facem totul în vederea spo
ririi contribuției Organizației 
Democrației și Unității Socialis
te la opera istorică de făurire 
a culturii 'socialiste înaintate, 
de formare și dezvoltare a con
cepției comuniste de viață a în
tregului nostru popor. Prin în
treaga noastră activitate, vom 
întări și mai mult unitatea și 
coeziunea membrilor organiza
ției noastre in jurul puternicu
lui și eroicului nostru partid co
munist, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, omul de a cărui gin- 
dire și acțiune sint indisolubil 

legate marile noastre victorii, 
toate speranțele de mîine, fe
ricirea și prosperitatea scumpei 
noastre patrii.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE IVANOV

Desfășurîndu-se în lumina 
cutezătoarelor idei revoluționa
re cuprinse in expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
Plenara lărgită a Comitetului 
Central al partidului din 1—2 
iunie, Congresul al' II-lea al 
educației politice și culturii so
cialiste reprezintă un moment 
deosebit de important în viața 
întregului nostru popor, a tine
rei generații, menit să contribu
ie la perfecționarea activității 
de făurire a omului nou, con
structor temerar al viitorului 
socialist și comunist al patriei.

Vă raportăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar gene
ral, că brigadierii de pe cel 
mai mare șantier național al 
tineretului, Canalul Dunăre— 
Marea Neagră, organizat de Co
mitetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, își consacră 
întreaga lor energie tinerească 
pentru a da maximum de ran
dament la locul de muncă, pen
tru a grăbi terminarea acestei 
mari investiții a socialismului. 
In șase ani de activitate, cei 
peste 42 mii de brigadieri — 
muncitori, elevi și studenți — 
au realizat un volum de lucrări 
în valoare de peste 2,6 miliarde 
lei, expresie grăitoare a entu
ziasmului și patosului lor revo
luționar.

Odată cu canalul pe care-1 
construim în inima Dobrogei, 
alături de ceilalți constructori, 
Șantierul național al tineretului 
își îndeplinește neabătut, așa 
cum ați cerut dumneavoastră, 
rolul său de școală de educare 
comunistă prin muncă și pen
tru muncă a tineretului. Pentru 
că aici, între Dunăre și Marea 
Neagră, pe pămintul Dobrogei, 
nu se ridică numai un impor
tant obiectiv economic, ci se 
formează și se călesc profesio
nal și moral caractere revoluțio
nare. se modelează chipul nou 
al constructorului socialismului 
și comunismului, al tînărului 
devotat trup și suflet patriei, 
partidului și poporului. Tinerii 
în uniformele albastre de bri
gadieri, continuatorii bogate
lor tradiții ale muncii patri
otice durate la Bumbești-Live- 
zeni, Salva-Vișeu, Agnita-Bo- 
torca, pe alte șantiere ale țării, 
știu că îndeplinesc o misiune 
patriotică care cere dăruire și 
eforturi de excepție.

Prezența dumneavoastră, în 
fiecare an, în mijlocul nostru, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, a fost, 
de fiecare dată, prilejul unei 
bucurii și satisfacții deosebite, 
dar și moțpentul unor analize 
exigente, al unei angajări tota
le pentru realizarea sarcinilor 
ce ne revin.

în spiritul orientărilor și in
dicațiilor dumneavoastră, sin- 
tem conștienți că va trebui să 
acționăm și’ mai hotărît pentru 
educarea brigadierilor în așa 
fel ca fiecare tînăr să devină 
un luptător hotărît pentru cauza 
partidului, gata să facă totul 
pentru triumful socialismului 
și comunismului în România. 
Trebuie să spun, însă, că mai 
sînt și cazuri cind, din păcate, 
chiar și părinții unora dintre ti
neri manifestă o greșită înțe
legere față de rolul educativ și 
formativ al muncii, al șantiere
lor de muncă patriotică. Ne 
sint cunoscuți părinți, între 
care unii cadre cu funcții de 
răspundere, care nu și-au lă
sat copiii să vină să muncească 
pe șantiere, privîndu-i astfel 
de șansa contactului cu munca 
fizică, cu greutățile care să le 
călească voința, să le fortifice 
trupul și sănătatea. Și aceasta 
fiindcă nu se face totul pentru 
a prezenta tinerilor, oamenilor

Vă rog, în încheiere, să-mi 
permiteți să exprim acordul de
plin cu documentele supuse 
dezbaterii congresului.

muncii, prin mijloacele specifi
ce ale propagandei, adevăratele 
dimensiuni și semnificații ale 
activității noastre.

Sînt de părere că cineaștii ar 
trebui să folosească generosul 
prilej oferit de prezența a zeci 
de mii de tineri pe acest uriaș 
șantier național, de extraordina
ra lor muncă, pentru a învinge 
pămintul pietros al Dobrogei, 
pentru a croi în el o nouă cale 
a apei și a vieții, spre a realiza 
filme de înaltă valoare, pildui
toare, relevînd elocvent patosul 
revoluționar care ne animă 
mintea și ne întărește brațele. 
Pot fi aflate, îp activitatea 
noastră de zi cu zi și ceas de 
ceas, toate atributele unui film 
adevărat de mare interes și 
spectaculozitate — energie, con
fruntare cu timpul, cu materia, 
oameni dinamici, complecși, cu 
o puternică forță sufletească, 
cu o bogată frumusețe lăuntri
că. Ar fi regretabil ca o astfel 
de producție cinematografică să 
fie amînată pentru mai tîrziu, 
cînd vor fi necesare trucaje și 
artificii.

Noi construim un obiectiv 
măreț, demn de timpurile so
cialiste pe care le trăim. Dar 
construim. în același timp, un 
om de tip nou. un tînăr cu o 
conștiință socialistă pentru care 
valoarea supremă se numește 
muncă pentru tară și popor. 
Desigur, la temelia acestei mă
rețe zidiri a timpului nostru, 
omul nou. noi. tinerii brigadieri 
de pe șantierul național Dună
re — Marea Neagră am așezat 
munca, factorul hotărîtor al 
progresului patriei. Totodată 
însă manifestăm o preocupare 
mereu sporită pentru ca briga
dierii de pe acest mare șantier 
al tării să participe nu numai 
lîț muncă, ci și la o bogată ac
tivitate politico-ideologică și 
cultural-educativă. Cu sprijinul 
direct al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
pe baza unui program concret 
de acțiuni, organizăm dezbateri 
pe teme politice, ideologice, 
morale, prilejuind un activ dia
log al tinerilor cu activiști de 
partid, de stat și ai U.T.C., cu 
specialiști în domeniul științelor 
sociale ; participăm, de aseme
nea, la întîlniri cu oameni de 
artă și cultură, primim vizite 
ale colectivelor unor prestigioase 
instituții artistice.

Canalul pe care-1 construim, 
ca dealtfel toate edificiile so
cialismului. este o operă a păcii, 
a bunăstării și fericirii poporu
lui nostru, dar și o expresie a 
prieteniei cu toate popoarele, 
în primul rind cu popoarele du
nărene. care vor beneficia și 
ele de scurtarea drumului spre 
mările și oceanele lumii. Tine
rii care lucrează pe acest mare 
șantier. asemenea întregului 
tineret al patriei, susțin întru 
totul politica externă a partidu
lui și statului nostru, mîndri de 
ampla și rodnica activitate des
fășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pe plan internațio
nal. Brigadierii își exprimă to
tala lor adeziune la noile de
mersuri ale președintelui repu
blicii. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru reducerea în
cordării internaționale și con
solidarea păcii și subscriu, din 
adîncul inimii lor tinere, la A- 
pelul poporului român pentru 
dezarmare și pace.

Vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general 
al partidului, că noi. brigadierii 
de pe șantierul Dunăre — Ma
rea Neagră, vom face totul pen
tru ca investiția la care lucrăm 
să se finalizeze în bune condi,- 
ții, că nu vom ■ cunoaște q 
mai mare mîndrie și satisfacție 
sufletească a conștiinței noastre 
revoluționare, ca aceea de a 

răspunde întotdeauna prezent, 
acolo unde e mai greu, la che
marea partidului, pe care-1 
iubim și-1 slujim, și-1 vom sluji 
toată viata cu un înalt devota
ment și abnegație.

în numele tuturor brigadieri
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Adine recunoscători partidu
lui. dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru statornica 
grijă părintească cu care 6Întem 
înconjurați, pentru condițiile tot 
mai bune de muncă și de viată, 
minerii Văii Jiului trăiesc sen
timente de profundă mindrie pa
triotică pentru noua dumnea
voastră contribuție de excepțio
nală valoare teoretică și practi
că pe care ați adus-o prin ex
punerea la recenta plenară a 
Comitetului Central, la îmbogă
țirea tezaurului gindirii filozo
fice a partidului nostru, la dez
voltarea experienței construcției 
socialiste în România. Ne expri
măm. de asemenea. întreaga 
noastră satisfacție fată de stră
lucitele rezultate ale vizitelor 
oficiale de prietenie pe care 
le-ați efectuat de curînd în Irak 
și Iordania, cu convingerea că 
relațiile pe multiple planuri cu 
aceste țări și popoare se vor 
întări și mai mult, că aceste vi
zite. ca dealtfel toate acțiunile 
dumneavoastră din ultimii ani, 
servesc cauzei păcii în lumea 
Întreagă.

Angajați cu toate forțele lor 
în bătălia pentru a da patriei 
mai mult cărbune, minerii Văii 
Jiului sînt în măsură să vă ra
porteze, iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu — 
miner de onoare al tării — că 
această bătălie se cîștigă zi de 
zi în toate întreprinderile și în 
toate abatajele. Aplicînd cu fer
mitate indicațiile si orientările 
dumneavoastră. îndrumările pe 
care ni le-ați dat. în nenumă
rate rînduri. la fata locului, s-a 
extins Considerabil mecanizarea 
lucrărilor în subteran, munca 
brigăzilor s-a organizat mai 
bine, s-au întărit ordinea și dis
ciplina. Pe această cale, colec
tivul întreprinderii miniere — 
Uricani a reușit să extragă de 
la începutul anului pînă în pre
zent 10 000 tone cărbune cocsi- 
ficabil peste plan, ceea ce ne 
dă garanția depășirii substan
țiale a angajamentelor noastre 
în întrecerea socialistă pe anul 
1982.

Tot ce s-a înfăptuit la noi în 
anii socialismului, ca dealtfel 
în întreaga țară, arată că știm 
să muncim și să ne gospodărim 
mai bine decît capitaliștii, că 
noi comuniștii, întregul popor 
român sîntem în măsură să în
vingem toate dificultățile, să 
înaintăm neabătut pe calea fău
ririi societății socialiste multila
teral dezvoltate și a comunis
mului pe pămintul patriei. Se 
mai aud însă voci veninoase la 
anumite posturi de radio străi
ne, care ponegresc marile reali
zări ale poporului nostru, ma
rile înfăptuiri din Valea Jiului, 
viața demnă și dreaptă a mine
rilor. Auzindu-i, nu ne mai mi
ră ceea ce spun, pentru că în
țelegem foarte bine ce vor. Și, 
ce ar putea ei să vrea decît 
întoarcerea istoriei înapoi ? La 
vremurile în care cei în sim
bria cărora se află acum erau 
stăpînii și jefuitorii bogățiilor 
noastre, în timp ce minerii Văii 
Jiului trăiau cu adevărat într-o 
„vale a plîngerii". Numai cine 
este mult prea răuvoitor nu 
vede impresionantele înfăptuiri 
din Valea Jiului. Miile de apar
tamente confortabile, Casa de 
cultură a sindicatelor, cluburile 
muncitorești, numeroasele cine
matografe, institutul de învă- 
tămînt superior, școlile de toa
te gradele, teatrul de stat re
prezintă doar o parte din do
tările social-culturale puse la 
îndemina noastră, a minerilor 
și tot atîtea dovezi ale accesu
lui ce ne este larg deschis la 

lor. care au lucrat și lucrează 
la Canalul Dunăre — Marea 
Neagră, dati-mi voie să rostesc 
deviza noastră de fierbinte dra
goste și înflăcărată conștiință 
patriotică ..Din adîncul inimii. 
Ceaușescu — Tinerii !“.

știință, la învățămînt, la cultu
ră. Totodată, spitalele moder
ne, rețeaua medico-sanitară, 
casele de odihnă și cabanele 
construite în împrejurimile al
pine exprimă grija deosebită a 
partidului și statului față de 
sănătatea minerilor.

Fără îndoială mai avem mul
te de făcut în Valea Jiului. 
Acum toate eforturile noastre 
sînt îndreptate în direcția spo
ririi producției de cărbune. A- 
plicăm cu rezultate bune iniția
tiva „Brigada de producție și 
educație socialistă", învățăm să 
fim mai buni gospodari, să ne 
autoconducem, să lucrăm rațio
nal, economic, eficient, să apli
căm cu fermitate noul meca
nism economico-financiar. De 
curînd am promovat în activi
tatea noastră educativă o altă 
inițiativă — „La fiecare tonă 
de cărbune extrasă să economi
sim un kilowat oră eijergie e- 
lectrică". Pentru a învăța pe 
tineri viața și munca de miner, 
pentru a-i determina pe toți 
oamenii muncii să respecte le
gile statului, să devină respon
sabili față de sarcinile de pro
ducție, folosim în munca de e- 
ducație cu oamenii acțiuni cum 
sînt : „Ziua brigadierului",
„Judecata muncitorească", dis
cuțiile și munca politică de la 
om la om. Dar .trebuie să recu
noaștem și neajunsurile cu care 
ne mai confruntăm.

In continuare vorbitorul a 
spus că. pînă în prezent, mi
nerii au fost cam ocoliți de 
creatorii de artă și mai ales de 
cei din cinematografie. Cum 
s-ar putea justifica astfel fap
tul că de la filmul „Brigada lui 
Ionuț" — realizat cu circa 30 
de ani în urmă — nu s-a mai 
turnat nici un alt film artistic 
despre munca eroică și viața 
nouă a acestui detașament de 
frunte al clasei muncitoare ? 
Dealtfel, cinematografia și te
leviziunea sint tot atît de da
toare și față de alte sectoare 
importante ale economiei noas
tre, cineaștii abordînd, deseori, 
subiecte comode, rupte de reali
tate și, din această cauză, lip
site de valoare artistică și edu
cativă.

în urma indicațiilor dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, a fost întoc
mit un program special privind 
intensificarea activității cultu
ral-educative în Valea Jiului. 
Vreau să vă informez că multe 
din prevederile sale s-au înde
plinit, dar că, în același timp, 
numeroase alte activități cultu
rale au rămas doar în filele a- 
celui, program. Cred că Consi
liul Culturii și Educației Socia
liste trebuie să se preocupe 
mai insistent de realizarea in
tegrală a tuturor prevederilor 
care vizează, în ultimă instanță, 
asigurarea unei bogate vieți 
spirituale pentru noi, minerii, 
și pentru familiile noastre.

Declarîndu-mă întru totul de 
acord cu documentele prezenta
te congresului, vă asigur încă o 
dată, mult stimate și iubite to
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu — minerul nostru de 
onoare — că minerii din Uri
cani, din întreaga Vale a Jiu
lui, sînt hotărîți să contribuie 
cu toată abnegația, cu eroismul 
și patosul lor revoluționar, la 
dobîndirea independenței ener
getice a țării, livrind economiei 
naționale cantități tot mai mari 
de cărbune de cea mai bună ca
litate.

Vă rog să-mi permiteți să 
adresez, în încheiere, tradițio
nalul salut mineresc : „Noroc 
bun".

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
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Lucrările celui de-al II-lea 
Congres al educației politice și 
culturii socialiste se desfășoară 
sub luminoasa perspectivă poli
tică și ideologică prefigurată de 
excepționala expunere a secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. la 
plenara lărgită a Comitetului 
Central din primele zile ale 
acestei luni.

Acest document programatic 
are pentru viitorul culturii, ca 
dealtfel pentru întreaga viată 
economico-socială a țării, teme
iul adine în realizările de pînă 
acum, care se exprimă în bu
nuri ale civilizației. în creații 
științifice și artistice. în fapte 
de muncă și conștiință ce de
monstrează că socialismul. în
deosebi în perioada de după cel 
de-al IX-lea Congres al parti
dului, a reușit să potențeze și 
să pună în valoare geniul crea
tor al clasei muncitoare, al ță
rănimii. intelectualității, al în
tregului popor român, la di
mensiuni fără precedent. în 
multimilenara noastră istorie.

Exprimînd prețuirea și încre
derea pe care partidul și statul 
le acordă culturii și făuritorilor 
ei, salutul adresat congresului 
nostru de către tovarășa acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu a stăruit, în lumina 
orientărilor fundamentale ela
borate de secretarul general al 
partidului, asupra locului și ro
lului activității politico-ideolo- 
gice și literar-artistice. al școlii 
de toate gradele în făurirea noii 
orînduiri, a omului nou, multi
lateral dezvoltat. în personalita
tea căruia să se unească, pînă 
la contopire, trăsăturile înalte 
ale conștiinței comuniste.

Comitetul județean de partid 
Cluj a imprimat permanent în 
activitatea organizațiilor de 
partid, de masă și obștești .din 
unitățile economice, a tuturor 
instituțiilor și așezămintelor de 
cultură, un stil de muncă di
namic, care să asigure legarea 
organică a muncii politico-ideo- 
logice și cultural-educative de 
problemele concrete ale produc
ției, de sarcinile ce revin jude
țului din planul național unic 
de dezvoltare economico-socială 
pe acest an și pe întregul cin
cinal.

Integrați activ în viața econo
mico-socială. în frontul spiritual 
al României socialiste, benefi
ciind de condițiile materiale 
mereu mai bune, de cadrul sti
mulator și fertil al Festivalului 
național „Cîntarea României", 
oamenii muncii clujeni au ob
ținut realizări remarcabile, atît 
în domeniul economic, cît și în 
cultură și educație. A sporit an 
de an participarea muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor, a 
elevilor și studenților la crea
ția științifică și tehnică de 
masă. în prezent, în județul 
nostru își desfășoară activitatea 
4 576 de cercuri de creație, cu- 
prinzînd 65 000 de membri. Ei 
au realizat. în acest an. un 
mare număr de invenții, inova
ții și raționalizări, au găsit și 
aplicat soluții tehnice, a căror 
eficientă economică se ridică la 
peste 150 milioane lei.

Si în județul nostru se con
firmă adevărul pus în lumină 
de secretarul general' al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
în magistrala sa expunere, că : 
„Festivalul național „Cîntarea 
României" s-a transformat in- 
tr-o puternică mișcare cultural- 
artistică a maselor, largi popu
lare". Scriitorii. plasticienii, 
compozitorii și artiștii interpreți 
clujeni au realizat în această 
perioadă opere durabile, care 
au contribuit la ridicarea con
științei socialiste a maselor, au 
îmbogățit patrimoniul nostru 
național.

Pe fondul general pozitiv al 
acestor realizări, a arătat în con
tinuare vorbitorul, trebuie să re-
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cunoaștem însă că în conținu
tul activității noastre politico- 
ideologice s-au manifestat și o 
serie de neajunsuri care au fă
cut să slăbească forța de pene
trație a actului de cultură, ro
lul lui formativ-educativ. Cu 
spiritul autocritic propriu co
muniștilor, trebuie să recunoaș
tem că mai organizăm activități 
cu o încărcătură politică, ideo
logică și culturală săracă, nu 
reușim să stăpinim întotdeauna, 
corespunzător, întregul proces 
educativ, de la transmiterea 
cunoștințelor și pînă la trans
formarea lor în convingeri și 
atitudini, în fapte de muncă și 
conduită. Neajunsuri s-au ma
nifestat și în domeniul creației. 
Au apărut unele lucrări lite
rare, muzicale și plastice care 
plătesc tributul unor căutări 
sterile, fără a reuși să pătrun
dă în rosturile adînci ale exis
tenței noastre sociale, fără a 
descifra sensurile și semnifica
țiile primenirii revoluționare 
continue a societății socialiste, 
deci, fără un mesaj ” educativ 
corespunzător. De aceea avem 
în vedere să promovăm în vii
tor mai hotărît spiritul de 
partid în viața filialelor clujene 
ale uniunilor de creație, să așe
zăm munca lor pe temeiul te
zelor, ideilor și orientărilor 
clare și luminoase formulate in 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, să ridicăm la o cali
tate nouă, superioară, întreaga 
activitate politico-educatlvă, 
creația literară, muzicală șl 
plastică, nivelul artistic al spec
tacolelor și concertelor, orien- 
tîndu-le ferm spre reflectarea 
trecutului și prezentului de 
muncă și luptă al poporului, 
spre viața și realizările lui, spre 
marea epopee a luptei partidu
lui, a clasei muncitoare, a revo
luției socialiste.

în această ordine de idei, vă 
rog să-mi permiteți să mă re
fer și la un aspect al invăță- 
mîntului nostru de stat. Se știe 
că educația patriotică a tinere
tului este de neconceput — așa 
cum sublinia secretarul general 
al partidului nostru — fără cu
noașterea aprofundată a limbii 
și literaturii române, a istoriei 
patriei noastre. Întîlnim frec
vent absolvenți de liceu și chiar 
de facultate care fac grave 
greșeli de limbă, care nu și-au 
însușit temeinic cunoștințe 
fundamentale cu privire la tre
cutul nostru istoric. Aș propune 
în acest sens Ministerului Edu
cației și învățămîntului să stu
dieze posibilitatea ca la exame
nele pentru promovarea în 
treapta a doua a liceelor, ori
care ar fi profilul acestora, cele 
două discipline de căpătîi ale 
culturii naționale — limba ro
mână și istoria patriei — care 
conțin substanța vie a înveșnl- 
cirii noastre în spațiul carpato- 
danubiano-pontic, să fie incluse 
ca probe obligatorii.

Cu aleasă mîndrie patriotică 
de a vă fi contemporani, cu re
cunoștința profundă ce v-o pur
tăm pentru strălucita activitate 
teoretică și practică, revoluțio
nară, pe care o desfășurați spre 
binele și fericirea poporului 
român, în numele comuniș
tilor, al tuturor oamenilor 
muncii clujeni, vă încredințăm, 
mult iubite și stimate to
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, că înfăptuind neabă
tut politica partidului și statu
lui, învățînd necontenit din 
inepuizabilul patrimoniu al 
operei dumneavoastră, vom pro
mova, prin întreaga activitate, 
ideile și valorile umanismului 
socialist, patriotismul militant, 
vom statornici spiritul revolu
ționar ca mod de gîndire și ac
țiune, identificindu-ne. prin 
munca și viața noastră de fie
care zi, cu idealurile socialis
mului și oomunismului.

încheierea
(Urmare din pag. I) 
vibrantă expresie sentimentelor 
de nețărmurită dragoste și pre
țuire nutrite de toți fiii patriei, 
fără deosebire de naționalitate, față 
de conducătorul încercat al parti
dului și statului nostru, care și-a 
făcut din slujirea înaltei cauze a 
înfloririi României socialiste, în 
deplină libertate și independentă, 
din ridicarea bunăstării materiale 
și spirituale a poporului, din apă
rarea păcii și promovarea idealu
rilor de prietenie și colaborare in
ternațională. telul suprem al pildui
toarei sale vieți și activități revo
luționare.'

în ședința de dimineață au luat 
cuvintul tovarășii : Cornel Onescu, 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România. Veronica Dobrin, 
președintele Comitetului județean 
de cultură și educație socialistă — 
Brăila, Nicolae Dragoș, prim-redac- 
tor-șef adjunct al ziarului „Scîn- 
teia", Tamara Dobrin, președintele 
executiv al Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, Paul Erdos, vicepre
ședinte al Uniunii artiștilor plastici. 
Gheorghe Țandără. secretar al Co
mitetului de partid de la Șantierul 
de construcții hidroenergetice Porți
le de Fier II, Nicolae Călinoiu. pre
ședintele Uniunii compozitorilor și 
muzicologilor, Maria Mitrică, secre
tarul Comitetului comunal de partid 
Ianca, județul Olt, Pantelimon 
Găvănescu, prim-secretar al Comi
tetului Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, Anca Augusta, pre
ședintele Comitetului județean de 
cultură și educație socialistă — 
Timiș, Ana Mureșan, președinta 
Consiliului' Național al Femeilor, 
Ion Popescu-Gopo, președintele A- 
sociației cineaștilor. Dinu Săraru, 
scriitor, directorul Teatrului Mic, 
Floarea Leuștean, secretar al Comi
tetului județean Suceava al P.C.R., 
Ilie Bologa, secretarul Comitetului 
de partid, președintele Consiliului 
oamenilor muncii de la întreprin
derea de utilaj chimic „Grivița 
roșie" — București, Gherghina Bu- 
zatu, președintele Consiliului ju
dețean al sindicatelor Argeș. Ti
tus Popovici, scriitor. Constan
tin Arseni, președintele Birou-

lucrărilor Congresului al II-lea al educației politice și culturii socialiste
lui Comitetului Central al Or
ganizației Democrației și Unității 
Socialiste. Nicolae Ivanov, coman
dantul Șantierului național al ti
neretului Canalul Dunăre — Marea 
Neagră, Corneliu Bololoi. secreta
rul Comitetului de partid, preșe
dintele Consiliului oamenilor mun
cii de la întreprinderea minieră 
Uricani. județul Hunedoara, loan 
Noja. secretar al Comitetului jude
țean Cluj al P.C.R.

Avînd în vedere că. în plen și 
în secțiuni, au fost abordate prin
cipalele probleme aflate oe ordi
nea de zi. prezidiul a propus sis
tarea discuțiilor, propunere apro
bată de toti cei prezenti.

Delegații au adoptat, apoi. în 
unanimitate, documentele prezen
tate congresului : Raportul Consi
liului Culturii si Educației Socia
liste cu privire la modul în care 
se înfăptuiesc hotărîrile celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Co
munist Român referitoare la acti
vitatea politico-ideologică si cul
tural-educativă în vederea formă
rii omului nou. cu o înaltă con
știință socialistă, constructor activ 
si devotat al societății . socialiste 
multilateral dezvoltate si Progra
mul de măsuri privind acțiunile 
politice si cultural-educative ce vor 
fi întreprinse în vederea formării 
omului nou. cu o înaltă conștiință 
socialistă. constructor devotat al 
socialismului si comunismului în 
România.

Congresul a dat mandat Consi
liului Culturii și Educației Socia
liste ca. pe baza propunerilor și 
observațiilor făcute în timpul dez
baterilor. să definitiveze Progra
mul si să-l difuzeze organelor de 
cultură, organizațiilor de masă si 
obștești, tuturor factorilor educa
ționali din cadrul Frontului Demo
crației si Unității Socialiste.

în continuare, tovarășul Constan
tin Dăscălescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-ministru al guvernu
lui. a spus :

încredințat că dau glas gîndu- 
rilor si sentimentelor dumneavoas
tră. ale tuturor participantilor la 
acest înalt forum democratic, cu 
cea mai înaltă stimă si deosebit 
respect, permiteți-mi să adresez 
rugămintea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu. secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, președintele Frontului 
Democrației si Unității Socialiste, 
de a lua cuvîntul la congresul' 
nostru.

în aclamațiile entuziaste ale mii
lor de partițipanti, a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

. Cuvîntarea conducătorului parti
dului si statului a fost primită cu 
deosebit interes, cu deplină apro
bare si profundă satisfacție, fiind 
subliniată. în repetate rinduri, cu 
puternice aplauze, urale si ovații.

Adresindu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. la încheierea cuvîntării. 
tovarășul Constantin Dăscălescu a 
spus :

„Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Vă rog să-mi Îngăduiți ca în nu

mele participanților la cel de-al 
Il-lea Congres al educației politice 
și culturii socialiste, al tuturor lu
crătorilor din domeniul ideologiei, 
științei, culturii și educației să vă 
exprim, din adincul inimii, cele 
mai calde și mai vii mulțumiri pen
tru magistrala expunere prezentată 
la congresul nostru, document 
călăuzitor in opera grandioasă de 
formare a omului nou, constructor 
conștient și activ al propriului său 
destin, făuritor al socialismului și 
comunismului in România.

Ținind seama de importanța ex
cepțională a tezelor, orientărilor și 
indicațiilor cuprinse in expunerile 
dumneavoastră la plenara lărgită a 
Comitetului Central al partidului și 
in cadrul congresului, exprim vo
ința și hotărîrea tuturor participan
ților ca ele să stea la baza întregii 
activități politice, ideologice și cul
tural-educative, angajamentul nos
tru, al tuturor de a acționa cu fer
mitate pentru traducerea lor în 
viață.

Inscriindu-se ca unul dintre cele 
mai înălțătoare momente in rîndul 
evenimentelor de seamă ale națiu
nii noastre, născute din strălucita 
și înțeleaptă clarviziune, din dina
mismul și neobositul spirit de Ini
țiativă cu care conduceți destinele 
României, congresul nostru s-a do
vedit o elocventă mărturie a lar

gului democratism al orinduirii 
noastre, in cadrul căreia au fost 
deschise cele mai fertile căi de 
participare nemijlocită a muncito
rimii, țărănimii, intelectualității, a 
celorlalte categorii de oameni ai 
muncii la conducerea directă a în
tregii societăți.

Aici, în această sală, s-a dovedit 
încă o dată că in România socia
listă toți cetățenii, indiferent de do
meniile in care lucrează, beneficia
ză de dreptul de a-și spune în mod 
liber și responsabil cuvintul, opi
niile, sugestiile și propunerile, con
stituind un factor esențial al ela
borării programelor de dezvoltare a 
întregii vieți economice și sociale a 
țării.

în numele milioanelor de cetățeni 
ai patriei noastre, vă mulțumim din 
inimă, tovarășe secretar gene
ral, pentru acest climat generator 
de entuziasm și dăruire, de pro
fundă încredere în partid și in stat, 
de unitate și coeziune indisolubilă 
a întregii noastre națiuni sub con
ducerea dumneavoastră, pentru în
făptuirea in cele mai bune condiții 
a politicii partidului și statului nos
tru, pentru binele și fericirea poporului.

Intr-o impresionantă unanimitate 
de cuget și simțire, toți participan- 
ții, în numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii dih patria 
noastră, iși manifestă dragostea și 
atașamentul nemărginit față de 
dumneavoastră — exponentul su
prem al năzuințelor întregului po
por, al intereselor naționale, mili
tant strălucit pentru victoria cau
zei socialismului și comunismului, 
pentru creșterea continuă a presti
giului internațional al României.

împreună cu intregul popor, dăm 
cea mai înaltă apreciere rolului de
terminant ai secretarului general al 
partidului in elaborarea întregii 
politici interne și externe a parti
dului și statului nostru, în stabili
rea obiectivelor fundamentale ale 
dezvoltării țării, in promovarea spi
ritului novator, în afirmarea cu vi
goare a creației artistice, a culturii 
naționale, în mobilizaiea forțelor și 
energiilor creatoare ale națiunii, 
pentru realizarea hotărîrilor Con
gresului al XII-lea, a țelului măreț 
înscris in Programul partidului — 
făurirea societății socialiste multi

lateral dezvoltate și a comunismu
lui pe pămintul patriei.

Dorim să exprimăm, de aseme
nea, sentimente de înaltă conside
rație tovarășei Elena Ceaușescu, 
eminent activist al partidului și 
statului nostru, ilustru om de știin
ță, pentru sprijinul permanent pe 
care îl acordă dezvoltării științei, 
învățămîntului și culturii, pentru 
contribuția sa inestimabilă la for
marea omului nou. constructor al 
socialismului și comunismului în 
România.

Vă încredințăm, mult stimate to
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, că sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de partid, 
întregul front al activității ideolo
gice va acționa cu fermitate revo
luționară pentru înregistrarea unui 
salt calitativ in domeniul educației 
politice și al culturii socialiste, pen
tru formarea la fiecare om al mun
cii a unei înalte conștiințe socia
liste, a sentimentului responsabili
tății față de obligațiile încredințate 
de societate, a devotamentului și 
spiritului de sacrificiu față de in
teresele supreme ale națiunii.

Fiecare dintre noi, cei care am 
participat la acest congres, deopo
trivă cu toate celelalte cadre din 
activul de partid, al organizațiilor 
de masă și obștești, al tuturor or
ganismelor economico-sociale vom 
milita fără preget pentru ca mi
nunatele dumneavoastră teze, o- 
rientări și indicații să fie larg cu
noscute și însușite de întregul po
por, pentru transformarea lor în
tr-o puternică forță dinamizatoare 
a înfăptuirii politicii interne și 
externe a partidului.

Vă încredințăm solemn, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că sîntem ferm hotărîți să facem 
totul pentru transpunerea în viață 
a mărețelor obiective înscrise în 
Programul partidului, pentru a im
prima un nou avînt întregii activi
tăți de formare a conștiinței socia
liste, patriotice si revoluționare a 
maselor, pentru continua dezvolta
re a valorilor materiale și spiritua
le ale patriei, pentru ridicarea 
României pe noi culmi de progres 
și civilizație.

Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie. Republica Socialis
tă România !

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân, în frunte cu secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !“.

întreaga asistentă scandează cu 
înflăcărare „Ceaușescu, România — 
Stima noastră și mindria !“, 
„Ceaușescu-P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul !“.

Participanții intonează imnul 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste — „E scris pe tricolor 
unire".

Atmosfera vibrantă din sală este 
întregită de impresionanta mani
festare populară care a avut loc la 
încheierea congresului in fata Pa
latului sporturilor și culturii. Zeci 
de mii de locuitori ai Capitalei, 
oameni de toate vîrstele și profe
siile. au ținut să-și manifeste, și 
cu prilejul acestui important eve
niment. dragostea fierbinte fată de 
partid și secretarul său general, 
pentru tot ceea ce au făcut și fac 
spre gloria, măreția și fericirea 
națiunii noastre socialiste, bucu
ria de a trăi și munci în epoca in 
care se scriu cele mai înălțătoare 
pagini din istoria poporului român, 
precum și hotărîrea de a contribui 
cu toate puterile la strălucirea a- 
cestor ani.

Aceste sentimente și gînduri, îm
părtășite de toti cetățenii Româ
niei socialiste, sînt exprimate cu 
căldură prin vers, cîntec și dans. 
Mari coruri profesioniste si de 
amatori interpretează cîntece pa
triotice. revoluționare. închinate 
gloriosului nostru partid comunist, 
secretarului său general, patriei 
noastre libere, demne și înfloritoa
re. La rîndul lor. copii și tineri 
prezintă reușite tablouri coregra
fice. Este prinosul de recunoștință 
pe care tineretul nostru îl a- 
duce partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru minunatele con
diții create de a se pregăti temei
nic pentru muncă și viată, de a se 
forma în spiritul nobilelor idealuri 
ale socialismului și comunismului. 
Băieți și fete. în pitorești costume 
naționale, execută cu măiestrie 
suite de jocuri populare, care re
levă originalitatea și frumusețea 
folclorului românesc. îmbogățit ne
contenit cu noi și noi valori si care 
constituie un izvor nesecat pentru 
continua dezvoltare a patrimoniu

lui nostru spiritual. Se succed alte 
momente artistice, susținute de 
artiști amatori și profesioniști, care 
ilustrează afirmarea puternică pe 
care o cunoaște astăzi cultura 
noastră nouă, socialistă.

Este reafirmată, totodată, năzu
ința fierbinte a poporului nostru 
de a trăi într-o lume fără arme si 
fără războaie. într-o lume a păcii, 
înțelegerii și colaborării. în care 
să-și poată concentra toate forțele 
și energiile creatoare edificării so
cialismului și comunismului pe 
pămintul patriei. Se scandează, 
într-o alăturare simbolică, cuvin
tele „Ceaușescu — Pace !“. Pe mari 
pancarte se putea citi : „Partidul 
si România. Pacea si Prietenia", 
„Europa să vegheze ca înarmarea 
să înceteze". „Nu vrem bombe, ar
mamente. Pace vrem pe continen
te". „Oameni de știință luptat! 
pentru punerea rezultatelor gindi
rii voastre în slujba păcii".

Parcurgînd pe jos esplanada 
Parcului Tineretului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului 
răspund cu căldură și prietenie a- 
cestei emoționante manifestări cu 
care-i înconjoară miile de bucu- 
reșteni.

Din loc în loc se desprind șoimi 
ai patriei, pionieri, uteciști. oa
meni ai muncii, care oferă, cu dra
goste și stimă, flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Ca o încununare a acestor mo
mente de intensă bucurie si 
scumpă sărbătoare, pe platoul de 
la ieșirea din parc se formează o 
imensă horă. în care sînt invitați 
să se prindă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

întreaga desfășurare a lucrărilor 
congresului, ca si această grandioa
să manifestare populară au pu« 
pregnant în lumină unitatea strîn- 
să. indestructibilă a poporului în 
jurul partidului și al secretarului 
său general, unitate ce dă forță și 
trăinicie orinduirii noastre socia
liste.

(Agerpres)
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația Seimului R. P. Polone

„Răspunzind îndemnului președintelui
Nicolae Ceaușescu vom milita neabătut pentru 

triumful ideilor păcii și înțelegerii'1

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri 
după-amiazâ, delegația Seimului Re
publicii Populare Polone, condusă de 
Stanislaw Gucwa, mareșalul (pre
ședintele) Seimului, care efectuează 
o vizită în țara noastră, la invitația 
Marii Adunări Naționale.

Din delegație fac parte Zdzislaw 
Czeszejko Sochacki, președintele Co
misiei de răspundere constituțională, 
vicepreședintele Comisiei pentru lu
crări legislative, Boguslav Drozdz, vi
cepreședinte al Comisiei Seimului 
pentru problemele de comerț exte
rior, Jerzy Jozwiak, membru al Co
misiei pentru probleme de comerț 
interior, mica producție și servicii, 
Aleksander Gertz, membru al Comi
siei pentru problemele industriei mi
niere, energetice și chimice, membru 
al Comisiei de mandate și regulamen
te, Tadeusz Koszarowski, membru al 
Comisiei pentru știință și progres 
tehnic, membru al Comisiei pentru 
problemele sănătății și culturii fizice, 
Edward Dziegiel, membru al Comisiei 
pentru probleme interne și justiție, 
membru al Comisiei pentru proble
mele autonomiei muncii, și Kazimierz 
Switala, șeful Cancelariei Seimului.

La primire au luat parte tovarășii 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al M.A.N., Gheorghe 
Roșu, deputat.

A fost de față Jeremi Czulinski, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al Po
loniei la București.

A apărut în limbile maghiară și germană

NICOLAE CEAUȘESCU 
„Expunere cu privire la stadiul actual 

al edificării socialismului in țara noastră, 
la problemele teoretice, ideologice 

și activitatea politică, educativă a partidului" 
prezentată la plenara lărgită a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român din 1—2 iunie 1982

Cuvîntare la încheierea lucrărilor plenarei
Editura politică

Sdrbdtorirea Zilei grănicerilor
Ziua grănicerilor Republicii So

cialiste România a fost sărbătorită 
și in acest an prin numeroase ma
nifestări politico-educative și cultu- 
ral-artistice. în marile unițăti. uni
tățile și subunitățile de grăniceri, 
precum si la casele armatei din lo
calitățile unde există trupe de gră
niceri au fost organizate adunări in 
cadrul cărora a fost expusă confe
rinței : „25 iunie — Ziua grăniceri
lor Republicii Socialiste România".

în Capitală, la Casa centrală a 
armatei, a avut loc o adunare festi
vă la care au participat cadre mi
litare active și în rezervă, membri 
ai familiilor acestora, alti invitați, 

în telegrama adresată cu acest 
prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandant su
prem al forțelor armate, de către 
Comandamentul trupelor de grăni
ceri. se arată : Sărbătorind Ziua 
grănicerilor Republicii Socialiste 
România, toți cei ce străjuiesc cu 
responsabilitate si vigilentă revolu
ționară. dăruire și abnegație fron
tierele patriei. îsi exprimă sentimen
tele de profund respect, prețuire si 
nemărginită recunoștință fată de

Festivitatea închiderii cursului postuniversitar cu tema: 
„Populația și dezvoltarea social-economică"

La Centrul demografic O.N.U. — 
România (CEDOR) din București a 
avut loc. vineri dimineața, festivita
tea închiderii celui de-al Vll-lea 
cuns postunivensitar cu tema „Popu
lația și dezvoltarea social-economi- 
că“. destinat cadrelor din țările în 
cuns de dezvoltare.

Timp de 9 luni, economiști, socio
logi, statisticieni, medici, arhitecti, 
demografi, planificatori, matemati
cieni și alți specialiști din Algeria, 
Argentina, Brazilia, Burundi. Repu
blica Centrafricană, Gabon. Guineea, 
Maroc. Madagascar, Mauritania, Mo- 
zambic, Ruanda, Senegal, Zair șl 
România au studiat multiplele aspec
te ale problematicii lumii contempo
rane. Îndeosebi privind interacțiunea 
dintre factorul demografic și factorii 
sociali, economici, politici și cultu
rali In procesul de dezvoltare. în 
contextul specific al țărilor în curs 
de dezvoltare.

La festivitate au luat parte repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe și ai Comisiei naționale de 
demografie — instituții împuternici
te prin Acord să coopereze cu 
CEDOR — oameni de știință, cadre 
didactice și cercetători, experti stră
ini și români, șefi de misiuni diplo
matice, membri ai corpului diploma
tic acreditați la București.

Au fost de față Raymond F. Ra- 
benold, reprezentantul rezident al 
Programului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare în România, Abdel Salam

Conducătorul delegației a exprimat 
vii mulțumiri pentru primire, pentru 
posibilitatea oferită de a vizita Româ
nia, și a avut cuvinte de înaltă apre
ciere față de realizările poporului ro
mân in opera de edificare a socia
lismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
manifestat satisfacția pentru vizita 
delegației și a subliniat că aceasta 
contribuie la dezvoltarea raporturilor 
de prietenie și colaborare dintre cele 
două partide și țări. Totodată, condu
cătorul partidului și statului nostru 
a rugat să se transmită poporului 
polonez prieten urări de succese, de 
bunăstare și prosperitate.

în timpul convorbirii au fost sub
liniate cu satisfacție bunele raporturi 
de prietenie și colaborare existente 
între partidele, țările si popoarele 
noastre. S-a exprimat, totodată, con
vingerea că. pe baza înțelegerilor 
stabilite între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Wojciech Jaruzelski, se 
va realiza o colaborare tot mai strîn- 
să intre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, 
se vor amplifica și adinei relațiile, 
pe multiple planuri, dintre România 
și Polonia, se va dezvolta cooperarea 
economică, tehnico-științifică și cul
turală și se vor intensifica schimbu
rile comerciale, se va consolida și 
mai mult prietenia dintre popoarele 
român și polonez în interesul reciproc, 
al construcției socialiste în țările 
noastre, al cauzei generale a socia
lismului, a păcii, securității și inde

dumneavoastră, mult iubite si stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, pen
tru neobosita activitate ce pilduitor 
o desfăsurați în scopul edificării so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintării României spre co
munism. pentru statornica grijă ce 
o purtati întăririi capacității de 
apărare a patriei, afirmării cu pu
tere a năzuințelor de pace și colabo
rare ale poporului român cu toate 
popoarele lumii.

Ostașii de la fruntarii, devotați 
fără margini patriei, partidului și 
poporului, vă asigură, mult stimate 
tovarășe comandant suprem, că, ac- 
tionind în spiritul doctrinei militare 
naționale, al cărei strălucit fondator 
sînteti, își vor perfecționa neconte
nit pregătirea militară, politică si de 
specialitate, vor dezvolta larg cola
borarea cu membrii gărzilor patrio
tice. cu celelalte formațiuni de 
apărare. cu intreaga populație din 
zona de frontieră pentru a fi gata 
în orice moment să apere cu fermi
tate. împreună cu toți militarii țării, 
cu întregul popor, cuceririle revo
luționare ale oamenilor muncii, in
dependenta. suveranitatea și inte
gritatea scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

Dajanî, directorul Centrului de In
formare al Organizației Națiunilor 
Unite, șl J. C. Pauvert, directorul 
ad-interim al Centrului european 
pentru învățămintul superior al 
UNESCO la București.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej de ing. Iosif îonescu, secretarul 
Comisiei naționale de demografie, 
Raymond F. Rabenold, reprezentantul 
rezident al Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare în România, 
și Marcel Y Fabri, directorul CEDOR, 
s-a evidențiat rolul important pe 
care ii are Centrul demografic O.N.U. 
—România în acțiunea de sprijinire 
a țărilor în curs de dezvoltare în for
marea de cadre naționale în acest 
domeniu de activitate, precum și pe 
linia acordării de asistență tehnică la 
o serie de proiecte de dezvoltare na
țională sau regională. S-a subliniat, 
de asemenea, contribuția importantă 
pe care tara noastră o are în buna 
desfășurare a activității CEDOR prin 
condițiile materiale și cadrele puse 
la dispoziție, precum și prin experi
ența de dezvoltare social-economică.

Reprezentantul cursantilor. Cheikh 
Diop din Senegal a mulțumit pentru 
temeinica pregătire dobindită în pe
rioada stagiului la CEDOR și a ex
primat recunoștință conducerii parti
dului și statului nostru pentru con
dițiile de studiu și de viată asigurate 
pe perioada școlarizării, ca și pentru 
ospitalitatea de care s-au bucurat pe 
tot parcursul șederii lor în România. 

pendenței naționale, cooperării și 
colaborării în Europa și in întreaga 
lume. S-a relevat, de asemenea, 
rolul parlamentelor din cele două 
țări în promovarea tot mai largă a 
colaborării româno-polone. corespun
zător dorinței și aspirațiilor ambelor 
popoare.

în timpul convorbirii e-a exprimat 
încrederea că poporul polonez va 
reuși, sub conducerea P.M.U.P., să 
depășească situația actuală, să asigu
re înaintarea Poloniei pe calea 
progresului și socialismului.

A avut loc. de asemenea, un 
schimb de păreri cu privire la evo
luția vieții politice internaționale. în 
acest cadru, a fost exprimată dorința 
de a întări conlucrarea dintre cele 
două partide și țări pe arena in
ternațională, pentru a-și aduce ast
fel o contribuție sporită la promo
varea destinderii, la rezolvarea, prin 
mijloace pașnice, a stărilor conflic- 
tuale și diferendelor dintre state, la 
realizarea dezarmării, în primul rînd 
a dezarmării nucleare, la înfăptuirea 
securității europene, la instaurarea 
unui climat de încredere și colabora
re egală între națiuni, la triumful 
idealurilor socialismului și păcii in 
lume. în acest context s-a relevat 
rolul deosebit ce revine parlamente
lor și parlamentarilor, precum și 
opiniei publice in lupta pentru pace, 
independență, dezarmare, destindere, 
securitate și înțelegere internațio
nală.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Petrescu, 

viceorim-ministru al guvernului, a 
avut, vineri, o întrevedere cu Sta
nislaw Gucwa, mareșalul (președin
tele) Seimului Republicii Populare 
Polone, care. în fruntea unei dele
gații. se află într-o vizită în tara 
noastră.

în timpul întrevederii. în spiritul 
înțelegerilor si hotăririlor convenite 
la nivel înalt, au fost examinate 
posibilitățile dezvoltării colaborării 
si cooperării economice, tehnico- 
stiințifice și culturale dintre cele 
două țări, extinderii specializării in 
producție. îndeosebi in domeniile 
industriilor extractivă, construcțiilor 
de mașini, chimică, siderurgică si al 
transporturilor, lărgirii si diversifi
cării schimburilor reciproce de măr
furi, in perspectiva reducerii impor
turilor pe relația Vest.

La întrevedere au participat Ion 
Stoian. adjunct ăl ministrului co
merțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale, Gheorghe 
Roșu, deputat in M.A.N., alte per
soane oficiale.

A fost de fată Jeremi Czulinski, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Polone la București.

în aceeași zi, oaspeții polonezi au 
vizitat Institutul politehnic, Institu
tul de medicină și farmacie, precum 
și noi cartiere de locuințe din Bucu
rești.

★

între 20 și 25 iunie, o delegație a 
Ministerului Agriculturii din Cana
da, condusă de dr. E. G. Leroux, 
adjunct al ministrului cu probleme 
de cercetare agricolă, a făcut o vi
zită în tara noastră la invitația Mi
nisterului Agriculturii și Industriei 
Alimentare.

Cu acest prilej s-au desfășurat 
lucrările primei sesiuni a Grupului 
mixt de lucru româno-canadian, in 
cadrul căreia s-au analizat stadiul 
actual si domeniile de colaborare in 
viitor privind cercetarea agricolă și 
cooperarea economică dintre cele 
două ministere.

La încheierea lucrărilor, Angelo 
Miculescu, președintele Academiei 
de Științe Agricole și Silvice, și dr. 
E. G. Leroux au semnat Protocolul 
primei sesiuni a Grupului mixt ro
mâno-canadian in domeniul agricul
turii pe perioada 1982—1986. care pre
vede realizarea de programe comune 
de cercetare științifică și cooperare 
economică.

în timpul șederii în tara noastră, 
delegația canadiană a vizitat unități 
agricole, institute și stațiuni de cer
cetare agricolă, obiective social-cul- 
turale din județele Călărași. Praho
va. Brașov și sectorul agricol Ilfov.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru perioada 26 

Iunie, ora 21 — 29 iunie, ora 21, In 
țară : Vremea va fi caldă, deși tempe
raturile maxime vor înregistra o scă
dere ușoară. Cerul va fi variabil. Pe 
alocuri, în nordul țării și în zonele de
luroase și de munte, vor cădea ploi, 
mai ales sub formă de averse însoțite 
de descărcări electrice. Vînt slab pînă 
la moderat cu intensificări locale de 
scurtă durată. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar 
cele maxime între 22 și 32 de grade, 
izolat mai ridicate. în București : Vre
me caldă și, în general, frumoasă. Ce
rul va fi variabil, favorabil ploii de 
scurtă durată și descărcărilor electrice. 
Vînt slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 13 și 
18 grade, iar cele maxime, în scădere 
ușoară, vor fi cuprinse între 29 și 32 
grade. (Ileana Mihăilă, meteorolog de 
serviciu).

D E Z A R A R E A
— voința fierbinte a poporului român, 
imperativul vital al vremurilor noastre!

„Am semnat Apelul cu conștiința îndeplinirii 
unei datorii sacre"

Pe străzile Galațiului s-au revăr
sat coloane nesfirșite de oameni ai 
muncii, într-un impresionant marș 
al păcii, Dinspre combinatul side
rurgic și șantierul naval, de la în
treprinderile Laminorul de tablă și 
„Textila", dinspre Universitate și 
din port, din toate colțurile orașu
lui. circa 60 000 de persoane s-au 
îndreptat către stadionul „Portul 
roșu", locul de desfășurare al unei 
vibrante adunări populare.

„Semnînd încrezători Apelul po
porului român pentru dezarmare, a 
arătat tovarășul Dumitru Vasile, 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal de partid Galați, primarul 
municipiului. în deschiderea adu
nării — unindu-ne glasul cu toate 
forțele iubitoare de pace de pe pla
netă. intr-un NU hotărit politicii 
de înarmări, noi, locuitorii munici
piului Galați, sîntem conștienti că 
trebuie în același timp să susținem 
atitudinea noastră în sprijinul pă
cii, angajîndu-ne să îndeplinim 
exemplar sarcinile ce ne revin din 
Programul partidului, pentru înflo
rirea și propășirea scumpei noastre 
patrii".

„Noi, navaliștii — spunea mais
trul Constantin Bercan de la Șan
tierul naval — dorim să construim 
nave comerciale, nave de agrement, 
nu de război. Sîntem alături de în
tregul popor, de președintele țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
lupta dreaptă pentru pace. Dorim 
ca toate navele construite la Ga
lati să poarte drapelul țării ca un 
mesaj de pace al poporului român".

„Cerem tuturor siderurgiștilor

„Susțin din toată inima propunerile României 
la O.N.U. în vederea trecerii la dezarmare"

Oradea a cunoscut animația spe- ' 
cifică momentelor cu profunde sem
nificații din viața publică a orașului 
și a țării. Pe principalele artere 
pulsau mari coloane umane, ce îna
intau necontenit, din toate direc
țiile, spre inima urbei : Piața 
23 August. Un cadru edilitar is
toric, unde trecutul e prezent 
printr-o străveche cetate, lin
gă care se zidește viitorul cen
tru civic. O simbolică podoabă do
mină peisajul zonei: monumentul 
Independenței, proaspăt inaugurat 
de către iubitul conducător al 
României socialiste, tp v a r ă s u 1 
Nicolae Ceaușescu.

E cadrul de desfășurare a vi
brantei manifestări pentru pace, 
pentru viață, la care au participat 
80 000 de oameni ai muncii de dife
rite profesii și categorii sociale, 
bărbați, femei și copii — români, 
maghiari și de alte naționalități — 
cu toții animați de aceeași aspira
ție: apărarea păcii. în coloane 
filfîiau sute de steaguri tricolore 
și drapele purpurii. Pe numeroase 
pancarte erau înscrise lozinci, a- 
celeași care au fost exprimate și 
prin viu grai: „Partidul si Româ
nia, pacea și prietenia !“, „Să trium
fe libertatea, pacea și securitatea!", 
„Nu rachete nucleare, fonduri pen
tru dezvoltare!".

Deschizînd mitingul. primarul 
municipiului, Paraschiv Alecu, a 
spus, între altele: „Pe fondul unei 
situații internaționale întunecate de 
fenomene grave, noua și strălucita 
inițiativă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, este o ilustrare 
a dorinței poporului nostru, ca de
altfel. a tuturor popoarelor de a se 
pune capăt înarmărilor nimicitoare 
și a se asigura o pace trainică. 
Chemarea fierbinte la pace și ra
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11,00 Telex
11,OS Un vast program de activltatț po- 

litico-ideoiogică. Patriotismul — 
dimensiune a vieții tinere,

11,30 Matineu de vacanța
11,55 Film serial : „Baladă pentru Mă- 

riuca". O producție a studioului 
„București"

13,00 La sfîrșit de sâptămînă
18,35 Săptămina politică
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal. Sport

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL

Corespondenții agențiilor interna
ționale de presă subliniază, in co
mentariile lor pe marginea meciuri-, 
lor disputate joi la campionatul mon
dial de fotbal din Spania, excelenta 
performanță a Algeriei, la a doua 
victorie, ca și dramatismul celorlalte 
partide ale zilei : Franța — Ceho
slovacia și Iugoslavia — Honduras.

„Franța, pentru prima oară după 
24 de ani (din 1958, cînd a ocupat în 
Suedia locul 3) și-a asigurat califi
carea pentru turul al doilea al „Cu
pei Mondiale", grație rezultatului 
egal (1—1) în fața Cehoslovaciei. în
tr-un meci „interzis suferinzilor de 
inimă", scrie France Presse.

La rindul său, agenția Reuter 
scrie : „După o partidă pe care au 
dominat-o, dar în care, în mod para
doxal, marile ocazii de gol au apar
ținut Hondurasului, virtuozii, dar 
prea puțin eficienții fotbaliști iugo
slavi au reușit să învingă cu 1—0,

Cu prilejul aniversării Clubului sportiv central 
al armatei. Steaua

Cu prilejul celei de-a 35-a aniver
sări a Clubului sportiv central al ar
matei, Steaua, astăzi la Palatul spor
turilor și culturii se va desfășura o 
interesantă gală sportivă internațio
nală. Cu începere de la ora 15,30, a- 
matorii de baschet vor putea urmări 
meciul dintre echipa Steaua și for
mația S.K.A. Kiev. La ora 18,00 va 

din lume să nu admită ca din oțe
lul produs cu atita trudă și sudoare 
să se mai fabrice arme pentru ar
senalele forței și ale distrugerii, ci 
numai mijloace care să asigure pro
gresul și civilizația fiecărei națiuni", 
a spus maistrul principal Toader 
Costiuc, de la combinatul siderur
gic. în același spirit au vorbit Iu
lian Simionescu. director al între
prinderii de navigație fluvială 
NAVROM, Elena Ocheșelu. de la 
întreprinderea „Textila", Margareta 
Bălan, președinta comitetului mu
nicipal al femeilor, pioniera Mar- 
lena Vasilache, maistrul construc
tor Constantin Avasiloaie, studenta 
Elena Manole, medicul Eufrosina 
Cotoranu.

în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, se spune: „Solidari în 
conștiință și acțiune cu întregul 
popor, noi cei ce făurim istoria 
nouă a Galațiului, comuniștii, toți 
oamenii muncii, animați de exem
plul dumneavoastră personal, vă a- 
sigurăm. mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
face tot ce ne stă în putință pen
tru îndeplinirea exemplară a tutu
ror sarcinilor care ne revin din vas
tul program de înălțare a patriei 
pe noi culmi de civilizație și pro
gres, că vom milita neabătut pen
tru ca idealul nostru de pace, în
țelegere și prietenie cu toate po
poarele să triumfe într-o lume fără 
războaie si fără arme, mai dreaptă 
și mai bună". S-a adoptat, de ase
menea, o moțiune către sesiunea 
specială a O.N.U. (Dan Plăieșu, co
respondentul „Scînteii").

țiune cuprinsă în Apelul poporului 
român, devenit acum document o- 
ficial difuzat la Națiunile Unite, 
propunerile României în vederea 
înfăptuirii dezarmării, prezentate, 
din împuternicirea președintelui 
Republicii, la sesiunea specială a 
O.N.U., au generat o puternică vi
brație și în conștiința orădenilor".

în continuare, Dumitru Blaga, 
maistru la întreprinderea „înfrăți
rea", a apus: „Ca purtător de 
cuvînt al miilor de constructori 
de mașini-unelte din Oradea, ală
turi de toți oamenii muncii din 
țara noastră, alături de toate 
popoarele iubitoare de pace, imi 
ridic glasul spunînd un NU hotărit 
războiului, un NU hotărit înarmă
rilor".

„Acum, cînd asupra planetei 
noastre planează pericolul unui 
război atomic, ca fiică a unui po
por pentru cave pacea, liniștea și 
dreptarea reprezintă o milenară 
aspirație de viață, subscriu din în
treaga mea ființă la inițiativele 
de pace ale conducătorului iubit 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu", a spus cu acest prilej 
Dorina Lupeș, vicepreședintă a coo
perativei „încălțămintea".

în același grai al voinței de pace 
s-au exprimat și alți vorbitori, între 
care inginerul Mate Iosif, directo
rul întreprinderii chimice „Sin
teza". eleva Ridzi Marta, de la Li
ceul „Alexandru Moghioroș", stu
denta Claudia Pop. de la Institu
tul de învătămînt superior.

în încheiere a fost adoptat textul 
unei telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, precum și 
al unei moțiuni către sesiunea spe
cială a O.N.U. consacrată dezarmă
rii. (AL Peti, corespondentul „Scîn
teii").

19.30 Teleenciclopedla
20,00 Flori pe Terra. Cencert-epectaeel
20.30 Film serial „Lumini și umbre" 

Episodul 17
21,45 Telejurnal
21,55 tntîlnirea de sîmbătă seara. Spec

tacol de varietăți umoristice, mu
zicale, coregrafice

33,00 închiderea programului.
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19,00 Telejurnal. Sport
19,30 Cîntarea României. De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran
20,20 Profil componistic — Miriam 

Marbâ
21,25 Cultura românească — Documentar
21,45 Telejurnal '
21,55 Pagini muzicale de mare popu

laritate
22,30 închiderea programului

dintr-o lovitură de la 11 m transfor
mată cu numai 3 minute înainte de 
final".

„Algeria, autoarea celei mai mari 
surprize a campionatului mondial ac
tual (victorie asupra R. F. Germa
nia), a trecut probabil pe lingă ma
rea performantă, ciștigind doar cu 
3—2, după ce în minutul 35 condu
cea cu 3—0, scor cu care și-ar fi 
asigurat calificarea indiferent de re
zultatul meciului Austria — R. F. 
Germania" — scrie France Presse.

Ieri au avut loc ultimele meciuri 
In grupele a doua și a pa/tra, R. F. 
Germania — Austria : 1—0 (1—0) ; 
și Anglia — Kuweit : 1—0 (1—0). în 
grupa a cincea Spania — Irlanda de 
Nord 0—1 (0—0).

Turneul final al Campionatului 
mondial continuă la 28 iunie cu me
ciuri din grupele „sferturilor" de fi
nală.

avea loc jocul de handbal dintre 
Steaua și Vorwărts Frankfurt pe 
Oder.

Cu acest prilej, de la ora 17,00 se 
va disputa o întîlnire demonstrativă 
de handbal între echipele Steaua și 
Dinamo, care vor avea în compo
nență o serie de foste glorii ale 
acestui sport.

Străbătînd în mai multe coloane 
principalele artere ale municipiu
lui Satu Mare, peste 40 000 de oa
meni ai muncii, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, s-au 
reunit în Piața Republicii, unde a 
avut loc un mare miting consacrat 
dezarmării, păcii și securității. E- 
rau prezenți muncitori de la între
prinderile „Unio", „23 August" și 
„Mondiala", de la întreprinderea de 
prelucrare a lemnului, din alte zeci 
de unități economice și instituții, 
gospodine, cadre didactice, elevi.

în cuvîntul de deschidere a adu
nării populare, tovarășul Ion Diț, 
prim-secretar al comitetului muni
cipal de partid, primarul orașului, 
a spus : „Mitingul de astăzi al săt
mărenilor se constituie într-o măr
turie a adeziunii fierbinți la nobi
lele inițiative de pace ale secreta
rului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la ideile cu
prinse în Apelul poporului român 
adresat sesiunii speciale a O.N.U. 
consacrată dezarmării, la propune
rile prezentate de țara noastră la 
această sesiune. Am semnat cu to
ții Apelul cu conștiința îndeplinirii 
unei datorii sacre pentru prezentul 
și viitorul patriei noastre".

Emilian Penga, președintele Or
ganizației democrației și unității 
socialiste de Ia întreprinderea 
„Unio", a subliniat în cuvîntul său : 
„Chemarea la pace și prietenie pe 
care o adresăm întregii lumi, prin

Din cuvîntul participanților 
la adunările și marșurile populare

Zeci de mii de oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
municipiului Bacău, purtînd drape
le roșii și tricolore, portrete ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu șl 
pancarte pe care se puteau citi 
chemări înflăcărate la apărarea pă
cii, la încetarea cursei înarmărilor, 
au luat parte la un impresionant 
marș al păcii. Ei s-au îndreptat 
spre piața centrală a orașului, unde 
a avut Ioc o entuziastă adunare 
populară, care a reunit circa 35 000 
de băcăuani.

La adunare a luat cuvîntul tova
rășul loan Bogdan Băluță. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Bacău al P.C.R., care a relevat 
semnificația deosebită a istoricelor 
inițiative de pace ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, izvorite din 
grija sa permanentă față de desti
nele poporului român, față de 
destinele păcii pe Pămint.

„Hotărîrea noastră fermă — a 
arătat în cuvîntul său Eroul Mun
cii Socialiste, Gheorghe Farcaș. 
muncitor la C.C.H. Letea — este 
de a întări semnăturile pe Apel 
prin noi fapte de muncă, prin în
deplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan, prin realizarea unei cali
tăți superioare a muncii și vieții, 
așa cum ne cere conducătorul 
nostru iubit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu".

Exprimind in numele cadrelor 
didactice și studenților de la insti
tutul de învățămint superior totala 
adeziune la Ideile fundamentale ale 
politicii partidului nostru privind 
pacea omenirii, conf. univ. dr. Ra- 
luca Mocanu, rectorul institutului, 
a spus : „Cerem cu fermitate Or
ganizației Națiunilor Unite să gă
sească soluții și să stabilească cele 
mai eficace măsuri pentru asigu
rarea păcii, pentru dezarmare, asi- 
gurind astfel tinerelor generații 
liniștea atit de necesară învățăturii 
și creației". (Gheorghe Baltă, co
respondentul „Scînteii").

i n e m ac
■ Trandafirul galben 2 FLOREAS-
CA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30;
17,45; 20, FLAMURA (8577 12) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, STU
DIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20; CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 20.15.
■ Calculatorul mărturisește t
ARTA (21 31 86) — 15,30; 18; 20.
COTROCENI (40 40 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 8 BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17; 19.
■ Drumul oaselor : DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30.
■ Un echipaj pentru Singapore 1 
DACIA (50 35 94) — 15,45; 18; 20, 
COSMOS (27 54 95) — 11,30; 13,30; 
15,30; 17,30; 19,30.
■ Grăbește-te încet : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 16; 18; 20.
■ Intoarce-te și mai privește o 
dată : PROGRESUL (23 94 10) — 16; 
18; 20.
■ Fii bărbatul meu : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,4-5; 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, GRA
DINA MODERN — 21.
■ Nea Mărin miliardar : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45; 10,30;
12,30; 14,30; 16.30; 18,30; 20,30.
■ Waterloo î PATRIA (11 86 25) — 
9; 12,30; 16; 19,30.
■ Moscova nu crede în lacrimi ; 
VICTORIA (16 28 79) — 9,30; 13,30; 
16; 19.
■ Soarele alb al pustiului ; FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30, GRADINA BU
ZEȘTI (50 43 58) — 21.
■ Logodnica mecanicului Gavri
lov ; MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20.
■ Comoara din lacul de argint : 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15;
19.30.
■ Sunetul muzicii : CAPITOL 
(1,6 29 17) — 9; 12.30; 16; 19,30.
■ Atac împotriva lui Rommel x
FESTIVAL (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: 90,15, MELODIA (12 06 88) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. 

solii noștri la sesiunea specială a 
O.N.U., dorim să fie. in același timp, 
chemarea în vederea unei întreceri 
pentru binele și bunăstarea omului, 
nu pentru distrugerea sa".

Profesoara Maria Revesz, direc
toarea Școlii generale nr. 14, a spus : 
„Ca femeie, mamă si dascăl, 
mă alătur inițiativei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a ne adresa 
sesiunii speciale a O.N.U. cu arden
ta noastră chemare de pace, pen
tru ca tinerele vlăstare de azi. co
piii, viitorul omenirii să crească și 
să învețe în' liniște, să descopere 
tainele Universului și să se bucure 
de roadele planetei Pămint".

Pionierul Călin Ruba și-a Înche
iat cuvîntul său cu următoarele 
versuri :

„Ce vrem noi ? Noi bună pace / 
Ea ne este legămint / Fie pace-n 
România / Pace fie pe pămint".

Au mai vorbit Pintilie Hăineală, 
veteran al războiului antifascist, 
muncitoarea Ecaterina Pomian, Li- 
viu Cosma, prim-secretar al comite
tului municipal U.Ț.C., Gheorghe 
Boț, președintele consiliului muni
cipal al sindicatelor.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire a fost adoptat tex
tul unei telegrame adresate C.C. 
al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. și al unei moțiuni 
adresate sesiunii speciale a O.N.U. 
cansacrată dezarmării. (Octav Gru- 
meza, corespondentul „Scînteii").

Peste 25 000 de oameni ai muncii 
și locuitori ai municipiului Buzău 
au participat la un însuflețit marș 
împotriva războiului. încheiat cu o 
mare adunare populară consacrată 
dezarmării și păcii, care a avut loc 
pe platoul din fața Casei de cul
tură a sindicatelor.

Deschizînd adunarea, tovarășul 
Ilie Călugăru, prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular municipal 
Buzău, a apus : „Adunarea noastră 
are loc in zilele difuzării la O.N.U. 
a Apelului poporului român. întă
rit cu semnăturile a 18 milioane de 
cetățeni ai României socialiste. 
Este pentru prima dată cind o tară 
întreagă, cu conștiința înaltei da
torii fată de prezentul și viitorul 
său. față de destinele întregii ome
niri, a făcut să răsune puternic 
voința sa de a se opri cursa înar
mărilor, de a se realiza dezarmarea 
și de a se elibera omenirea de 
coșmarul unui război nuclear".

Exprimând dorința de pace a ce
lor peste 3 000 de oameni ai mun
cii de la întreprinderea „Metalur
gica", maistrul Nicolae Gavrilă a 
arătat : „Pe meleagurile buzoiene 
s-au construit în anii socialismului 
puternice obiective economice și de 
ele dorim să beneficieze și genera
țiile viitoare. în deplină liniște si 
pace. Cerem insistent sesiunii spe
ciale a O.N.U. să adopte acum, 
cînd nu este încă prea tirziu. mă
suri concrete pentru dezarmare".

Au mai luat cuvîntul profesoara 
Filomela Bodea, Nicolae Carabașa, 
maistru la întreprinderea de stemă 
și produse din sirmă. Maria Stoica, 
muncitoare la „Textila", veteranul 
de război. Marin Gheorghe, Ion 
Nicolae, prim-secretar al Comitetu
lui municipal Buzău al U.T.C.. Va
leria Bobocea, medic. Cerasela 
Constantin, pionieră. Radu Iancu, 
președintele consiliului municipal 
al sindicatelor. (Stelian Chiper, co
respondentul „Scânteii").

■ Superpolițistul t G R I V I Ț A 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
■ Roberto Carlos cu 300 km pe 
oră : LIRA (31 71 71) — 15,30; 17,45; 
20, GRADINA LIRA — 21.
■ Pilot de formula 1 : FEREN
TARI (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.
■ Lan(ul amintirilor ; GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 12; 16; 19, VOLGA 
(79 71 26) — 9; 12; 16; 19,15.
■ Atenție la pana de vultur : PA
CEA (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 : flacAra 
(20 33 40) — 15,30: 17,30; 19.30.
■ Cei șapte fantastici : GRADINA 
ARTA (21 31 86) — 21,45.
■ în arșița nopții : GRADINA CA
PITOL (16 29 17) — 21, GRADINA 
FESTIVAL (15 63 84) — 21.

teatre
■ Opera Română : Muzică pa 
patru voci (recital foaier) — 18.
■ Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Cavoul de familie — 15; 
Filumena Marturano — 19,30; (sala 
Atelier) ; Idolul șl Ion Anapoda — 
19.
■ Teatrul de operetă (13 98 48) : 
Contesa Maritza — 19,30.
■ Teatrul „Lucia Sturdza-Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu, 
14 75 46) : Mormăitul călărețului 
avar — 19,30; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Cabala blgoților — 19.
■ Teatrul Mic (14 70 81) : Pluralul 
englezesc — 19,30.
■ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Mirilala — 20.
■ Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : Cinci romane de amor
- 19.
■ Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Totul in grădină — 19,30.
■ Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (15 56 78, grădina Boema) : 
Frumosul din pădurea zăpăcită...
— 19,30 ; (grădina Batiștei) : Func
ționarul de Ia Domenii — 20.
■ Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La Izvor de dor și cta- 
tec — 18,30.
■ Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) ; 
(grădina Cișmigiu) — Tîndal».„ 
cloșcă — 19,30.
■ Circul București (11 01 20) : 
Spectacolul „Circul mare din Mo». 
cova“ — 19,30.



SESIUNEA SPECIALĂ A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U. CONSACRATĂ DEZARMĂRIIFermitate și speranță în cuvîntul de pace în sprijinul creării de zone denuclearizate 
in Balcani și in Europa

Convorbiri bulgaro-elene

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALA

A REPUBLICII DEMOCRATICE MADAGASCARal reprezentanților opiniei publice
Timp de două zile, tribuna sesiunii 

speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. a fost rezervată celor 80 de 
organizații neguvernamentale și in
stitute științifice, prezente la această 
mare dezbatere consacrată problemei 
de importanță cardinală pentru pre
zentul și viitorul -umanității : dezar
marea.

Astfel, după ce reprezentanții celor 
157 de state au exprimat punctele de 
vedere oficiale cu privire la „starea 
lumii", in condițiile intensificării 
cursei înarmărilor, prezentînd propu
nerile lor pentru trecerea la dezar
mare, a fost rindul exponenților opi
niei publice, ai cercurilor științifice, 
ai unor largi categorii sociale din cele 
mai diverse țări ale lumii de a face 
cunoscute aprecierile și argumentele 
lor, de a fi interpreții sentimentelor 
de profundă îngrijorare a sutelor de 
milioane de oameni, dar și ai speran
țelor acestora în forța rațiunii.

In rîndul acestor prestigioase insti
tuții și organizații este reprezentat și 
COMITETUL NATIONAL ROMÂN 
„OAMENII DE ȘTIINȚA ȘI PACEA", 
cu misiunea de a aduce in fața fo
rului mondial al națiunilor mesajul 
de pace al oamenilor de știință, al 
tuturor slujitorilor științei din Româ
nia.

Stabilirea unei asemenea legături 
directe între reprezentanții oficiali ai 
statelor și cei ai opiniei publice, idee 
susținută activ de România, repre
zintă noutatea acestei sesiuni și ea 
s-a dovedit. salutară, oferind cadrul 
de afirmare a voinței popoarelor, vi
tal interesate in înfăptuirea dezar
mării.

...Timpul limitat al intervențiilor 
face ca succesiunea la tribune să se 
facă intr-un ritm accelerat, oferind 
un registru larg de tonalități. De la 
exprimarea concisă, dar cu mare for
ță de convingere, a savantului, la 
plasticitatea expresiei juristului, de 
la emoționantul apel, pătruns de re
zonanța senectuții, al unui nonage
nar laureat al Premiului Nobel pen
tru pace, la tonul tumultuos al repre
zentantului tinerei generații... un a- 
devărat caleidoscop cu nenumărate 
fațete, aidoma lumii în care trăim, 
aspectele abordate de participanții la 
dezbateri vizează principalele puncte 
ale ordinii de zi.

Dezbaterea la nivel neguvernamen
tal a drumului parcurs de la prece
denta sesiune a O.N.U. consacrată 
dezarmării, de pildă — pentru a a- 
minti una din principalele teme de 
pe agendă —- a avut darul de a con
tura exact, fără menajamente diplo
matice, dimensiunea prăpastiei spre 
care este împinsă omenirea de mași
năria înarmărilor. Au fost evocate 
lecții aspre ale istoriei, tributul de 
singe al popoarelor îi) cele două răz
boaie mondiale, holocaustul de la 
Hiroshima...

A reamintit despre acest dramatic 
episod un om cărunt, mic de statură,

Activitate susținută în grupurile de lucru
NAȚIUNILE UNITE 25 — Trimi

sul Agerpres, Neagu Udroiu. trans
mite : în cadrul ședințelor plenare 
ale sesiunii speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. consacrată dezarmă
rii, reprezentanții organizațiilor negu
vernamentale și a numeroase insti
tute de cercetare în domeniul păcii și 
dezarmării din diferite țări ale lumii, 
între care și România, prezintă în 
aceste zile punctele lor de vedere în 
legătură cu problemele aflate pe 
agenda sesiunii. în același timp, in 
mai multe grupuri și subgrupuri de 
lucru, delegațiile statelor participante 
își dedică eforturile pentru a cris
taliza ceea ce în filial va trebui să 
însemne rezultatele concrete ale ac
tualei sesiuni speciale.

Primul grup de lucru se ocupă de 
programul global de dezarmare. în 
momentul de față sîn.t în discuție 
probleme care privesc dezarmarea 
nucleară, un loc central ocupîndu-1 
aspectele legate de înghețarea pro
ducției de armament nuclear si tre
cerea la reducerea stocurilor exis
tente pină la eliminarea lor defini
tivă. Este cadrul în care se caută a 
se formula măsuri referitoare la po
prirea perfecționării și modernizării 
armelor existente, un loc special o- 
cupîndu-1, așa cum este firesc, pro
blemele nucleare din Europa. De o 
atenție aparte se bucură aspectele 
legate de prevenirea războiului și 
folosirea armelor nucleare, cu o deo
sebită tărie fiind evidențiată în acest 
context chestiunea angajamentului 
ferm al statelor nucleare de a nu 
folosi primele această armă. Se dis

Azi se deschid lucrările Congresului 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Incepînd de astăzi, in moderna 
„Sală a congreselor" din cadrul 
Centrului de conferințe „Sava". se 
vor desfășura, timp de patru zile, 
lucrările celui de-al XII-lea Con
gres al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, eveniment de cea mai 
mare însemnătate în viața comuniș
tilor, a tuturor oamenilor muncii 
din Iugoslavia socialistă, vecină și 
prietenă. Forumul suprem al comu
niștilor iugoslavi domină întreaga 
activitatea social-politlcă ; el ocupă 
spații ample in presă, în emisiu
nile de radio și televiziune. La Bel
grad, pe edificiile publice și pe 
principalele artere, au fost arborate 
drapele de partid și de stat.

Delegații la congres ai celor 
2 200 000 de comuniști iugoslavi vor 
face — in ședințele plenare și în 
comisiile de lucru — bilanțul rezul
tatelor obținute in ultimii patru ani 
în toate domeniile de activitate Și 
vor trasa direcțiile de dezvoltare în 
viitor.

Forumul comuniștilor iugoslavi a 
fost precedat de o amplă activitate 
politică, in cadrul căreia comuniștii, 
mase largi de oameni ai muncii, 
practic toate popoarele iugoslave, 
au dezbătut pe larg problemele po
liticii interne și externe ale Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia. In 
cursul pregătirilor pentru cel de-al 
XII-lea Congres al Uniunii Comu

care a urcat încet la tribună, adre- 
sindu-se cu glas tremurînd delegați- 
lor : „Mă numesc TAKESHI ARAKI. 
Sînt primarul din Hiroshima"... Su
praviețuitor al primului bombarda
ment atomic din existența omenirii, 
el descrie infernul ce a urmat acelei 
clipe fatale de la ora 8,15, din acea 
dimineață de 6 august 1945. „Atunci 
a explodat o singură bombă. O bom
bă de 20 kilotone, ce pare azi o ju
cărie in comparație cu megatonele 
incorporate în focoasele nucleare su- 
perperfecționate. 350 000 de oameni 
au fost expuși radiațiilor atomice, 
peste 140 000 au murit, intre care ma
joritatea instantaneu. Un om a dis
părut lăsind doar umbra sa pe un 
perete. Un război nuclear, astăzi, ar 
lăsa doar umbre pe pămint. Acesta 
este avertismentul Hiroshimei".

Și după Hiroshima a urmat Naga
saki. La tribună urcă HITOSHI MO- 
TOSHA, primarul orașului. „Mă aflu

Corespondență 
din New York

aici pentru a depune mărturie asu
pra urmărilor teribile ale bombarda
mentelor nucleare. Dumneavoastră 
nu știți ce s-a intimplat cu adevărat, 
nu ați văzut. Noi am văzut și știm 
ce s-a intimplat. A fost un uriaș in
cendiu, care a mistuit zeci de mii de 
vieți. După 37 de ani, mai sint nu
meroși Oameni care au de suferit de 
pe urma radiațiilor". Și el a încheiat 
cu cuvintele : , „Fie ca Nagasaki să 
fi fost ultimul oraș al planetei dis
trus de arma atomică".

A urmat la cuvînt HERBERT A- 
BRAMS, vicepreședinte al organiza
ției internaționale „MEDICII PEN
TRU PREVENIREA UNUI RĂZBOI 
NUCLEAR". „Nu sintem politicieni, 
diplomați, negociatori, dar avem da
toria să avertizăm" — spune el. Și 
avertismentul este clar : numărul vic
timelor unui conflict în care s-ar fo
losi arme nucleare ar fi imens ; me
dicii inșiși ar dispărea în proporție 
de 80 la sută, iar cei rămași în viață 
nu ar mai avea nici cu ce și nici 
pe cine să mai salveze. Problema 
care se pune este fără echivoc : 
„Putem să înghețăm armele și să le 
distrugem, sau să le lăsăm și astfel 
să fie incinerate miliarde de ființe 
umane ale planetei".

Este rindul lordului PHILIP NOEL- 
BAKER, în vîrstă de 93 de ani, care 
a ținut să fie prezent la sesiunea 
specială a O.N.U., aducînd mărturie 
experiența unei vieți dedicate luptei 
pentru apărarea păcii. Și vocea sa a 
răsunat grav, acuzator, în liniștea să
lii : „Domnilor, armele ucid acum in 
lume in fiecare an zeci și sute de 

cută, de asemenea, problema consti
tuirii zonelor denuclearizate, subiect 
evocat cu constanță și în timpul dez
baterilor generale.

Un alt grup de măsuri care vor 
trebui să-și găsească locul in pro
gramul global de dezarmare se refe
ră la armele convenționale, în ce 
privește măsurile parțiale de dezar
mare, atenția principală este concen
trată, printre altele, asupra proble
melor legate de reducerea bugetelor 
militare și de înfăptuirea unor mă
suri de creștere a încrederii, care să 
creeze condițiile pentru înfăptuirea 
măsurilor de dezarmare. în legătură 
cu mecanismul ce ar urma să trans
pună in practică întreg programul 
convenit, rolul central va trebui re
zervat Organizației Națiunilor Unite, 
în acest sens se au în vedere măsuri 
privind îmbunătățirea în continuare a 
activității Comitetului pentru dezar
mare de la Geneva, creșterea con
tribuției Centrului O.N.U. de dezar
mare, extinderea activității de cerce
tare și studii a O.N.U. în materie de 
dezarmare, un rol mai pregnant în 
acest cadra urmind să revină insti
tutului nou creat, cu sediul la 
Geneva.

în legătură cu activitatea din acest 
prim grup de lucru se cuvine men
ționat că negocierile evoluează des
tul de anevoios, spunîndu-Și cuvin- 
tul, evident, condițiile internaționa
le complicate in care sesiunea spe
cială își desfășoară lucrările.

Tocmai de aceea țările neutre și 
nealiniate, celelalte state mici și 

niștilor s-a făcut bilanțul realizări
lor în industrie și agricultură, al 
progreselor obținute pe plan social, 
în dezvoltarea științei și culturii, în 
creșterea nivelului de trai material 
și spiritual al oamenilor muncii. 
Totodată, au fost analizate cu răs
pundere neîmplinirile, sugerîndu-se 
soluțiile susceptibile să ducă la în-

Corespondență 
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lăturarea cauzelor unor fenomene 
negative intervenite in răstimpul 
dintre Congresul al XI-lea și al 
XII-lea.

Cu puțin timp in urmă S-au în
cheiat congresele Uniunii Comuniș
tilor din republici și conferințele 
din cele două provincii autonome, 
in cadrul cărora s-a evidențiat preg
nant rolul U.C.I. ca factor de coe
ziune al popoarelor iugoslave. Con
gresele republicane și conferințele 
provinciale au constituit, totodată, 
prilejuri pentru comuniștii iugoslavi 
de a-și exprima hotărîrea de ă da 
un nou impuls edificării socialismu
lui, pe baza autoconducerii, iar, pe 
plan extern, de a se afirma încă o 
dată opțiunea pentru politica de 

milioane de oameni. Și aceasta pen
tru că prin producerea lor se sustrag 
fonduri uriașe, care puteau fi desti
nate să-i hrănească pe cei înfometați 
și să-i adăpostească pe cei fără aco
periș. Sint milioanele de năpăstuiți, 
a căror speranță de viață nu depă
șește 40 de ani. Este imoral și inu
man, este scandalos ca mari sume de 
bani, care ar putea pune capăt sufe
rințelor indescriptibile pe .care le în
dură atitea popoare, să fie folosite 
pentru a pregăti sinuciderea genera
lă. Pentru a se pregăti holocaustul 
despre care au vorbit aici primarii 
din Hiroshima și Nagasaki".

într-o convorbire pe care am a- 
. vut-o ulterior, lordul Noel-Baker, la
ureat al premiului Nobel pentru 
pace, salutînd prezența Comitetului 
național român „Oamenii de știință 
și pacea" la sesiune, a declarat : 
„Nutresc o mare simpatie pentru 
România, pentru politica activă de 
pace promovată de președintele ei. 
Am aflat cu mare bucurie de Apelul 
adresat de poporul român Adunării 
Generale a O.N.U. Este un fapt re
marcabil că 18 milioane de cetățeni 
ai României și-au pus semnătura pe 
acest apel, care se înscrie ca o con
tribuție importantă la marea mișca
re pentru dezarmare și pace".

In atenția reprezentanților oficiali 
ai statelor au fost aduse o serie de 
propuneri care fac abstracție de con
siderente politico-diplomatice, con- 
ducindu-se însă după un puternic 
criteriu : cel al preocupării pentru 
salvgardarea civilizației umane. Aso
ciația juriștilor democrați a prezen
tat, de pildă, un „PROIECT DE DE
CLARAȚIE A DREPTURILOR OMU
LUI ȘI POPOARELOR LA VIAȚA 
ȘI PÂCE", considerînd, așa . cum se 
arată in document, că aceasta repre
zintă „primul drept, inalienabil, al 
ființei umane".

în același sens, numeroase alte per
sonalități au vorbit despre inalta răs
pundere ce revine guvernelor pentru 
a adopta Ia actuala sesiune un „Pro
gram global de dezarmare, care să 

* împiedice distrugerea globală", cum 
se exprima unul dintre vorbitori. Dar 
și despre răspunderea indubitabilă a 
oamenilor de știință, fără contribuția 
cărora nu ar fi fost posibile crearea 
noilor tipuri de arme, perfecționările 
tehnologice, care au sporit precizia și 
capacitatea lor de distrugere. „Oame
nii de știință — arăta reprezentantul 
„MIȘCĂRII PUGWASH" — nu pot 
să mai stea liniștiți în laboratoarele 
lor, indiferenți la faptul că cercetă
rile pe care le întreprind iau altă 
destinație decit cea firească".

Intervenții care, toate, s-au consti
tuit intr-un patetic apel pentru eli
berarea omenirii de spectrul distru
gerii nucleare, pentru edificarea unei 
lumi a păcii și colaborării.

Dumitru ȚINU

mijlocii, intre care și România, de
pun eforturi susținute pentru depă
șirea divergențelor și apropierea po
zițiilor, pentru identificarea de solu
ții viabile problemelor aflate pe 
masa tratativelor. Considerațiile Ma
rii Adunări Naționale, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu cu privire 
la dezarmare au fost primite cu in
teres deosebit, iar propunerile for
mulate in acest cadru constituie o- 
biect de analiză în acest grup de lu
cru, ca și in celelalte grupuri în ca
drul actualei sesiuni speciale.

Potrivit măsurilor stabilite de Co
mitetul pregătitor, misiunea celui 
de-al doilea grup de lucru este aceea 
de a proceda la o evaluare a modu
lui cum au fost îndeplinite măsurile 
stabilite de prima sesiune specială a 
Adunării Generale pe tema dezar
mării. sarcină deloc ușoară, dacă se 
are în vedere că după 1978 progre
sele în domeniul dezarmării au fost. 

. practic, nule.
în grupul trei sint luate în discu

ție, în esență, programele pentru ță
rile în curs de dezvoltare în materie 
de dezarmare, precum și punerea ba
zelor campaniei mondiale de dezar
mare, concluziile ce vor fi trase ur
mind să asigure coordonatele de po
ziție ale activității viitoare pe aceas
tă linie.

în primele zile ale săptămînii vii
toare. Comitetul ad-hoc va informa 
plenara sesiunii* în legătură cu sta
diul negocierilor care au loc în gru
purile si subgrupurile de lucru.

nealiniere în relațiile cu restul 
lumii.

Congresul al XII-lea va fi primul 
forum al comuniștilor iugoslavi ce se 
desfășoară după dispariția marelui 
fiu și conducător al popoarelor iu
goslave, Iosip Broz Tito. In legătură 
cu aceasta, aici se evidențiază că 
actualul congres va fi congresul con
tinuității pe linia politică trasată de 
cel ce s-a aflat in fruntea partidu
lui timp de peste patru decenii. De 
aceea, se apreciază că acest congres 
va contribui la întărirea unității și 
coeziunii popoarelor iugoslave, la 
creșterea rolului conducător al par
tidului. la dezvoltarea autoconduce
rii muncitorești, la sporirea presti
giului Iugoslaviei socialiste in lume.

Așa cum sublinia recent președin
tele Prezidiului C.C. al U.C.I., tova
rășul Dușan Dragosavaț, Congresul 
al XII-lea este conceput ca o re
uniune de lucru a comuniștilor iu
goslavi, la care vor fi dezbătute în 
mod aprofundat problemele privind 
dezvoltarea armonioasă economică 
și socială a țării, dar care se va 
orienta, neîndoielnic, și spre proble
mele majore ale lumii contempora
ne, cum sint : lupta pentru pace și 
dezarmare, pentru edificarea de re
lații internaționale bazate pe ega
litate și respect reciproc.

S. MORCOVESCU

SOFIA 25 (Agerpres) — La Sofia 
au avut loc convorbiri intre Todor 
Jivkov, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, și Andreas 
Papandreu, primul ministru al Greci
ei. aflat intr-o vizită oficială in Bul
garia. După cum informează agenția 
B.T.A., părțile s-au informat reciproc 
despre dezvoltarea sociai-economică 
a Bulgariei și Greciei. Examinînd o 
serie de probleme internaționale, in

ÎN ULTIMELE 24 DE ORE

Forțele israeliene și-au intensificat 
bombardamentele asupra Beirutului

• Numeroase victime omenești și mari distrugeri • Demisia 
primului ministru libanez

BEIRUT 25 (Agerpres). — în ulti
mele 24 de ore. armata de invazie a 
Israelului și-a intensificat bombar
damentele — de pe uscat, din aer și 
de pe mare — asupra Beirutului, pro- 
vocînd noi pierderi în vieți omenești 
și transformînd zone' ale orașului în 
mormane de ruine — relatează agen
țiile internaționale de presă. Atacurile 
au fost concentrate vineri asupra sec
torului de vest al Beirutului, a ta
berei de refugiați palestinieni Bourj 
Al Barajneh. a aeroportului interna
țional și a cartierului Universității 
arabe — transmite agenția palesti
niană de informații, W.A.F.A. Aceeași 
sursă precizează că, in cursul dimi
neții de vineri, trupele israeliene au 
încercat o debarcare pe litoralul Me- 
diteranei, la ieșirea de sud a Beiru
tului. fiind respinse, ca urmare a in
tervenției forțelor comune palestiniâ- 
no-progresiste libaneze.

Pe de altă parte, aviația israeliană 
a bombardat, incepînd de la miezul 
nopții de joi spre vineri, pozițiile si
riene din cadrul Forței Arabe de 
Descurajare din Liban (F.A.D.). de 
pe șoseaua Beirut — Damasc. Un 
purtător de cuvînt militar sirian a 
anunțat că, pentru a patra zi conse
cutiv. trupele invadatoare israeliene 
au violat încetarea focului, lansînd 
atacuri de blindate și artilerie în 
direcția AI Masourieh-Bhamdoun. 
El a precizat că forțele F.A.D. ripos
tează. împiedicînd înaintarea trupe
lor israeliene și provocîndu-le grele 
pierderi.

Paralel cu grelele pierderi de vieți 
omenești și imensele pagube mate
riale. populația Beirutului, asediat de 
trupele de invazie-, este confruntată 
cu o penurie tot mai mare de apă 
potabilă și cte electricitate. Un co
municat oficial informează să apro
vizionarea cu apă va fi asigurată 
doar o dată la 48 de ore. timp de 
patru ore. Bombardamentele israelie
ne au deteriorat, de asemenea, cablul 
submarin ce leagă capitala libaneză 
de Marsilia, paralizînd și comunica
țiile internaționale.

Demersuri pentru încetarea focului în Liban
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres)

— Secretarul general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar, a adresat, joi. 
mesaje președintelui Siriei și primu
lui ministru al Israelului în care 
cheamă la încetarea focului în Liban
— relatează agențiile France Presse 
și Associated Press. Potrivit acelo
rași surse. Javier Perez de Cuellar 
a trimis, totodată, un mesaj preșe
dintelui S.U.A., prin care îi cere a- 
cestuia să sprijine eforturile pentru 
încetarea focului în Liban.

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres)
— în urma unei reuniuni desfășurate 
la New York. Biroul de coordonare 
al țârilor nealiniate a desemnat pe 
reprezentanții Cubei — care deține

Activitatea partidelor 
din nou

BUENOS AIRES 25 (Agerpres) — 
Activitatea partidelor politice argen- 
tiniene, interzisă după preluarea pu
terii de către militari în martie 1976. • 
a . fost din nou autorizată incepînd de 
la 1 iulie a.c., s-a anunțat oficial Ia 
Buenos Aires.

Grevă generală în Italia
ROMA 25 (Agerpres). — La chemarea 

principalelor trei centrale sindicale 
italiene, cîteva milioane de oameni 
ai muncii au participat vineri la o 
grevă generală de o zi. cea mai am
plă acțiune sindicală desfășurată in 
această țară din 1979. Greva a fost 
organizată în semn de protest față 
de decizia patronatului de a denunța 
unilateral sistemul de indexare a 
salariilor, care constă într-o ajus
tare a acestora în funcție de scumpi
rea vieții, sistem introdus din 1946. 
De asemenea, participanții la greva
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EVOCARE A LUPTEI ANTIFAS
CIȘTILOR ROMANI. în ciclul de 
conferințe consacrate istoriei țărilor 
socialiste, Peter Kopecky, cercetător 
la Institutul pentru istoria țărilor 
socialiste europene de pe lingă 
Academia slovacă de științe, a vor
bit la Bratislava despre participarea 
luptătorilor antifasciști români la 
insurecția națională slovacă din 
august 1944. Comunicarea a pus în 
evidență contribuția importantă a 
partizanilor români, care, asemenea 
armatei române, au dat grele jertfe 
de singe pentru alungarea fasciștilor 
germani de pe pămintul cehoslovac. 
La conferință au luat parte cadre 
universitare, cercetători, studenți.

LA MOSCOVA au fost date pu
blicității rezultatele alegerilor în 
sovietele locale, care s-au desfă
șurat la 20 iunie. în comunicatul 
citat de agenția T.A.S.S. se arată 
că în soviete au fost aleși 2 288 885 
deputați. dintre care 44,3 la sută 
muncitori, 24,9 la sută colhoznici, 
50,1 la sută femei. 34,0 la sută ti
neri sub 30 de ani. La alegeri au 
participat 99,98 la sută alegători. 

terlocutorii au relevat necesitatea 
continuării procesuilui de destindere, 
a încetării cursei înarmărilor și adop
tării de măsuri eficiente de. dezarma
re. au arătat că preîițtîmpifnarea unui 
război termo-nuclear reclamă efortu
rile tuturor țărilor și popoarelor. Tot
odată. ei s-au pronunțat în sprijinul 
ideii privind crearea d<; zone denu
clearizate în Balcani și. în Europa — 
relevă agenția B.T.A.

Agresiunea israeliană a dus la o 
agravare a crizei politice libaneze. 
Primul ministru, Shafic Al Wazzan, 
și-a prezentat vineri demisia pre
ședintelui Elias Sarkis. într-o decla
rație făcută presei, el a subliniat că 
nu-și poate îndeplini mandatul ca 
urmare a escaladării militare israe
liene. a presiunilor și provocărilor.

La rîndul său. liderul Mișcării Na
ționale Libaneze, Walid Joumblatt, a 
anunțat, în aceeași zi. că se retrage 
din Comitetul de Salvare Națională 
(C.S.N.), organism constituit la 14 
iunie cu scopul de a găsi o soluție 
politică crizei libaneze. El a mențio
nat, potrivit agenției W.A.F.A., că nu 
a putut obține nici o garanție din 
partea S.U.A. privind viitorul Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei.

PARIS 25 (Agerpres). — In cele 19 
zile de război pe care Israeîul l-a 
impus Libanului au fost ucise 14 000 
de persoane, alte 20 000 fiind rănite, 
îndeosebi din rîndul populației ci
vile, informează A.F.P., care relevă 
un recent bilanț al Crucii Roșii In
ternaționale.

VIENA 25 (Agerpres). — Agenția 
din Viena a Oficiului de ajutor și lu
crări al O.N.U. pentru refugiații pa
lestinieni din Orientul Mijlociu 
(U.N.R.W.A.) a arătat într-o decla
rație că aproximativ 175 000 de pales
tinieni din Liban au nevoie urgentă 
de ajutor, relatează agenția Reuter.

BERLIN 25 (Agerpres) — Conti- 
nuîndu-și atacurile aeriene asupra 
capitalei Libanului, agresorii israeli- 
eni au bombardat miercuri, din nou. 
cartiere de locuințe ale Beirutului, 
distrugînd complet și o clădire apar- 
ținînd Ambasadei Republicii Demo
crate Germane, care avea arborat 
drapelul R.D.G. — transmite agenția 
A.D.N. R. D. Germană protestează în 
modul cel mai hotărît împotrivă aces
tor acțiuni contrare tuturor normelor 
dreptului internațional și își rezervă 
dreptul de a lua toate măsurile ce se 
impun.

președinția mișcării de nealiniere —. 
Etiopiei, Sri Lankăi, Iugoslaviei și 
Guyanei, din partea grupurilor regio
nale din Africa, Asia, Europa și 
America Latină, să prezinte secreta
rului general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, punctul de vedere al sta
telor nealiniate în legătură cu agre
siunea Israelului împotriva Libanului 
— relatează agenția Prensa Latina. în 
timpul întîlnirii cu Javier Perez de 
Cuellar, delegația țărilor nealiniate a 
cerat secretarului general al O.N.U. 
să depună toate eforturile pentru a 
descuraja agresiunea israeliană și 
pentru a determina ca Rezoluțiile 508, 
509 și 511 ale Consiliului de Securita
te să fie respectate.

politice argentiniene, 
autorizată

Agențiile internaționale de presă 
arată că această decizie survine în 
urma întrevederii noului șef al statu
lui. generalul în retragere Reynaldo 
Bignone, cu reprezentanții principa
lelor partide politice argentiniene.

generală au protestat fată de politica 
economică a guvernului, care afec
tează nivelul de viață al muncitori
lor. Agențiile internaționale de pre
să notează că la această mișcare re
vendicativă au participat lucrători 
din industrie, bănci, instituții de în- 
vățămînt. servicii’ poștele și comer
ciale. transporturi etc. în Piazza del 
Popolo din centrul Romei s-a desfă
șurat o mare manifestație la cane au 
luat parte peste 300 000 de oameni 
ai muncii din întreaga Italie.

RELUAREA NEGOCIERILOR IN- 
TERCIPRIOTE. După o întrerupere 
de trei săptămîni, la Nicosia au 
fost reluate negocierile intercomu- 
nitare pentru reglementarea politi
că a problemei cipriote. Potrivit 
agenției T.A.S.S., în cadrul primei 
ședințe părțile au continuat exami
narea aspectelor constituționale ale 
problemei cipriote.

CENTENARUL N. TITULESCU. 
Marele cotidian japonez „Mainichi 
Shinbun" publică un articol consa
crat personalității lui Nicolae T'itu- 
lescu, al cărui centenar este marcat 
in Japonia prin diferite manifestări 
la Tokio, Yokohama și alte orașe 
nipone. „Nicolae Titulescu este con
siderat în Europa ca un eminent 
luptător pentru pace", scrie ziarul, 
arătînd că „istoria Europei dintre 
cele două războaie mondiale nu 
poate fi înțeleasă fără a cunoaște 
activitatea desfășurată de Titulescu".

PRIMA ETAPA A COVORBIRI- 
LOR AFGANO-PAKISTANEZE, 
care s-au desfășurat la Geneva prin 
mijlocirea reprezentantului per-

Excelenței Sale Domnului DIDIER RATSIRAKA
Președintele Republicii Democratice Madagascar

ANTANANARIVO

Cu prilejul celei de-a XXII-a aniversări a proclamării independențe! 
Republicii Democratice Madagascar, vă adresez calde felicitări și cele mai 
bune urări de .sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate 
poporului malgaș prieten.

îmi reafirm convingerea că, pe baza înțelegerilor convenite împreună, 
raporturile de prietenie și cooperare existente între țările noastre se vor 
întări tot mai mult, în interesul popoarelor român și malgaș, al păcii, 
independenței și libertății popoarelor, al înțelegerii intre toate națiunile 
lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul malgaș sărbătorește as
tăzi împlinirea a 22 de ani de la 
proclamarea independenței Mada
gascarului, act .care a marcat un 
important pas înainte pe calea în
făptuirii aspirațiilor sale legitime 
de libertate și progres social.

Republica Democratică Madagas
car este un stat insular, situat la 
400 kilometri distanță de coasta 
răsăriteană a Africii (587 041 kmp, 
circa 9 milioane de locuitori). 
Ea dispune de apreciabile re
surse naturale, ca orez, cafea, 
plante aromatice, huilă, minereu ds 
fier, uraniu, care i-au adus denu
mirea de „insulă a comorilor". Va
lorificarea acestor bogății în folosul 
propriu a fost însă multă vreme 
imposibilă din cauza jafului practi
cat de monopolurile străine și de 
cercurile dominante locale, ceea ce 
a determinat poporul malgaș să 
declanșeze o luptă susținută pen
tru a redeveni stăipînul lor și a le 
folosi în vederea lichidării înapoie
rii economice moștenite din trecut.

Această luptă a început în 1972, 
cînd a fost abolit regimul neoco
lonialist, și a intrat într-o etapă 
nouă, superioară, odată cu venirea 
la conducerea țării a actualului 
președinte, Didier Ratsiraka (iunie 
1975). Ca rezultat al măsurilor în
treprinse de guvernul de la Anta
nanarivo, principalele întreprinderi 
străine, firmele de export și im
port, băncile și companiile de asi
gurare au fost naționalizate ; re
forma agrară inițiată în anii pre
cedent! a fost continuată și apro
fundată. în același timp, prin re

Un important moment in lupta poporului sud-african 
împotriva discriminării rasiale, pentru egalitate 

in drepturi și o viață mai bună
La 26 iunie, poporul Africii de 

Sud aniversează un eveniment cu 
profunde semnificații în istoria lup
tei sale împotriva asupririi rasiale, 
pentru egalitate in drepturi si o via
tă mai bună : adoptarea. în urmă 
cu 27 de ani. a Cartei Libertății. 
Pentru Congresul Național African 
(A.N.C.) — inițiatorul importantului 
document în care sint înscrise drep
turile populației majoritare — ca și 
pentru forțele progresiste de pretu
tindeni, acesta este un nou prilej de 
ă atrage atenția asupra situației dra
matice a milioanelor de oameni per
secutați și hăituiti de autoritățile ra
siste de la Pretoria.

Adoptarea Cartei Libertății a mar
cat un moment istoric in existenta 
Africii de Sud, reliefînd opțiunea 
întregului popor pentru un program 
de luptă care să-i oglindească spe
ranțele si aspirațiile. Carta procla
mă Africa de Sud Ca aparținind tu
turor celor care trăiesc pe cuprinsul 
tării, fără deosebire de rasă sau 
naționalitate. Ea prevede dreptul 
fiecărui cetățean de a alege sau ds 
a fi ales, de a se bucura de drep
turi egale in ce privește condițiile 
de muncă, de viată, de educație. în 
document este subliniată ideea că 
luptăm pentru o Africă de Sud de
mocratică. care să apere principiile 
si cauza independentei si unității 
africane si care, pe plan internațio
nal. să se afle alături de cei ce luptă 
împotriva imperialismului și colonia
lismului, pentru pace și prietenie 
între toate popoarele lumii.

Din păcate, toate acestea sint încă 
deziderate neîmplinite. Africa de 
Sud. tara noastră, este cunoscută în 
întreaga lume prin sistemul său de 
guvernămînt axat pe dominația 
populației minoritare albe asupra 
populației negre, dominație care s-a 
adîncit continuu în decursul anilor, 
căpătînd forma odioasei politici de 
apartheid promovată de Partidul 
Naționalist aflat la putere. Nicăieri 
pe glob nu există o asuprire mai 

sonal al secretarului general al 
O.N.U., Diego Cordovez, s-a în- I 
cheiat — transmite agenția T.A.S.S. 
La convorbiri au participat minis- 
trul de externe al Afganistanului, . 
Sliah Mohammad Dost,’ și ministrul 
de externe al Pakistanului. Sahib- | 
zada Yaqoub Aii Khan. Reprezen
tantul personal al secretarului ge- | 
neral al O.N.U. a informat — într-o 
conferință de presă — că într’-un • 
viitor apropiat vor avea loc noi . 
consultări.

NAVA COSMICA „SOIUZ T—6" 
CU ECHIPAJ SOVIETO-FRANCEZ, | 
lansată joi în Cosmos, a efectuat 
pină vineri la ora 13,00 (ora Mosco- I 
vei) 11 rotații în jurul Pamîntului — 
a anunțat Centrul de coordonare a 
zborurilor cosmice. După cum in- I 
formează agenția T.A.S.S., echipa
jul sovieto-francez a pregătit nava I 
pentru a se apropia de orbita corn- | 
plexului „Saliut—7“ — „Soiuz T—5“

O AMPLA MIȘCARE GRE
VISTA are loc în aceste zile în I 
Marea Britanie. în semn de solida
ritate cu personalul auxiliar de la 
spitale și salariații de la Metroul | 
din Londra, angajați în acțiuni re
vendicative, joi s-au aflat în grevă i 
peste un milion de oameni ai mun- I 
cii din diverse sectoare — minier, * 
siderurgic, funcționari publici, do
cheri etc. Greva a fost declanșată la 
chemarea Congresului sindicatelor • 
din Marea Britanie (T.U.C.) pen
tru a protesta împotriva degradării I 
accelerate a condițiilor de viață și 
de muncă.

ferendumul desfășurat în urmă cu 
șapte ani. a fost adoptată „Carta 
revoluției socialiste malgașe" — 
document-program care definește 
căile și obiectivele dezvoltării po
litice și economice a țării pe o 
lungă perioadă de timp. Toate a- 
ceste măsuri, adoptate într-o pe
rioadă de timp scurtă, au avut o 
influență pozitivă asupra mersului 
înainte al Madagascarului, intensi- 
ficînd procesul transformărilor pro
gresiste la sate și la orașe, dind un 
nou impuls efortului de dezvoltare, 
în cadrul planului de cinci ani 
1982—1986 se află in curs de con
strucție o uzină siderurgică și una 
de îngrășăminte minerale, o fabrică 
de mașini agricole, o fabrică de 
ciment, o hidrocentrală pe rîul Na- 
mouruna ș.a.

în spiritul politicii sale de soli
daritate cu popoarele africane care 
au pășit pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, poporul român ur
mărește cu interes realizările ob
ținute de poporul malgaș in făuri
rea unei vieți noi. între tara noas
tră și Republica Democratică Ma
dagascar s-au statornicit relații de 
colaborare care cunosc un curs me
reu ascendent. In acest cadru fertil, 
de stimă și prietenie reciprocă, în- 
tîlnirea și convorbirile de la Bucu
rești, din 1978, dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Didier Ratsi
raka au dat un puternic impuls ex
tinderii acestor raporturi pe mul
tiple planuri, în interesul celor 
două țări și popoare, al cauzei pă
cii și înțelegerii internaționale.

brutală, mai cinică si mai lipsită de 
respect pentru drepturile elementare 
ale omului. Cei 5 milioane de
albi monopolizează întreaga pu
tere politică și economică. Nu
mai ei au dreptul de a alege
și de a fi aleși în parlament 
sau în alte organe de stat, numai ei 
pot dispune nestingherit de bogă
țiile solului si subsolului. Proprieta
rii albi stăpînesc 87 la sută din pă- 
mîntul tării ; capitaliștii, proveniți 
din aceeași categorie, stăpînasc și 
controlează activitatea minelor, uzi
nelor si băncilor, a celei mai mari 
părți din comerț. Toate funcțiile 
importante sint deținute numai de 
promotorii rasismului.

Această cruntă asuprire rasială este 
suportată de 22 de milioane de lo
cuitori negri, cărora li s-a răpit pă- 
mîntul strămoșesc, fiind înghesuiți 
pe doar 13 la sută din teritoriul 
tării. în zonele cele mai înapoiate 
si fără resurse naturale, unde au 
fost create rezervațiile cunoscute sub 
numele de bantustane. De acolo, nici 
o persoană nu poate ieși fără pa
șaport. deoarece si-a pierdut drep
tul de cetățean al țării. Orice încăl
care a dispoziției respective este 
sancționată cu ani grei de temniță. 
Pentru a învinge foametea si mize
ria datorate suprapopulării din ban
tustane si lipsei de posibilități de 
muncă, populația africană pleacă, pe 
baza unor pașapoarte speciale, să se 
angajeze în minele, uzinele sau fer
mele albilor, unde au de îndurat o 
exploatare nemiloasă pentru un sa
lariu minim. O cruntă discriminare 
rasială există și pe plan cultural. 
Limbile autohtone sînt disprețuite 
si. deci, necultivate ; africanii sînt 
condamnați de la naștere să rămi- 
nă analfabeti sau să nu treacă mai 
departe de alfabet. Partidul Națio
nalist și-a intensificat tot mai mult' 
sistemul de asuprire rasială, înăbu
șind în singe orice încercare a ma
selor de a-și revendica dreptul la 
o existentă omenească. Acum șase 
ani. la 16 iulie 1976, poliția a des
chis focul asupra unei demonstrații 
pașnice a populației din Soweto, u- 
cigînd circa 600 de persoane si ră
nind peste 1 000. Principala organi
zație a rezistentei populare. A.N.C., 
a fost scoasă în afara legii.

în ciuda extinderii represiunilor șl 
terorii, a transformării Africii de 
Sud intr-o adevărată' tabără milita
ră. lupta populației africane pentru 
drepturi capătă o amploare tot mai 
mare. La demonstrațiile și grevele 
de protest desfășurate în ultimii ani 
au participat sute de mii de oameni, 
care au cerut lichidarea regimului 
rasist si instaurarea unei orînduiri 
democratice.

în lupta sa eroică împotriva do
minației rasiste, pentru libertate si 
democrație, poporul Africii de Sud 
s-a bucurat întotdeauna de sprijinul 
activ si multilateral al Republicii 
Socialiste România. Cu prilejul dez
baterilor desfășurate la O.N.U. și în 
cadrul altor organisme internaționa
le. reprezentanții României au con
damnat ferm opresiunea rasială, ce- 
rind să se nună capăt represiunilor 
din R.S.A. între partidul Congresul 
National African (A.N.C.) și Parti
dul Comunist Român s-au statornicit 
si se dezvoltă relații de prietenie si 
colaborare. O expresie elocventă a 
legăturilor strînse existente între 
cele două partide o constituie întil- 
nirile dintre președintele Congresu
lui Național African, Oliver Tambo. 
Si secretarul general al Partidului 
Comunist Român. Nicolae Ceaușescu. 
în cursul cărora a fost reafirmat 
sprijinul României pentru cauza 
dreaptă a poporului sud-african.

Victor MOTAPANYANE 
reprezentant permanent la București 
al A.N.C. din Africa de Sud
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