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într-o atmosferă de puternică 
unitate in jurul partidului, 

al secretarului său general,

CONGRESUL AL lll-LEA AL EDUCAȚIEI POLITICE SI CULTURII SOCIALISTE
■l 5J

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
președintele Frontului De
mocrației și Unității Socia
liste, luni, 17 august, au 
inceput lucrările celui de-al 
lll-lea Congres ol educației 
politice și culturii socialiste.

Instituit, din inițiativa tova
rășului Nicolae Ceaușescu, acest 
larg și reprezentativ forum, ex
presie a democrației noastre 
muncitorești revoluționare, este 
chemat să analizeze, cu înaltă 
responsabilitate și exigență, ac
tivitatea depusă și să stabi
lească direcțiile principale de 
acțiune pentru înfăptuirea ne
abătută a Programului ideologic 
al partidului, a hotărîrilor Con
gresului al XlII-lea al P.C.R., 
a tezelor, orientărilor și indi
cațiilor secretarului general al 
partidului privind îmbunătăți
rea și perfecționarea continuă 
a muncii politico-ideoiogice și 
cultural-educative, de ridicare 
a conștiinței socialiste și de for
mare a omului nou. construc
tor conștient și devotat al so
cialismului și comunismului în 
România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinați, la sosirea în 
Sala Palatului Republicii, unde 
se desfășoară lucrările con
gresului. cu multă căldură și 
însuflețire. Miile de participant 
au aclamat îndelung pentru 
partid și secretarul său gene
ral, pentru harnicul și talentatul 
popor român, pentru patria 
noastră socialistă, liberă, demnă 
și înfloritoare.

A fost intonat Imnul de stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a 
spus :

„Mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Din împuternicirea Comite

tului Central al Partidului 
Comunist Român, vă rog să-mi 
permiteți să declar deschise lu
crările celui de-al lll-lea Con
gres al educației politice și 
culturii socialiste, eveniment de 
importanță deosebită în viața 
politică, socială și culturală a 
țării, pentru dezvoltarea ne
contenită și progresul general 
al patriei noastre, pentru făuri
rea orinduirii noi. socialiste și 
înaintarea României spre co
munism.
(Continuare în pag. a Il-a)

Stimați tovarăși,
La începutul lucrărilor celui 

de-al IÎI-lea Congres al educației 
politice și culturii socialiste, am 
deosebita plăcere să vă adresez 
dumneavoastră, participanților la 
marele forum democratic, tuturor 
oamenilor muncii care • își desfă
șoară activitatea în domeniul edu
cației și culturii, în numele Comi
tetului Central .al partidului, al 
Consiliului de Stat și al Guvernu
lui, precum și al meu personal, 
un salut călduros, revoluționar, 
împreună cu cele mai bune urări. 
(Aplauze și urale îndelungate ; se 
scandează puternic „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!“).

Congresul educației politice și 
culturii socialiste reprezintă un 
eveniment de însemnătate deose
bită în viața socială a patriei 
noastre, în activitatea de formare 
a conștiinței revoluționare, a omu
lui nou — constructor conștient 
al socialismului și comunismului 
în România. (Aplauze puternice).

La congres participă mii de ac
tiviști de partid și de stat, cadre
le de bază din domeniul științelor 
sociale, al activității politico-edu
cative, creației literar-artistice și 
activității cultural-artistice de 
masă.

Pregătirea congresului a fost 
precedată de largi dezbateri de
mocratice în adunările generale, 
în uniunile de creație și instituții 
cultural-artistice, în conferințele 
județene.

în cadrul marelui forum de
mocratic al educației și culturii 
socialiste este necesar să se facă 
o temeinică analiză critică și au
tocritică a activității din cincina
lul trecut și să se stabilească o- 
rientările și măsurile necesare în 
vederea îmbunătățirii întregii ac
tivități politico-educative, a creș
terii rolului acestui important 
sector de activitate în dezvoltarea 
generală a patriei noastre, în în
făptuirea cu succes a hotărîrilor 
Congresului al XlII-lea al parti
dului, a Programului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

întreaga activitate de pregătire 
și desfășurare a lucrărilor con
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gresului constituie o nouă ma
nifestare a forței democrației 
noastre muncitorești revoluționa
re, care asigură participarea di
rectă a tuturor oamenilor muncii 
la conducerea tuturor sectoarelor 
de activitate, demonstrează cu 
putere superioritatea orînduirii 
noastre .socialiste, în care poporul 
este pe deplin stăpîn pe destinele 
sale și își făurește în mod liber 
și independent viitorul șău socia
list și comunist. (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“).

Stimați tovarăși,
Activitatea politico-educativă și 

culturală, formarea conștiinței re
voluționare a omului nou con
stituie o parte inseparabilă a dez
voltării economico-sociale, a fău
ririi noii orînduiri sociale, a ridi
cării patriei noastre pe noi culmi 
de progres și civilizație.

Dezvoltarea , puternică a for
țelor de producție a creat con
dițiile necesare pentru progresul 
general al patriei noastre, deci 
și al educației și culturii. în
făptuirea revoluției de eliberare 
socială și națională, trecerea la 
făurirea socialismului au deschis 
calea unor profunde transformări 
sociale, revoluționare în țara noas
tră. într-o perioadă istorică scur
tă, România s-a transformat din- 
tr-o țară slab dezvoltată — care, 
după ideologii orînduirii burghezo- 
moșierești, trebuia să rămînă o 
țară „eminamente agricolă" — în
tr-o țară industrial-agrară, cu o 
industrie modernă și o agricultură 
socialistă în plină dezvoltare. în 
această perioadă, țara noastră a 
parcurs mai multe etape de dez
voltare — de la societatea bur- 
ghezo-moșierească împărțită în 
clase antagoniste, în bogați și să
raci, în exploatatori și asupriți, la 
societatea socialistă multilateral 
dezvoltată, în care au fost lichida
te pentru totdeauna inegalitățile 
economice, sociale și naționale, ex
ploatarea și asuprirea omului de 
către om, realizîndu-se orînduirea 
socialistă, care asigură deplina 
egalitate între toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționalitate.

După cum este bine cunoscut, în. 
anii construcției socialiste produc
ția industrială a crescut de peste 
100 de ori în comparație cu anul 
1944, producția agricolă de circa 6 
ori, venitul național de peste 32 de 
ori. S-au creat noi ramuri moder
ne ale industriei, care asigură mai 
mult de 60 la sută din întregul ve
nit național. Pe această bază a 
avut loc creșterea continuă a nive
lului de trai material și spiritual 
•ăl poporuiui — țelul suprem al po- 
liticii partidului, esența societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe 
care o edificăm cu succes în Româ
nia. (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
și poporul !“).

O dată cu creșterea forțelor de 
producție și în strînsă legătură 
cu acestea, au cunoscut o puter
nică dezvoltare știința, învăță- 
mîntul, cultura — factori pri
mordiali pentru făurirea cu succes 
a noii orînduiri sociale. Se poate 
afirma cu deplin temei că activi
tatea ideologică, politico-educa
tivă, culturală a constituit o ade
vărată forță motrice a dezvoltării 
societății noastre în toate dome
niile. (Vii aplauze).

Dezvoltarea puternică a pro
prietății socialiste — prin aloca
rea a circa o treime din venitul 
național pentru fondurile de dez
voltare — a asigurat crearea unei 
puternice baze tehnico-materiale 
și progresul general al tuturor sec
toarelor de activitate. Trebuie 
să spunem însă deschis că - în 
domeniul ideologic, al educației și 
culturii s-a ajuns la o anumită 
rămînere în urmă față de dezvol
tarea rapidă și puternică a bazei 
tehnico-materiale. Pornind de la 
aceasta, este necesar să acționăm 
cu toată fermitatea pentru lichi
darea acestei rămîneri în urmă și 
realizarea unei concordanțe cît 
mai depline între aceste două 
laturi fundamentale ale dezvoltă
rii societății socialiste. în gene
ral, trebuie să acționăm pentru 
înlăturarea tuturor contradicțiilor 
și disproporțiilor care au apărut 
între diferite sectoare de activita
te, pentru a asigura permanent’ o 
dezvoltare armonioasă, unitară a 
tuturor sectoarelor de activitate, ca 
o condiție fundamentală în vede

rea realizării revoluției socialiste 
îh noua etapă de dezvoltare. Este 
necesar să facem totul pentru ca 
știința și. cultura, educația politi
că, activitatea ideologică să con
stituie permanent o puternică forță 
a dezvoltării economico-sociale. 
Trebuie să nu uităm nici un mo
ment că' făurirea noii orînduiri 
sociale, asigurarea progresului con
tinuu al patriei noastre nu se pot 
realiza decît pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei, tehnicii 
și culturii, ale cunoașterii umane 
în general. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Stimați tovarăți,
După cum este bine cunoscut, 

fiecare orînduire socială a avut 
concepțiile sale filozofice, politice, 
care și-au pus amprentele pe 
educația maselor populare, pe în
treaga dezvoltare culturală. Socie
tățile sclavagistă, feudală, capita
listă, imperialismul au căutat 
fiecare să acționeze în domeniul 
educației și culturii în așa fel 
încît să folosească activitatea edu
cativă, culturală pentru justifica
rea relațiilor sociale de inegalitate 
și asuprire, a politicii de domina
ție de clasă, de asuprire a po
poarelor, a altor națiuni.

Este adevărat că în toate aceste 
orînduiri, de-a lungul unei lungi 
perioade, au apărut întotdeauna 
clase sociale, forțe umane, ale ști
inței, ale culturii care s-au ridicat 
împotriva acestor stări de . lucruri, 
au fost promotoarele unor concep
ții ’ noi ’ despre relațiile sociale, 
despre rolul culturii, despre rolul 
popoarelor ca adevărate făuritoare 
ale istoriei. Se poate afirma că 
tocmai aceste forțe au avut, alături 
de forțele de producție, un rol de
terminant în marile transformări 
și schimbări revoluționare din în
treaga lume.

O dată cu apariția clasei munci
toare, pentru prima dată în istoria 
omenirii, gînditorii revoluționari 
au elaborat concepția socialismului 
științific despre lume și viață, care 
pornește de la necesitatea lichidă
rii cu des.ăvîrșire a inegalităților 
economice și sociale, realizării 
unei lumi în care omul să fie liber 
și stăpîn pe destinele sale, să se 

înfăptuiască adevărata egalitate și 
dreptate socială ! (Aplauze puter
nice, îndelungate).

Victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie a deschis calea 
înfăptuirii năzuințelor popoarelor 
de dreptate și libertate socială și 
națională. Victoria socialismului 
într-un număr important de țări, 
inclusiv în România, a dus la for
marea unui puternic sistem al țări
lor socialiste, care au un rol tot 
mai important îh întreaga viață 
economico-socială, în viața politică 
generală, manifestîndu-se cu pu
tere ca forțele cele mai înaintate 
ale progresului economic și social, 
în lupta pentru libertate, egalitate 
și independență, pentru pace. 
(Aplauze puternice). în întreaga 
activitate politico-educativă și cul
turală trebuie să se pornească de 
la aceste realități, să se pună cu 
putere în evidență marea superio
ritate a socialismului.

Viața, realitatea au demonstrat 
cu putere că socialismul se reali
zează într-o diversitate de forme 
specifice, de la o țară la alta, de 
la o epocă la alta, că nu există 
și nu pot fi șabloane sau modele 
unice obligatorii.

De asemenea, în construcția so
cietății s-au manifestat lipsuri, 
s-au comis greșeli, unele foarte 
grave, dar toate acestea n-au abă
tut popoarele din calea lor spre 
socialism.

Criticînd tot ce a fost negativ în 
trecut, trebuie să acționăm cu fer
mitate pentru înlăturarea acestor 
stări de lucruri negative, pentru 
perfecționarea conducerii și dez
voltării largi a democrației mun
citorești, socialiste, revoluționare, 
pentru a asigura înfăptuirea 
neabătută a principiilor socialis
mului științific, victoria socialis
mului și comunismului, viitorul de 
aur al omenirii. (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Fără îndoială, în întreaga acti
vitate politico-educativă și cultu
rală trebuie să se țină permanent 
seama de tot ce s-a realizat de-a 
lungul mileniilor, așezînd la baza 
ei tot ceea ce constituie un bun 
al culturii și civilizației. Dar, în 
același timp, trebuie înlăturate cu 
hotărîre și fermitate concepțiile 

vechi, retrograde, tot ce ește vechi 
și perimat, trebuie promovate cu 
îndrăzneală noul, concepțiile revo
luționare despre lume și viață, o 
cultura nouă, înaintată, în care 
omul, masele populare, popoarele] 
constituie factorul determinant al 
întregii activități.

Este necesar să avem în vede
re că popoarele s-au dezvoltat în 
anumite condiții istorice și socia
le care și-au pus amprenta pe în
sușirile și felul de a gîndi și trăi 
al fiecărui popor. Istoria poporu
lui nostru, de mai bine de 2 000 
de ani, de la daci pînă în pre
zent — care demonstrează cu pu
tere aceasta — este istoria lupte
lor împotriva asupririi străine, a 
luptelor pentru libertate și inde
pendență, pentru progres economic 
și social. Iată de ce, în munca po- 
litico-educativă, de formare a o- 
mului nou, cunoașterea istoriei pa
triei constituie una din laturile de 
importanță excepțională ale între
gii activități.

întregul popor, tineretul trebuie 
să cunoască și să cinstească pe 
înaintași, pe aceia care au asigu
rat dezvoltarea și formarea po
porului și națiunii române, a lim
bii și literaturii române ! Să 
cinstim pe toți aceia care — de-a 
lungul celor două milenii — au pus 
întotdeauna mai presus interesele 
poporului, ale patriei, ale progre
sului economico-social și cultural 
al țării, au asigurat, cu prețul vie
ții, existența poporului, a națiunii 
noastre independente ! (Aplauze și 
urale puternice, îndelungate). în 
asemenea împrejurări s-a creat fe
lul de a fi al poporului român, s-au 
dezvoltat dragostea de glie, de pa
trie, de libertate și independență, 
statornicia, spiritul de omenie ca
racteristic poporului nostru.

în același timp, după cum este 
bine cunoscut, în primele secole 
ale mileniului al II-lea s-au așe
zat pe teritoriul patriei noastre o 
serie de oameni ai muncii de alte 
naționalități. Muncind și luptînd 
împreună împotriva asupririi și 
inegalităților, ’ s-a dezvoltat între 
toți fiii patriei noastre, fără deo
sebire de naționalitate, o unitate 
frățească, s-a realizat o forță pu
ternică a tuturor fiilor României,

(Continuare în pag. a Il-a)
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(Urmare din pag. I)
care asigură mersul ferm înainte 
al patriei spre socialism și comu
nism ! (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
și poporul !“).

Cultura și limba poporului nos
tru s-au dezvoltat în strînsă le
gătură cu luptele pentru indepen
dență și progres economico-social, 
sînt o creație a întregului nostru 
popor, în rîndurile căruia au ac
ționat oamenii înaintați. Doinele, 
baladele, romanțele, poveștile ce 
înfățișează pe eroii care luptă pen
tru libertate și dreptate, spiritul de 
hărnicie ăl poporului nostru re
prezintă cel mai prețios tezaur cul
tural. Din toate acestea s-au inspi
rat cei mai buni oameni de cul
tură și artă.

Din tot ce este mai bun din tre
cutul patriei, din cultura universa
lă să luăm tot ceea ce asigură ri
dicarea continuă a nivelului de cu
noaștere și cultură, realizînd o cul
tură nouă, corespunzătoare epocii 
socialiste, care, să înnobileze spi
ritual întreaga națiune, să lumi
neze calea spre cele mai înalte 
culmi de progres și civilizație, spre 
societatea comunistă ! (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Stimați tovarăși,
Educația și cultura înaintată, re

voluționară, presupune cunoștințe 
vaste, multilaterale, în toate dome
niile, bazate pe concepția revolu
ționară despre lume și viață — 
materialismul dialectic și istoric — 
pe idealurile nobile ale socialismu
lui științific. în asemenea condiții, 
educația politică, culturală consti
tuie, asemenea soarelui, un adevă
rat astru care emană cultură și 
luminează omenirii calea spre noi 
orizonturi, spre înțelegerea originii 
vieții, a lumii înconjurătoare, a 
dialecticii naturii și societății, a 
legilor obiective ale dezvoltării 
economico-sociale.

înarmați cu cele mai înalte cu
noștințe din toate domeniile, ale 
culturii înaintate, omul poate să 
pătrundă și să înțeleagă tot mai 
temeinic tainele naturii și ale 
universului, să devină tot mai cu
tezător, să-și făurească în mod 
conștient viitorul liber, indepen
dent și fericit. (Aplauze puternice).

Numai pe baza unei asemenea 
educații și culturi, omul, poporul 
nostru — ca, de altfel, orice popor
— poate fi pe deplin liber, în ade
văratul înțeles al libertății. Fără 
o educație politică și o cultură 
înaintată, oamenii rămîn prizonie
rii prejudecăților, misticismului, 
obscurantismului, și — în condițiile 
uriașelor prefaceri economico-so
ciale, ale schimbărilor ce au loc în 
raportul de forțe pe plan mondial
— se pot ușor rătăci în viitoarea 
vieții.

Trebuie să pornim permanent de 
la faptul că socialismul și comu
nismul nu se pot realiza decît pe 
baza celor mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii, ale cunoașterii 
umane din toate domeniile, că 
omenirea a realizat noi și noi des
coperiri ale tainelor naturii, dar că 
procesul cunoașterii nu s-a în
cheiat și nu se va încheia nici
odată. Aceasta impune o ridicare 

continuă a nivelului general de cu
noștințe, cutezanță, îndrăzneală în 
întreaga activitate de cunoaștere a 
tainelor naturii și universului, im
pune înlăturarea concepțiilor vechi, 
perimate, promovarea noului în 
viața economică și socială, în re
lațiile internaționale, în realizarea 
unei societăți mai drepte și mai 
bune.

în întreaga activitate politico- 
educativă și culturală de formare 
a omului nou trebuie să pornim de 
la dezvoltarea dragostei pentru 
muncă — factorul primordial al 
dezvoltării omenirii și, îndeosebi, 
al formării omului !

Trebuie să facem ca fiecare cetă
țean, tineretul patriei noastre să 
înțeleagă bine că fiecare, în ca
drul complex al muncii creatoare, 
trebuie să desfășoare o activitate 
permanentă, să-și aducă contribu
ția la dezvoltarea economico-socia- 
lă, la ridicarea gradului de civili
zație, a nivelului de trai material 
și spiritual al patriei.

Să dezvoltăm puternic dragostea 
față de patrie, față de popor, spi
ritul de abnegație și hotărîrea de 
a munci acolo unde societatea o 
cere, de a învinge orice greutăți, 
de a se afirma șl rămîne, în toate 
împrejurările, un fiu credincios al 
poporului ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

Să dezvoltăm dragostea față de 
partid — forța conducătoare și 
centrul vital al întregii națiuni, de 
la care radiază conștiința revolu
ționară'!

Tot ceea ce am realizat — răs
turnarea regimului burghezo-mo- 
șieresc, construcția socialismului, 
marile înfăptuiri în dezvoltarea 
generală a patriei — datorăm exis
tenței partidului ! Viitorul națiunii 
este strîns legat de existența și în
tărirea continuă a partidului, ca 
forța conducătoare a întregii na
țiuni ! (Aplauze și urale puternice; 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
— P.C.R. !“. „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu, eroism — 
România, comunism !“).

realizări obți- 
socialistă, să 

încrederea în 
în socialism,

Pe baza marilor 
nute în construcția 
dezvoltăm puternic 
forțele poporului, 
hotărîrea fermă de a munci șl a 
face totul pentru înfăptuirea 
neabătută, în cele mai bune con
diții, a principiilor socialiste de 
muncă și de viață, de proprietate 
și repartiție — ca factori hotărîtori 
pentru înaintarea României spre 
noi culmi de progres și civiliza
ție !

Să dezvoltăm puternic respectul 
față de avuția întregii națiuni, 
față de proprietatea întregului 
popor !

Să dezvoltăm la toți oamenii 
muncii, la tineretul patriei noas
tre spiritul de răspundere pentru 
gospodărirea în cele mai bune con
diții a mijloacelor materiale în
credințate fiecărui colectiv spre 
administrare, pentru creșterea 
continuă a proprietății socialiste, 
a avuției naționale — ca factor 
hotărîtor al mersului nostru înain
te și al întăririi forțelor materiale 
și spirituale ale patriei !

Să punem la baza educației ge
nerale principiile eticii și echității 
socialiste, ale unei noi atitudini în 
muncă, în societate, în compor

tarea de zi cu zi ! Să dezvoltăm 
dragostea de dreptate, de adevăr, 
de libertate !

întreaga activitate politico-edu- 
cativă, culturală trebuie să aibă 
drept scop formarea unui om cu 
înalte calități moral-politice, încre
zător în forțele poporului, ale so
cietății, hotărît de a-și aduce în
treaga contribuție la înfăptuirea 
Programului partidului, la dezvol
tarea generală a patriei, de a fi 
întotdeauna la datorie și de a ac
ționa ca adevărat revoluționar în 
toate împrejurările !

în întreaga noastră activitate 
politico-educativă și culturală tre
buie să subliniem superioritatea 
orînduirii socialiste, care a lichidat 
pentru totdeauna orînduirea îm
părțită în clase sociale, antago
niste, în bogați și săraci. Trebuie 
să punem cu putere în evidență 
faptul că socialismul a lichidat 
pentru totdeauna inegalitățile so
ciale și naționale, asigură deplina 
egalitate în drepturi, că în socie
tatea socialistă nu pot exista bogați 
și săraci, că tot ceea ce se realizea
ză trebuie să servească dezvoltării 
generale a patriei, asigurării, în 
spiritul principiilor socialiste de 
repartiție, a unor condiții tot mai 
bune de viață pentru toți cetățenii 
patriei. Socialismul nu își propune 
să creeze un grup mai mare sau 
mai mic de bogați, ci o societate a 
oamenilor muncii, al căror nivel 
de trai, material și spiritual, tre
buie să se dezvolte continuu, in 
mod echilibrat, pe baza creșterii 
generale a avuției naționale, ca 
rezultat al muncii unite a întregu
lui popor !

Totodată, în activitatea politico- 
educativă trebuie să se acorde mai 
multă atenție combaterii vechilor 
stări de lucruri moștenite de la 
orînduirea burghezo-moșierească, 
precum și a stărilor de lucruri 
negative care mai pătrund pe dife
rite căi din societatea împărțită în 
clase antagoniste. Trebuie să fie 
combătute cu fermitate lăcomia, 
egoismul, misticismul și obscu
rantismul, să se acționeze cu toată 
fermitatea pentru combaterea șovi
nismului, a naționalismului, rasis
mului, antisemitismului, a tot ce 
înjosește omul.

Munca politico-educativă trebuie 
să dezvolte puternic spiritul de 
omenie, al cinstei și dreptății, 
hotărîrea fiecărui om ah muncii de 
a fi participant activ la întreaga 
activitate pentru progresul general 
al patriei ! Să educăm oamenii 
muncii, tineretul, întregul popor în 
spiritul frăției și solidarității, al 
muncii unite pentru socialism și 
comunism, (Aplauze puternice, se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul!", „Ceaușescu — P.C.R.!"). 
Pornind de la teza că socialismul 
îl construim cu poporul și pentru 
popor, trebuie să realizăm educa
ția politică revoluționară șl cultu
rală generală cu poporul și pen
tru popor !

Dispunem de o puternică bază 
materială pentru întreaga activi
tate politico-educativă și cultura
lă. Teatrele, casele de cultură și 
cluburile, căminele culturale asi
gură condiții minunate pentru o 
intensă activitate cultural-educati- 
vă. Dispunem de zeci de mii de 
activiști culturali și propagandiști 
care acționează în toate dome

niile. Zecile de mii de formații 
cultural-artistice, care cuprind 
sute și sute de mii de oameni, în
deosebi tineretul, dau activității 
politico-educative forța uriașă a 
participării maselor, a poporului 
la formarea culturii și educației 
revoluționare. O expresie a acestei 
uriașe activități o reprezintă „Cîn- 
tarea României", care s-a transfor
mat, în cei peste 15 ani de acti
vitate, într-o adevărată forță de 
creație a poporului în toate do
meniile, a dezvoltării unei culturi 
noi, în care poporul reprezintă 
factorul determinant.

Ne-a produs o deosebită im
presie expoziția organizată cu pri
lejul acestui congres, în care sint 
redate creațiile științifice, tehnice 
din toate domeniile, activitatea cul- 
tural-educativă, care confirmă pe 
deplin participarea largă a ma
selor populare la creația între
gii noastre națiuni. Doresc să fe
licit pe toți participanții la acest 
mare festival creator, „Cîntarea 
României “ ! (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mindria !“).

Avem marea obligație să dez
voltăm larg și să perfecționăm 
continuu activitatea Festivalului 
național „Cîntarea României", să 
asigurăm, în toate unitățile eco
nomico-sociale, în toate orașele și 
cartierele orașelor, în toate comu
nele. dezvoltarea tot mai puterni
că a formațiilor cultural-artistice, 
a acțiunii de creație în toate do
meniile, care prin întreaga lor 
activitate să aibă un rol tot mai 
important în formarea omului 
nou, cu o înaltă conștiință re
voluționară, al societății socialiste 
românești ! Aceasta reprezintă ga
ranția mersului ferm al patriei 
noastre spre comunism, acest om 
nou reprezintă viitorul României! 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Stimați tovarăși,
Congresul al III-Iea al educației 

politice și culturii socialiste are loc 
Ia începutul celui de-al 8-lea cin
cinal, 1986—1990, cînd poporul nos
tru este angajat cu toate forțele 
în îndeplinirea neabătută a pre
vederilor planului cincinal, a pro
gramului de dezvoltare economico- 
socială a patriei.

Obiectivul strategic al actualului 
cincinal este dezvoltarea intensivă 
a industriei, agriculturii și celor
lalte sectoare de activitate, pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii.

în acest cincinal, prin înfăp
tuirea hotăririlor Congresului al 
XlII-lea al partidului, a Progra
mului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare spre comunism, țara 
noastră va trece la un nou stadiu 
de dezvoltare — cel de țară so
cialistă mediu dezvoltată.

în primul an al cincinalului 
1986—1990 și în prima jumătate a 
anului 1987 s-au obținut o serie 
de rezultate importante în toate 
domeniile de activitate. Cu toate 
acestea, avem o rămînere serioa

să în urmă, în prima jumătate a 
acestui an. De aceea, este necesar 
să facem totul pentru realizarea în 
cele mai bune condiții a planului 
pe acest an, punînd astfel o bază 
trainică realizării întregului plan 
cincinal.

în acest sens, și activitatea po
litico-educativă și culturală trebuie 
să. pună în centrul preocupărilor 
sale realizarea în toate unitățile a 
planurilor de dezvoltare economi- 
co-socială.

Este necesar să acordăm o a- 
tenție corespunzătoare îmbunătăți
rii calității și nivelului tehnic al 
producției. A vorbi de un nivel 
cultural ridicat înseamnă a vorbi 
de oameni cu 6 temeinică pregă
tire profesională și tehnică și o 
înaltă cultură generală, care să nu 
accepte ca, din mîinile lor, să iasă 
prqduse de slabă calitate și cu de
fecte, oameni care să asigure un 
nivel ridicat, tehnic și calitativ, al 
produselor, care să constituie o 
mîndrie pentru întregul colectiv. A 
realiza mașini, utilaje, produse de 
larg consum de bună calitate con
stituie o latură a activității de e- 
ducație și cultură ! A realiza pro
duse de înaltă calitate, de ridicat 
nivel tehnic, estetice constituie o 
latură importantă a activității po
litico-educative și cultural-artis
tice !

Trebuie să acordăm o atenție co
respunzătoare înfăptuirii exportu
lui, realizării programelor de mo
dernizare și organizare a produc
ției și a muncii, de normare eco- 
nomico-financiară, de creștere a e- 
ficienței economice și perfecționa
re continuă a întregii activități. 
Activitatea politico-educativă și 
culturală trebuie să acționeze în 
direcția valorificării depline a ma
teriilor prime, a reducerii con
sumurilor, recuperării și refolosirii 
materialelor. Nu se poate cdnce- 
pe o activitate politico-educativă 
și culturală care să nu pună în 
centrul obiectivelor sale proble
mele legate de înfăptuirea în cele 
mai bune pondiții a programelor 
de dezvoltare în toate domeniile și 
la toți indicatorii ! (Aplauze pu
ternice),

în agricultură avem, de aseme
nea, o serie de rezultate pozitive. 
S-aq obținut succese importanțe in 
înfăptuirea obiectivelor noii revo
luții agrare. Anul trecut am avut 
un județ și zeci de unități care au 
primit titlul de „Erou al Noii Re
voluții Agrare".

în acest an avem o situație ceva 
mai bună. în mai multe județe 
s-au obținut producții de griu și 
orz care sînt la nivelul cerințe
lor noii revoluții agrare.

De asemenea, peste 300 între
prinderi de stat și cooperative 
agricole ău realizat producții de 
peste 8 000 kg de grîu la hectar 
și peste 8 000 kg la orz, obținind 
astfel titlul de „Erou al Noii Re
voluții Agrare".

Iată de ce putem spune că, în 
acest an, avem de acum un bu
chet puternic de flori, care ne dă 
dreptul să vorbim de începutul 
primăverii agriculturii românești, 
de înfăptuirea cerințelor noii revo
luții agrare ! (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Aș dori ca, de la tribuna Con
gresului educației politice și cul
turii socialiste, să adresez tuturor 

oamenilor muncii cele mai calde 
felicitări pentru rezultatele obți
nute în activitatea lor și urarea 
de a face totul pentru îndeplinirea 
în cele Hiai bune condiții a pla
nului pe acest an și pe întregul 
cincinal ! (Aplauze șl urale pu
ternice ; se scandează Îndelung 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !“).

De asemenea, doresc să adresez 
județelor și unităților care au ob
ținut producții mari la grîu și orz, 
și vor primi titlul înalt de „Erou 
al Noii Revoluții Agrare", întregii 
țărănimi felicitări pentru rezulta
tele obținute în producția de ce
reale de vară. Le adresez tuturor 
urarea de a acționa pentru recol
te bogate la porumb și celelalte 
culturi de toamnă, asigurînd ast
fel o producție bună pe întreaga 
agricultură și punînd o bază trai
nică pentru anul viitor și pentru 
întregul cincinal. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Toate aceste realizări oglindesc, 
fără nici o îndoială, și contribu
ția activității politico-educative și 
culturale, de dezvoltare a conști
inței și atitudinii noi în munca 
constructorilor socialismului.

Este necesar să acționăm cu toa
tă hotărîrea in vederea bunei 
funcționări a cadrului democratic 
care asigură participarea tuturor 
categoriilor sociale, a întregului 
popor la conducerea societății, să 
perfecționăm continuu activitatea 
acestora, să facem să crească spi
ritul de răspundere, de ordine și 
disciplină în toate domeniile de 
activitate.

Activitatea politico-educativă și 
culturală trebuie să asigure gene
ralizarea experienței bune, să 
combată stările de lucruri negati
ve, înapoiate, corupția, furtul, le
nevia, inerția, birocratismul, tot 
ceea ce este străin1 principiilor de 
etică și echitate socialistă. Ea tre
buie să contribuie la crearea și 
dezvoltarea conștiinței revoluțio
nare și a spiritului revoluționar 
de muncă, la promovarea noului 
în toate domeniile, la perfecțio
narea conducerii și planificării, la 
creșterea răspunderii activiștilor 
și cadrelor din toate domeniile de 
activitate la întărirea legăturilor 
cu poporul. Este necesar ca fie
care activist din orice domeniu de 
activitate, să-și desfășoare munca 
în strînsă legătură cu poporul, 
sub conducerea partidului, să nu. 
aibă odihnă și să acționeze cu toa
tă fermitatea pentru îndeplinirea 
planurilor și programelor de dez
voltare. a hotăririlor partidului, a 
legilor tării, să servească in orice 
împrejurări partidul și poporul ! 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Vom munci 
și vom lupta, patria vom inălta !“).

Pentru a putea răspunde încre
deri! partidului și poporului, ca
drele de partid și de stat din 
toate sectoarele economico-sociale 
trebuie să-și ridice continuu ni
velul ideologic, politic și cultural, 
să-și perfecționeze stilul și me
todele de muncă. Numai așa vor 
putea să acționeze, întotdeauna, 
oa adevărați revoluționari, vor 
putea să-și îndeplinească misiuni
le și sarcinile încredințate în uni
rea întregului popor în înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al XlII-lea, 

a Programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare spre comu
nism. (Aplauze puternice).

Stima)! tovarăși,
înfăptuirea hotăririlor Congre

sului al XlII-lea, a Programului 
partidului impune îmbunătățirea 
generală și a activității de educa
ție și cultură, de formare a omu
lui nou, cu o înaltă conștiință 
revoluționară.

în educarea generală a tinerei 
generații un rol important îl are 
familia, care trebuie să sădească, 
din fragedă copilărie, în conștiin
ța copiilor, a tineretului, cele mai 
nobile idealuri de dreptate și a- 
devăr, de slujire a partidului, a 
poporului, să cultive în conștiința 
lor dragostea 'față de muncă, de 
adevăr. De altfel, poporul nostru 
spune că trebuie să se asigure 
tineretului „cei 7 ani de acasă". 
Dar nu numai tineretului ! (Vii 
aplauze).

Dar, în același timp, un rol im
portant revine școlii, învățămîn- 
tului, care trebuie să asigure edu
carea tineretului, care își petrece 
12—15 ani în școală — începînd 
cu grădinița și pînă la liceu — 
iar apoi, o parte, și în institute 
de învățămînt superior. Deci, școa
la, învățămîntul constituie unul 
din factorii hotărîtori în educația 
și formarea conștiinței revoluțio
nare a tineretului, în dezvoltarea 
spiritului patriotic, a dragostei 
de muncă, de adevăr, de drepta
te, a hotărîrii de a acționa în 
toate împrejurările ca revoluțio
nari, de a servi întotdeauna cauza 
socialismului, a patriei, a progre
sului economic și social. (Aplauze 
puternice).

Cadrele didactice din întregul 
învățămînt au cea mai nobilă mi
siune, dar și cea mai mare răs
pundere în educarea și formarea 
copiilor, a tineretului pentru mun
că și viață.

Să întărim legătura școlii cu 
familia, să asigurăm conducerea 
de către partid a întregii activități 
de formare și educare a tineretu
lui — viitorul patriei noastre! 
(Aplauze puternice; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — tine
rii „Ceaușescu și poporul!“).

în întreaga activitate cultural- 
educativă un rol important îl au 
literatura, muzica, artele plastice, 
teatrul, cinematografia. Toate a- 
ceste sectoare importante ale ac
tivității cultural-educative trebuie 
să aducă o contribuție tot mai 
importantă la realizarea unei 
culturi revoluționare, înaintate. 
Literatura trebuie să realizeze 
opere care să redea, cît mai variat 
ca stil și formă, marile realizări 
obținute, să înfățișeze epopeea 
transformării revoluționare a pa
triei, să oglindească lupta revo
luționarilor comuniști și democrați 
în anii ilegalității, lupta întregu
lui nostru popor pentru edificarea 
noii societăți — opere care să stea 
la baza educației patriotice, re
voluționare a tineretului patriei 
noastre. Avem nevoie de noi ope-
(Continuare In pag. a III-a)
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Exprimînd cele mai alese ginduri si 
simțăminte de adincă satisfacție si 
nemărginită recunoștință ale între
gului popor, cu deosebită stimă si 
profund respect, salutăm prezenta Ia 
lucrările congresului a celui mai 
iubit fiu al națiunii române. Erou 
intre eroii neamului, personalitate de 
înalt prestigiu a lumii contemporane, 
a mișcării comuniste si muncitorești 
internaționale, eminent gînditor si 
om politic a cărui monumentală 
operă teoretică si strălucită acțiune 
practică, revoluționară au marcat 
decisiv noul destin socialist si comu
nist al tării, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Adine onorați de prezenta Ia con
gres a secretarului general al parti
dului. inițiatorul acestui larg st re
prezentativ forum al democrației 
muncitorești revoluționare, aducem 
un vibrant si înflăcărat omagiu 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. ctito
rul de geniu al României moderne, 
care de cinci decenii si jumătate s-a 
identificat. printr-un devotament 
nemărginit, cu cele mai nobile idea
luri ale partidului si patriei, consa- 
crindu-si cu strălucire pilduitoarea 
viată si activitate revoluționară dez
voltării și înfloririi României, creș
terii necontenite a prestigiului său 
international, cauzei păcii, socialis
mului si comunismului.

Cu sentimente de înaltă prețuire 
și deosebit respect, salutăm prezenta 
la congres a tovarășei Elena 
Ceausescu, remarcabil om politic, 
militant de seamă al partidului si 
statului nostru, ilustru savant de 
largă recunoaștere internațională, 
care a adus si aduce o excepțională 
contribuție la elaborarea si înfăptui
rea programelor de dezvoltare econo- 
mico-socială a tării. la înflorirea 
continuă si creșterea prestigiului 
Științei. învățămintului si culturii ro
mânești, la întărirea păcii, intelegeril 
si colaborării intre toate națiunile 
lumii.

Adresăm un cald salut celorlalți 
tovarăși din conducerea partidului si 
statului, precum si tuturor delegati- 
lor si invitatilor la congres.

Salutăm, totodată, prezenta la lu
crările Congresului educației politice 

si culturii socialiste a membrilor 
corpului diplomatic si reprezentanți
lor presei străine acreditați la Bucu
rești.

Lucrările celui de-al III-Iea Con
gres al educației politice si culturii 
socialiste se desfășoară in aceste zile 
încununate de importante realizări in 
toate domeniile de activitate, prin 
care comuniștii, toti oamenii muncii, 
întreaga națiune a marcat împlini
rea a 22 de ani de la istoricul Con
gres al IX-lea al partidului, care a 
deschis României o epocă de mărețe 
înfăptuiri socialiste si luminoase 
orizonturi comuniste, ne care întregul 
popor o numește, cu îndreptățită 
mîndrie patriotică, cu profundă dra
goste și recunoștință pentru inspira
torul si genialul ei ctitor — «Epoca 
Nicolae Ceaușescu-.

Cu deosebită stimă si profundă re
cunoștință. ca întotdeauna, gindurile 
noastre se îndreaptă si de această 
dată către strălucitul conducător de 
partid si de tară care a initiat si a 
făcut să prindă viată in patria noas
tră. încă în urmă cu două decenii, 
un larg sistem democratic de parti
cipare efectivă a maselor la luarea 
deciziilor, la conducerea societății, la 
făurirea conștientă a propriului lor 
destin. conducătorul încercat si 
clarvăzător al națiunii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Dumneavoastră, mult stimate si 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
prin măsurile initiate si adoptate, ati 
asigurat poporului. în calitatea sa de 
proprietar, producător si beneficiar 
a tot ceea ce se înfăptuiește in patria 
noastră, o democrație reală, pătrunsă 
de cel mai profund umanism, ridi- 
cindu-1 la Înalta demnitate de făuri
tor de istorie, de participant nemij
locit la luarea tuturor hotăririlor 
care privesc prezentul și viitorul său. 
edificarea unei civilizații socialiste si 
comuniste oe pămîntul scumpei 
noastre patrii, liberă, suverană si 
independentă — Republica Socialistă 
România".

în continuare, delegații au aprobat. 
In unanimitate, componenta prezi
diului congresului.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în prezidiu au luat loc 
membri si membri supleant! ai Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai Comitetului Cen
tral al partidului, conducători ai 

unor instituții centrale, organizații 
de masă si obștești, scriitori, artiști 
plastici, compozitori, oameni de tea
tru. cadre din invătămînt. presă si 
radioteleviziune. secretari pentru 
problemele de propagandă ai comi
tetelor județene de partid, secretari 
ai comitetelor de partid si președinți 
ai comitetelor sindicale din între
prinderi industriale, președinți ai 
comitetelor județene și municipale 
pentru cultură și educație socialistă, 
directori de case de cultură.

A fost adoptată apoi ordinea de 
zi a congresului :

1. Raport privind înfăptuirea Pro
gramului ideologic al partidului, a 
hotăririlor Congresului al XlII-lea, a 
orientărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu referitoare la îm
bunătățirea și intensificarea activi
tății politico-ideologice și cultural- 
educative de formare a omului nou, 
participant activ la edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate in patria noastră.

2. Program de măsuri privind creș
terea eficientei activității politico- 
educative și cultural-artistice in ve
derea formării și afirmării trăsături
lor moral-politice ale omului nou, 
constructor conștient al socialismului 
in România.

Au fost alese, totodată, celelalte 
organe de lucru — Secretariatul con
gresului. Comisia de redactare a do
cumentelor. secțiunile și orezidiile 
acestora. A fost aprobat, de aseme
nea. regulamentul de desfășurare a 
lucrărilor congresului, care vor avea 
loc în plen , si pe secțiuni.

La lucrări participă peste 4 150 de 
delegați desemnați de conferințele 
județene care au precedat congresul 
și invitați — activiști de partid si de 
stat, ai organizațiilor de masă si 
obștești, reprezentanți ai unor insti
tuții si așezăminte de cultură, educa
ție și artă, alte cadre ce isi desfă
șoară activitatea in domeniul poli
tico-ideologic si cultural-educativ, 
oameni ai muncii din unităti econo
mice.

în numele tuturor participantilor, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a 
fost adresată, cu deosebit respect, 
rugămintea de a lua cuvintul In ca
drul congresului.

Primit cu cele mai alese sentimente 
de dragoste si stimă, a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu

nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste.

Cuvintarea a fost urmărită cu ce] 
mai viu interes, cu deplină satisfac
ție si aprobare, fiind subliniată, in 
repetate rinduri. cu puternice urale, 
aplauze si ovații.

Adresindu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la încheierea ex
punerii. tovarășul Emil Bobu a spus:

„Mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Exprimînd sentimentele de înaltă 
recunoștință ale tuturor partlclnanțl- 
lor la cel de-al III-Iea Congres al 
educației politice si culturii socialis
te. vă mulțumim din adîncul inimi
lor pentru magistrala expunere pre
zentată in acest înalt forum politico- 
ideologic și de cultură al tării, do
cument programatic de o excepțio
nală importantă pentru grandioasa 
operă de formare a omului nou. fău
ritor conștient al propriului destin, 
al socialismului și comunismului in 
România.

Ne angajăm solemn, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, 
și vă asigurăm că. răspunzind prin 
fapte inflăcăratelor dumneavoastră 
îndemnuri și chemări și avind drept 
călăuză exemplul strălucit de muncă 
eroică și dăruire revoluționară pe 
care ni-l oferiți permanent, zi de zi. 
toti lucrătorii din domeniul educației 
politice si culturii socialiste vor ac
ționa cu înaltă răspundere comunistă 
pentru aplicarea fermă in viată a in
dicațiilor dumneavoastră, a întregii 
politici interne și externe a parti
dului șl statului.

Vă încredințăm că vom face totul 
pentru înfăptuirea neabătută a teze
lor, ideilor si orientărilor cuprinse in 
strălucita dumneavoastră cuvintare. 
lmprimind un nou avint Întregii acti
vități de formare a conștiinței socia
liste. patriotice și revoluționare a 
oamenilor muncii, de îmbogățire 
continuă a valorilor materiale și spi
rituale ale poporului român.

Siitnafi tovarăși,
Avind In vedere deosebita impor

tantă teoretică și practică a magis
tralei cuvlntărl rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. cuvintare ce face o profundă 
analiză a dezvoltării economico-socia
le a tării și jalonează cu clarviziune 
căile de realizare a unei noi calități, 
superioare, corespunzător cerințelor 
actuale și de perspectivă stabilite 
de Congresul a! XlII-lea al P.C.R. 
și Programul ideologic al partidu
lui. propun ca aceasta să fie adop
tată ca program care să stea la baza 
întregii activități politice, ideologice 
și cultural-educative desfășurate de 
organele și organizațiile de partid, 
de masă și obștești, de instituțiile 
de educație, artă și cultură, de în
tregul front ideologic, in vederea 
formării omului nou, constructor 
conștient și devotat al socialismului 
și comunismului in scumpa noastră 
patrie. Republica Socialistă România.

Adresindu-vă cu respect si recu
noștință cele mai vii mulțumiri pen
tru strălucita și neobosita activitate 
pe care o desfășurat! in fruntea 
partidului și statului, cu neasemuită 
pasiune revoluționară și înalt pa
triotism, vă exprimăm din adincul 
inimilor noastre cele mal calde 
urări de multă sănătate, viată înde
lungată și aceeași viguroasă putere 
de muncă și creație pentru progresul 
și propășirea patriei, pentru trium
ful nobilelor idealuri ale socialis
mului și comunismului, ai păcii in 
Întreaga lume.

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân. in frunte cu secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu!" 

Participant!! au aclamat, din nou, 
cu înflăcărare pentru gloriosul nos
tru partid comunist și incercatul 
său conducător.

Un grup de pionieri și șoimi a! 
patriei a urcat la prezidiu, oferind, 
cu afecțiune. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

în această atmosferă de intensă 
vibrație patriotică, participanții la 
congres au reafirmat voința fermă 
de a transpune exemplar in viață te
zele șl orientările cuprinse in cuvin
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
document de excepțională valoare 
teoretică și practică, ce se consti
tuie intr-un amplu program de ac
țiune privind intensificarea și creș
terea eficientei activității politico- 
ideologice și cultural-educative, spo
rirea contribuției sale la educarea 

și formarea omului nou, la afirma
rea tot mai puternică a rolului 
conștiinței socialiste, revoluționare, 
a maselor de oameni ai muncii, ca 
însemnată forță motrice a progresu
lui, a Înaintării tării pe calea edi
ficării socialismului, a civilizației 
comuniste.

în continuare, lucrările au fost 
conduse de tovarășa Tamara Dobrin. 
președinte al Biroului Executiv ai 
Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste.

în cadrul dezbaterilor in plen asu
pra problemelor ipscrise pe ordinea 
de zi au luat cuvintul tovarășii 
Viorica Neculau. adjunct al minis
trului educației și invătămintului, 
Nicolae Croitoru, secretar al Comi
tetului municipal București a! 
P.C.R.. Dumitru Radu Popescu, pre
ședintele Uniunii scriitorilor, Ion 
Sasu, secretar al Comitetului jude
țean Cluj al P.C.R., Elena Pleșca. 
președinte al comitetului sindicatu
lui de la Combinatul de fire și fi
bre sintetice Săvinești, județul 
Neamț, Petre Constantin, director 
general al Radioteleviziunii româ
ne. Ioniță Năstase. secretar al co
mitetului de partid, președinte al 
consiliului oamenilor muncii de la 
întreprinderea de mașini grele 
București, Hajdu Gydzd, scriitor, 
Florin Tănăsescu. vicepreședinte al 
Comitetului Național pentru Știință 
și Tehnologie. Dumitru Ionaș, vice
președinte al Consiliului Central a! 
Uniunii- Generale a Sindicatelor din 
România. Valentin Băintan. dirijor a! 
corurilor din Finteușul Mare și 
Ardusat, județul Maramureș, Victo
ria Bistriceanu. secretar ai Comite
tului județean Dolj al P.C.R., Ște
fan Ștefănescu, directorul Institutu
lui de istorie „Nicolae Iorga" — 
București.

în cursul după-amiezel, lucrările 
s-au desfășurat in cele patru secți
uni ale congresului : Secțiunea pen
tru problemele educației politico- 
ideologice și ale muncii politioe de 
masă ; Secțiunea pentru activitatea 
cultural-educativă și artistică desfă
șurată de instituțiile și așezămintele 
de cultură ; Secțiunea pentru pro
blemele creației tehnico-științifice 
de masă ; Secțiunea pentru proble
mele din domeniul presei, edituri
lor. radioului și televiziunii,

Participanții la dezbateri, în 
plen și pe secțiuni, au dat o Înaltă 

apreciere cuvîntărfi tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. prezentată in 
deschiderea congresului, care, ana- 
lizind intr-o viziune unitară acti
vitatea politico-ideologică și cultu
ral-educativă, stabilește cu clarvi
ziune. in deplină concordanță cu 
obiectivele actualei etape de dez
voltare a țării, căile și modalitățile 
de ridicare, pe o treaptă calitativ 
superioară, a muncii din acest do
meniu, in vederea, unirii eforturilor 
oamenilor muncii pentru realizarea, 
in cele mai bune condiții, a preve
derilor cincinalului 1986—1990, a 
hotăririlor Congresului al XlII-lea 
al partidului.

în lumina tezelor și orientărilor 
cuprinse in cuvintarea secretarului 
general al partidului, cei care au 
luat cuvintul au analizat, cu exi
gentă și răspundere, aciivitatea 
desfășurată pentru îndeplinirea sar
cinilor ce au revenit organelor și 
organizațiilor de partid și de stat, 
de masă și obștești, din Programul 
ideologic al partidului, din hotări- 
rile' Congresului al XlII-lea al 
P.C.R.

Puternic însuflețiți de Îndemnu
rile secretarului general al partidu
lui, participanții au exprimat hotă- 
rirea de a acționa, cu dăruire și 
abnegație, pentru transpunerea 
neabătută in viață a indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, a pre
vederilor Programului ideologic al 
partidului, pentru perfecționarea 
continuă a muncii politico-ideologi
ce și cultural-educative, astfel incit 
aceasta să determine, pe fondul am
plelor transformări produse in dez
voltarea societății noastre, o ade
vărată revoluție in gin di rea celor ce 
muncesc, să contribuie la ridicarea, 
pe o treaptă calitativ nouă, a pro
cesului de formare a conștiinței so
cialiste, a profilului omului nou. la 
lărgirea orizontului de cunoaștere 
și a nivelului general de cultură al 
maselor, la mobilizarea energiilor 
creatoare ale oamenilor muncii in 
vederea Îndeplinirii exemplare a 
planului pe acest an și pe întregul 
cincinal, a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XlII-lea al P.C.R.. 
pentru a intimpina cu no! șl tot mal 
mari succese Conferința Națională a 
partidului și a 40-a aniversare a Re
publicii.

Lucrările congresului continuă.
(Agerpres)

J
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NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a Il-a)
re de muzică revoluționară și pa
triotică, de noi opere de artă 
plastică, opere care să redea activi
tatea uria'șă desfășurată pe întreg 
cuprinsul patriei noastre, așa cum 
aVem nevoie de piese de teatru, 
de filme cu un conținut mai an- 
gajant, care să reflecte eroii noi ai 
patriei, eroii uriașelor transformări 
revoluționare și ai realizărilor din 
țara noastră ! Avem nevoie de 
piese și filme în care eroii să nu 
reprezinte pe acei oameni, puțini 
la număr, care încearcă să se 
sustragă răspunderii față de co
lectivul din care fac parte sau în
calcă morala și normele sociale. 
Nu asemenea oameni sînt eroii 
patriei noastre ! Nu aceștia tre
buie să-și găsească loc în piese și 
filme — ca, de altfel, în nici un 
domeniu al creației — ci acei eroi, 
mii, zeci și sute de mii, care fac 
totul pentru a asigura înălțarea 
patriei pe noi culmi de progres și 
civilizație ! Aceștia sint, de fapt, 
și participanții activi la creația 
cultural-artistică de masă, aceștia 
sînt adevărații făuritori ai Româ
niei socialiste, deci și ai culturii 
socialiste ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Oamenii de artă, de cultură, din 
toate domeniile, trebuie să se an
gajeze ferm și să creeze cu poporul 
și pentru popor, să se inspire din 
izvorul viu, veșnic al națiunii noas
tre, din creația și din felul de a 
fi al poporului nostru ! Numai o 
asemenea cultură, o asemenea ac
tivitate literar-artistică, de toate 
genurile, inspirată din munca și 
viața poporului va avea, într-ade- 
văr, o contribuție uriașă la întrea
ga operă de transformare a socie
tății, de formare a omului nou, cu 
un înalt spirit revoluționar, con
structor conștient al socialismului 
și comunismului în România ! 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ccaușescu și 
poporul !“).

Avem multe realizări bune în 
domeniul creației artistice din toa
te domeniile. Partidul, întregul 
popor dau o înaltă apreciere tu
turor acestor realizări valoroase ; 
dar în noua etapă a revoluției so
cialiste apar cerințe noi. De aceea, 
doresc ca de la această înaltă tri
bună a Cșțjgresțtfui educației po
litice și cuftui^f socialiste'sa adre
sez tuturcf”tr^f6ri'fct; ’"din ‘toate 
domeniile chemarea de a acționa 
și ei în spirit revoluționar, în spi
ritul uriașelor transformări care 
au loc, de a lucra și crea împreu
nă cu poporul, pentru popor, pen
tru socialism, de a sluji necontenit 
partidul, cauza socialismului, li
bertatea și independența țării ! 
(Aplauze puternice, îndelungate ; 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. „Ceaușescu și poporul!").

Un rol important îl au radioul 
și televiziunea. în tot ceea ce ele 
redau, prin mijloacele lor specifice 
— și mă refer îndeosebi la televi
ziune — trebuie să reflecte mai 
bine activitatea uriașă desfășurată 
de întregul popor în diferite do
menii, marile realizări și trans
formări ce au loc în patria noas
tră. Radioul și televiziunea tre
buie să redea — prin conferințe, 
prin filme, piese, cîntece și alte for
me specifice — tot ceea ce este mai 
avansat, să contribuie la generali
zarea și extinderea noului și la 
înlăturarea stărilor de lucruri ne
gative, să acționeze în așa fel incit 
să aibă o contribuție tot mai im
portantă la întreaga activitate po- 
litico-educativă și culturală.

De asemenea, presa, inclusiv 
presa literară,- trebuie să redea 
într-o formă mai vie munca și ac
tivitatea creatoare a poporului 
nostru, să combată cu hotărîre stă
rile de lucruri negative, concep
țiile și atitudinile înapoiate față 
de muncă, de viață, de morală, să 
promoveze noul în toate domeni
ile, să generalizeze rezultatele cele 
mai bune, să asigure unirea tuturor 
forțelor întregii națiuni intr-o 
direcție unică, a înfăptuirii progra
melor de dezvoltare economico-so- 
cială a patriei.

Trebuie să facem astfel incit 
toate mijloacele politico-educative 
și culturale de care dispune socie
tatea noastră să acționeze intr-un 
mod unitar. într-o singură direc
ție, să-și facă un titlu de onoare 
din a înfăptui neabătut hotărîrile 
Congresului al XIII-lea, Programul 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare spre comunism. 
(Aplauze puternice).

Așa cum am mai menționat, 
să pornim întotdeauna de la faptul 
că activitatea politico-educativă, 
de formare a omului nou, construc
tor conștient al socialismului, să 
devină un factor determinant al 
întregii activități în înfăptuirea 
obiectivelor de dezvoltare a patriei 
noastre. întreaga activitate să de
vină un far care să lumineze calea 
întregii națiuni spre noi victorii ! 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează îndelung „Ceaușescu, 

4 România — stima noastră și mîn- 
dria !“, „Vom munci și vom lupta, 
țara o vom înălța !“, „Ceaușescu, 
eroism — România, comunism !“).

Toate organizațiile de masă și 
obștești au o mare răspundere în 
asigurarea desfășurării unei largi 
activități politico-educative și 
culturale. Aș sublinia, în acest 
cadru, marea răspundere și rolul 
important pe care îl au sindicatele, 

organizațiile Uniunii Tineretului 
Comunist și, de asemenea, Frontul 
Democrației și Unității Socialiste, 
ca organism politic al întregii 
noastre națiuni.

Trebuie să facem astfel incit fie
care casă de cultură, fiecare club, 
fiecare cămin cultural, fiecare tea
tru și așezămînt de cultură să de
vină un puternic centru al activi
tății politico-educative, de forma
re a omului nou, cu o înaltă con
știință revoluționară !

în toate unitățile economico-so- 
ciale trebuie să se dezvolte și mai 
puternic activitatea cultural-artis
tică și politico-educativă. Să facem 
ca fiecare unitate economico-so- 
cială să devină un puternic cen
tru, o cetate a producției, dar și o 
cefate a educației și culturii, o 
cetate a luptătorilor revoluționari 
pentru construcția socialismului și 
comunismului ! (Aplauze puterni
ce, prelungite).

Este necesar ca toate comitetele 
de cultură și educație socialistă, 
inclusiv Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste să-și perfecționeze 
continuu activitatea, să asigure 
coordonarea și desfășurarea în 
cele mai bune condiții a muncii 
cultural-educative în toate sec
toarele.

în conformitate cu rolul politic 
conducător al partidului se impu
ne ca toate organele și organiza
țiile de partid să acorde o atenție 
mai mare activității politico- 
educative, culturale, asigurînd ri
dicarea continuă a conștiinței so
cialiste, revoluționare, formarea 
omului nou, care să acționeze în 
toate împrejurările, în noua sa ca
litate de proprietar, de producător, 
de stăpîn a tot ceea ce se înfăp
tuiește în România, să participe 
activ la conducerea tuturor sec
toarelor, vieții economice și socia
le, a activității generale a țării.

îmbinînd în mod armonios mun
ca pentru realizarea planului cu 
activitatea politico-educativă, tre
buie să facem astfel incit fiecare 
unitate, fiecare județ, fiecare lo
calitate să se ridice la nivelul înal
telor răspunderi și al rolului care 

■ îi revine în cadrul democrației 
muncitorești revoluționare ! Să a- 
sigurăm întărirea continuă a 
unității întregii noastre națiuni, în 
cadrul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, sub conducerea 
Partidului Comunist Român ! (Vii 
și puternice aplauze).

Să facem totul pentru ca și ac
tivitatea politico-educativă și cul
turală să-și îndeplinească rolul tot 
mai important pe care îl are în 
întreaga activitate de înfăptuire a 
Programului partidului, în ridi
carea României pe noi culmi de 
progres și civilizație, în întărirea 
continuă a forței materiale și spi
rituale a României, a independen
ței și suveranității patriei, noastre 
socialiste ! (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mindria !“).

Stimați tovarăși,
Pornind de la obiectivele și o- 

rientările politicii internaționale a 
partidului și statului nostru, acti
vitatea politico-educativă și cultu
rală trebuie să educe oamenii mun
cii, îndeosebi tineretul patriei noas
tre, în spiritul prieteniei și colabo
rării, al solidarității cu țările so
cialiste, cu mișcările de eliberare 
națională, cu forțele realiste, pro
gresiste de pretutindeni, cu toate 
popoarele care se pronunță pentru 
dezarmare, pentru pace, pentru 
conlucrare în realizarea unei lumi 
mai drepte și mai bune pe planeta 
noastră.

Educarea oamenilor muncii, a ti
neretului în spiritul păcii trebuie 
să constituie una din trăsăturile 
generale ale activității politico-e- 
ducatijve de formare a omului nou, 
cu o înaltă conștiință revoluționa
ră și patriotică.

Cultura, arta, toate mijloacele de 
informare în masă trebuie să pro
moveze activ principiile politicii 
externe a partidului și statului nos
tru privind colaborarea cu toate 
statele lumii, fără deosebire de o- 
rînduire socială.

în întreaga activitate politico-e
ducativă, culturală trebuie să se 
sublinieze cu putere justețea prin
cipiilor politicii externe a Româ
niei socialiste, bazată pe egalita
tea în drepturi, respectul indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecul în treburile interne și 
avantajul reciproc.

Este necesar să avem permanent 
în vedere că înfăptuirea progra
melor și planurilor de dezvoltare 
ale poporului nostru, ca de altfel 
ale tuturor popoarelor lumii nu se 
pot realiza decît în condiții de pace 
și colaborare internațională. în a- 
cest cadru trebuie subliniat că și 
realizarea unei culturi înaintate, 
puse în slujba omului, a poporu
lui, se poate realiza și dezvolta 
numai în condiții de pace și o largă 
colaborare internațională.

Omenirea se află într-o epocă 
de profunde transformări, care im
pun un nou mod de gindire și de 
soluționare a problemelor com
plexe ale războiului și păcii, ale 
dezvoltării economico-sociale. Fron
tul ideologic, politic și al cultu
rii trebuie să aibă un rol activ in 
înțelegerea noilor realități și în 
elaborarea concluziilor pentru ac
tivitatea viitoare.

Situația internațională continuă 
să fie deosebit de complexă și gra
vă. Continuă cursa înarmărilor, a- 
cumularea de noi și noi arme nu
cleare, chimice și a altor arme de

distrugere în > masă. Se mențin, și 
chiar s-au agravat, o serie de con
flicte și tensiuni în diferite zone 
ale planetei noastre. Asistăm la a- 
gravarea crizei economice mondia
le, îndeosebi a situației economice 
a țărilor în curs de dezvoltare. 
Continuă politica de forță, de a- 
menințare cu forța, de amestec 
brutal în treburilei interne ale al
tor state. Se mențin și se dezvol
tă o serie de contradicții între di
ferite state și grupări de state, iar 
în ultima vreme asistăm la ampli
ficarea contradicțiilor dintre țări
le bogate și sărace, care devine 
cea mai puternică contradicție a 
epocii noastre. în generalise poa
te spune că se dezvoltă puternic 
o nouă criză socială, morală și po
litică ce pune cu putere la or
dinea zilei necesitatea unei abor
dări noi a problemelor sociale, po
litice, a realizării unor relații noi, 
democratice.

Faptele, realitatea demonstrează 
că pe plan mondial există încă 
puternice cercuri reacționare, im
perialiste, care se orientează spre 
politica de forță, de dominație, 
stimulînd cursa înarmărilor și po
litica de confruntare și război.

în același timp, s-au dezvoltat 
și se afirmă cu tot mai multă pu
tere forțele antiimperialiste, rea
liste, care, doresc dezarmarea, pa
cea, noi relații internaționale, ba
zate pe egalitate și respect re
ciproc. Aceste forțe — în Continuă 
ascensiune — pot să determine, 
acționînd unite, schimbarea cursu
lui evenimentelor internaționale, 
victoria politicii de pace și colabo
rare.

Trebuie să spunem însă că în 
raportul de forțe dintre cele două 
tendințe diametral opuse din viata 
internațională s-a realizat un 
anumit echilibru — și trebuie să 
pornim de la aceasta ! Aceasta 
impune o întărire a solidarității și 
luptei forțelor care se pronunță 
pentru o politică nouă, pentru 
dezarmare și pace, pentru a 
schimba cursul evenimentelor, 
pentru a bara calea spre o catas
trofă nucleară, pentru a asigura 
pacea în lume 1 Existența armelor 
nucleare, a altor arme de distru
gere în masă pune cu tărie nece
sitatea unei abordări noi a proble
melor războiului și păcii. De alt
fel, ne aflăm într-o asemenea si
tuație cînd un nou război mon
dial — în care s-ar folosi inevita
bil armele nucleare — este de 
neconceput, pentru că el ar însem
na distrugerea întregii omeniri, a 
înseși condițiilor existenței vieții 
pe Pămînt.

în noul mod de gindire trebuie 
să se plece de la faptul că armele 
nucleare, în mîinile oricui s-ar 
afla, nu pot asigura pacea, ci sînt 
arme ale distrugerii civilizației, a 
vieții. Deci, problema fundamen
tală a epocii contemporane o con
stituie oprirea cursei înarmărilor, 
în primul rind a celor nucleare, 
trecerea la măsuri de dezarmare, 
apărarea dreptului suprem al oa
menilor la existență, la viață, la 
libertate și independență, la pace. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“).

România consideră că trebuie 
făcut totul pentru eliminarea tu
turor armelor nucleare de pe pla
neta noastră. în acest sens, țara 
noastră sprijină propunerile Uniu
nii Sovietice privind lichidarea 
tuturor armelor nucleare, în mai 
multe etape, pînă în anul 2000. în 
prima etapă este necesar să fie 

eliminate rachetele nucleare cu 
rază medie de acțiune și cele 
operativ-tactice din Europa și din 
întreaga lume. Țara noastră con
sideră că, pe baza propunerilor 
Uniunii Sovietice și ale Statelor 
Unite ale Americii, se poate reali
za un acord corespunzător Țnpă ,îh. 
acesț-jul Avînd. în vedere perico
lul pe. care îl reprezintă .'existen
ță armelor nucleare pe teritoriul 
diferitelor state din Europa, con
siderăm de neînțeles poziția unor 
state, îndeosebi a Republicii Fede
rale Germania, care insistă pentru 
menținerea unui număr de rache
te nucleare pe teritoriul său. Este 
necesar ca toate statele europene 
să acționeze pentru înlăturarea 
oricăror piedici din calea realiză
rii unui acord în problemele ra
chetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune și operativ-tactice. Exis
tența armelor nucleare pe terito
riul unui stat sau al altuia — 
avînd în vedere caracterul aces
tor arme care pot distruge însăși 
viața pe planeta noastră — nu 
reprezintă^ o problemă internă, ci 
privește tolate statele europene. 
Popoarele europene sînt deopotri
vă interesate în eliminarea arme
lor nucleare de pe teritoriul tutu
ror statelor din Europa și din în
treaga lume ! (Aplauze puternice).

Totodată, România se pronunță 
pentru trecerea la reducerea arme
lor convenționale. în acest sens, 
țara noaștră, consecventă politicii 
sale de dezarmare și pace, a trecut 
— pe baza hotărîrii exprimate 
de întregul popor, în cadrul refe
rendumului care a avut loc în no
iembrie anul trecut — la reduce
rea unilaterală, cu 5 la sută, a 
armamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare.

Mai mult ca oricînd, considerăm 
că este necesar să se treacă în 
mod hotărît. de la vorbe la fapte, 
de la discuții la acțiuni concrete 
în vederea reducerii armamentelor.

Considerăm că este necesar să se 
ajungă la începerea negocierilor 
între cele două blocuri militare, cu 
participarea și a celorlalte țări 
europene, la tratative privind ar
mele convenționale, fără condiții 
prealabile.

Ne pronunțăm ferm pentru adop
tarea unor măsuri clare de con
trol asupra reducerii armamente
lor nucleare, chimice și convențio
nale, care să asigure respectarea 
în întregime a convențiilor reali
zate.

Sîntem pentru o reducere radi
cală a tuturor tipurilor de arme, 
pentru realizarea unui echilibru la 
un nivel cit mai scăzut al înarmă
rilor.

Multe din problemele grave, eco
nomice, dar și sociale și politice, 
sînt determinate de uriașele chel
tuieli pentru înarmare, care se ri
dică în acest an la peste un trilion 
de dolari. O reducere cu 20—30 la 
sută a acestor cheltuieli ar crea 
mari posibilități pentru soluționa
rea unor probleme sociale — ca șo
majul, analfabetismul; bolile și 
alte asemenea probleme care afec
tează grav situația a zeci și sute de 
milioane de oameni — ar da o 
nouă perspectivă tineretului, de 
muncă, de viață.

în soluționarea problemelor com
plexe ale lumii contemporane, Eu
ropa poate și trebuie să aibă un 
rol mai important. Țările europene 
trebuie să-și asume răspunderi mai 
mari, să fie mai active și să ac
ționeze pentru a impune realizarea 
unor acorduri și înțelegeri cores
punzătoare în domeniul armelor 
nucleare, al dezarmării și păcii, 

precum și pentru soluționarea 
problemelor economice.

România acționează cu toată 
hotărîrea pentru dezvoltarea con
lucrării cu toate țările europene, 
pentru întărirea încrederii, pentru 
dezarmare, securitate și pace.

Participăm activ la Conferința 
de la Viena și milităm pentru în
cheierea ei cu rezultate cit mai 
bune, pentru a se face pași 
concreți pe calea dezarmării, a 
dezvoltării colaborării, științei, 
tehnicii, a întăririi conlucrării 
între toate statele continentului 
nostru.

Ne pronunțăm pentru o Europă 
unită, bazată pe respectarea orîn- 
duirilor sociale din fiecare țară, o 
Europă a păcii și .colaborării, fără 
arme și fără războaie, o Europă 
care să-și concentreze forțele în 
direcția progresului economico- 
social, a dezvoltării puternice a ști
inței și culturii, a unei culturi puse 
în slujba omului, a popoarelor. 
(Aplauze puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — pace !“).

România se pronunță ferm pen
tru dezvoltarea largă a colaborării 
între toate statele din Balcani, 
pentru transformarea acestei re
giuni într-o zonă a păcii și bunei 
vecinătăți, fără arme nucleare și 
chimice, fără baze militare străine.

în acest sens, doresc să mențio
nez propunerile României și Gre
ciei de a organiza o întîlnire, la 
nivel înalt, între șefii de state și 
guverne din țările balcanice, la 
București, în cadrul căreia să se 
discute problemele dezvoltării co
laborării și întăririi prieteniei din
tre țările noastre.

Susținem, de asemenea, reali
zarea unor zone fără arme nu
cleare în nordul și centrul Euro
pei, a altor măsuri de dezarmare 
și conlucrare pe continentul euro
pean și în alte regiuni ale lumii.

Trebuie să spunem deschis că 
arta și cultura, umanismul sint 
incompatibile cu politica de încor
dare și război. Cultura, arta nu se 
pot dezvolta decît în condiții de 
colaborare, de pace !

România se pronunță cu toată 
hotărîrea pentru încetarea tuturor 
conflictelor existente în diferite 
părți ale lumii, pentru soluționa
rea acestora și a oricăror probleme 
litigioase dintre state numai și 
numai prin tratative. Pornind de 
la aceasta, țara noastră se pro
nunță pentru organizarea unei 
conferințe internaționale în pro
blemele Orientului Mijlociu, cu 
participarea tuturor țărilor inte
resate, inclusiv a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, a 
Israelului și a membrilor perma
nent ai Consiliului de Securitate.

Am salutat rezoluția Consiliului 
de Securitate care se pronunță 
pentru încetarea în cel mai scurt 
timp a războiului dintre Iran și 
Irak și soluționarea politică a tu
turor problemelor dintre cele două 
state, prin tratative.

Ne îngrijorează în mod deosebit 
situația gravă care s-a creat in 
Golf, care poate duce, în orice 
moment, la o agravare și la o ex
tindere a războiului. Considerăm 
că este necesar să se treacă la re
tragerea tuturor navelor străine 
din Golf, să se intensifice efortu
rile pentru încetarea războiului 
dintre Irak și Iran, pentru asigu
rarea navigației libere în această 
regiune, pe toate oceanele și mă
rile lumii.

Consecventă politicii sale. Româ
nia susține activ lupta de elibe
rare națională a popoarelor, acor

dă sprijin activ S.W.A.P.O. pentru 
independența Namibiei, condamnă 
cu toată fermitatea politica rasistă 
de apartheid din Africa de Sud, 
acțiunile grave ale acestei țări la 
adresa statelor independente și 
suverane vecine.

Avînd în vedere situația inter
națională gravă, care afectează 
profund toate popoarele, dar mai 
cu seamă țările în curs de dez
voltare, ca urmare a crizei eco
nomice, a politicii financiar-mo- 
netare inechitabile și a măsurilor 
protecționiste adoptate de țările 
dezvoltate, ne pronunțăm pentru 
soluționarea globală a acestor pro
bleme, pentru lichidarea sub
dezvoltării și instaurarea noii or
dini economice mondiale, bazată 
pe deplină egalitate și echitate în 
relațiile dintre state.

Considerăm necesară, în acest 
sens, organizarea unei conferințe 
internaționale, în cadrul Organiza
ției Națiunilor Unite, cu partici
parea activă atît a țărilor dezvol
tate, cit și a țărilor în curs de 
dezvoltare, pentru soluții reciproc 
acceptabile în problema datoriilor 
externe — inclusiv a datoriilor 
extrem de mari ale țărilor în curs 
de dezvoltare — care să deschidă 
calea lichidării subdezvoltării și 
realizării noii ordini economice 
mondiale.

Problemele complexe și deosebit 
de grave — politice, militare, e- 
conomice și sociale — ale vieții 
internaționale, ale asigurării pă
cii, impun participarea activă, în 
condiții de deplină egalitate, la 
soluționarea lor, a tuturor state
lor, fără deosebire de mărime sau 
orînduire socială. Considerăm că 
un rol deosebit revine țărilor mici 
și mijlocii, țărilor in curs de dez
voltare, statelor nealiniate, care 
constituie marea majoritate a 
lumii și sînt direct interesate în- 
tr-o politică de colaborare și de 
pace.

Ne pronunțăm pentru creșterea 
rolului Organizației Națiunilor 
Unite, al altor organisme interna
ționale în soluționarea democrati
că, cu participarea largă a tuturor 
țărilor, a problemelor complexe 
ale vieții mondiale.

Mai mult ca oricînd este necesar 
să se intensifice lupta forțelor rea
liste și progresiste, a tuturor po
poarelor, împotriva înarmărilor, 
pentru eliminarea armelor nuclea
re, a războiului însuși din viața o- 
menirii, pentru apărarea dreptului 
fundamental al națiunilor, al oame
nilor la existență, la independență 
și pace. (Aplauze și urale puterni
ce ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu, România — pacea și 
prietenia !“).

Stimați tovarăși,
Lucrările Congresului educației 

politice și culturii noi, revoluțio
nare, privesc toate laturile vieții 
societății socialiste românești, pe 
toți cetățenii patriei noastre, fără 
deosebire de vîrstă, de sex sau ori
gine națională.

Congresul, prin dezbaterile și 
hotărîrile sale, trebuie să dea răs
puns la noile probleme privind 
dezvoltarea economico-socială, a 
educației și culturii, să ducă la 
unirea tuturor forțelor din dome
niul educației, artei și culturii în
tr-o direcție unică.

Să întîmpinăm la 23 August 43 
de ani de la revoluția de elibera
re socială și națională și la 30 De
cembrie 40 ele ani de la procla-1 

marea Republicii cu noi și mărețe 
realizări în toate domeniile ! în
treaga activitate de pregătire a 
Conferinței Naționale a partidului 
trebuie să ducă la desfășurarea \ 
unei largi activități politico-edu- •! 
cative, de formare a omului nou, 
cu o înaltă conștiință revoluționa
ră. (Vii aplauze).

Pornind de la obiectivele stra
tegice stabilite de Congresul al 
XIII-lea, de la Programul ideolo
gic al partidului, activitatea poli- 
tico-educativă, cultural-artistică, de 
creație, din toate domeniile, tre
buie să dezvolte larg spiritul re
voluționar al oamenilor muncii, al 
tineretului. în vederea înfăptuirii 
neabătute a obiectivelor dezvoltă
rii patriei noastre și ridicării ei pe 
noi culmi de progres și civiliza
ție.

în realizarea acestor obiective 
dispunem de tot ce este necesar
— și, mai cu seamă, dispunem de 
forțe puternice în marele front al 
educației, artei, culturii, al crea
ției.

Congresul trebuie să dea o orien
tare clară și să dinamizeze acti
vitatea din aceste importante do
menii de activitate, să determine 
realizarea unui spirit nou. revo
luționar în munca și viața țutu- 
ror lucrătorilor din marele front 
al educației și culturii.

Să facem astfel incit toți lucră
torii din aceste sectoare de acti
vitate să acționeze ca adevărați 
militanți revoluționari, devotați • 
partidului și poporului, cauzei so
cialismului, să contribuie, prin în
treaga lor activitate, la dezvoltarea 
conștiinței revoluționare, la for
marea omului nou — constructor 
conștient al noii orînduiri sociale !

într-o strînsă unitate cu toți oa
menii muncii, cu întregul popor, 
sub conducerea partidului, mare
le front al educației, creației și 
culturii să asigure ca știința, în
vățământul, activitatea politico-e
ducativă și culturală să devină o 
puternică forță care să lumineze 
calea în mersul ferm înainte al pa
triei pe culmile tot mai înalte ale 
civilizației comuniste ! (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Vom munci și vom lupta, țara 
o vom înălța !“).

Am convingerea că lucrările 
congresului vor răspunde pe de
plin cerințelor partidului, ale eta
pei actuale de dezvoltare a patriei 
noastre, vor constitui un moment 
important in ridicarea întregii ac
tivități politico-educative, artistice, 
culturale și de creație la nivelul 
înaltelor exigențe, al cerințelor de 
dezvoltare a patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație, de 
întărire continuă a vieții materiale 
și spirituale, a independenței și 
suveranității României ! (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu, eroism — România, 
comunism !“).

Cu această convingere, urez suc
ces deplin lucrărilor congresului ! 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează îndelung „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu, România — 
stima noastră și mindria !“. Intr-o 
atmosferă de mare entuziasm și 
puternică unitate, toți cei prezenți 
în marea sală a congresului se ri
dică in picioare și ovaționează în
delung pentru Partidul Comunist 
Român — forța conducătoare 
a întregii națiuni, pentru secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).



PAGINA 4 SCINTEIA — marți 18 august 1987

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU

RAPORT

au participat la deschiderea expoziției republicane 
organizate cu prilejul încheierii celei de-a Vi-a ediții 

a Festivalului national „Cintarea României"

privind înfăptuirea Programului ideologic al partidului, a hotărîrilor Congresului al XIII-lea, 
a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu referitoare la îmbunătățirea 
și intensificarea activității politico-ideologice și cultural-educative de formare a omului nou, 
participant activ la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră

Tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste România, ți tovarășa 
Elena Ceaușescu, au participat, duminică, 16 august, la deschiderea 
expoziției republicane organizate cu prilejul încheierii cefei de-a Vl-a 
ediții a Festivalului național „Cintarea României".

Au luat parte, de asemenea, mem
bri și membri supleanti ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai Comitetului Central al 
partidului.

Erau prezent! membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale, organizații de 
masă și obștești.

La sosirea la Muzeul de artă al 
Republicii Socialiste România, care 
găzduiește ampla expoziție, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost intîmpinati 
cu deosebită căldură de numeroși 
bucureșteni.

Organizată cu prilejul celui de-al 
III-lea Congres al educației politice 
si culturii socialiste și sărbătoririi a 
43 de ani de la victoria revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă de la 
23 August 1944. expoziția se consti
tuie intr-un vibrant omagiu adus 
patriei noastre socialiste, partidului, 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care și-a consa
crat întreaga viată si activitate re
voluționară progresului și prosperi
tății patriei, ridicării nivelului de 
trai material și spiritual al poporului 
nostru, infăptuirii aspirațiilor sale de 
pace și colaborare.

Expoziția ilustrează ampla activi
tate desfășurată în intreaga tară, in 
cadrul Festivalului national „Cin
tarea României", in vederea îndepli
nirii obiectivelor cuprinso in Pro
gramul ideologic, hotărîrilor celui 
de-al XIII-lea Congres al parti
dului. indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la ridi
carea Pe o treaptă calitativ superi
oară a creației tehnico-știintifice si 
literar-artistice. a muncii educative 
de formare a omului nou, cu o inaltă 
conștiință socialistă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu au fost invitați 
să viziteze expoziția, organizată de 
Consiliul Culturii si Educației Socia
liste. Comitetul National pentru Ști
ință si Tehnologie. Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist, 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor. Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor și 
Ministerul Educației și fnvățamin- 
tului.In primul sector expozițional — „Cti
torii ale Epocii Nicolae Ceaușescu" 
— sint prezentate, prin intermediul 
unor machete și imagini fotografice, 
prestigioase realizări ale poporului 
nostru din ultimele două decenii in 
planul dezvoltării economice si ao- 
cial-edilitare. Transfăgărășanul și 
magistrala albastră ce leagă Dunărea 
de Marea Neagră, combinatele side
rurgice de la Galați și Călărași, 
complexul hidroenergetic și de na
vigație Porțile de Fier, metroul bucu- 
reștean. complexul petrochimic Mi- 
dia-Năvodari. cartierele noi din cen
trele urbane, modernizarea tuturor 
localităților sint repere inconfundabi- 
le ale acestui timo eroic.

Un spațiu amplu în expoziție este 
rezervat standurilor ce ilustrează 
dezvoltarea literaturii social-politice, 
științifice, beletristice.

La loc de cinste este prezentată 
monumentala operă teoretică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. intr-un 
mare număr de volume, strălucită 
contribuție la dezvoltarea creatoare a 
teoriei și practicii revoluționare, la 
imbogățirea patrimoniului gindirii 
social-politice a contemporaneității. 
Sint expuse cunoscuta lucrare 
„România pe drumul construirii so
cietății socialiste multilateral dez
voltate". precum si volume cuprln- 
zind pagini din gindirea social-poli- 
tică. filozofică, economică a condu
cătorului partidului si statului nostru, 
o serie de studii șl analize referi
toare la soluționarea constructivă, in 
interesul popoarelor, a problemelor 
de mare complexitate ale lumii de 
azi. Editată in milioane de exempla
re. in tara noastră si in străinătate, 
impresionanta operă teoretică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu se bucură 
de aprecieri elogioase din partea ce
lor mai prestigioase foruri academice 
și politice, a unor distinse persona
lități ale vieții științifice, politice și 
economice.

Un loc aparte este rezervat lucră

rilor tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu din dome
niul chimiei macromoleculare. tipări
te în limba română și în numeroase 
limbi de largă circulație, apreciate 
in cercurile științifice -din întreaga 
lume drept contribuții de cea mai 
mare însemnătate la dezvoltarea și 
aprofundarea cunoștințelor din acest 
domeniu de mare actualitate in plan 
teoretic și tehnologic.

Bogăția și varietatea tematică a lu
crărilor expuse, acoperind practic 
toate domeniile producției editoriale, 
evidențiază progresele înregistrate de 
creația literară, științifică si artis
tică. Cartea științifică reprezentată 
in expoziție pune în lumină străda
niile specialiștilor noștri de a valori
fica rezultatele studiilor și cercetă
rilor întreprinse, de a realiza crea
ții originale, de mare valoare teore
tică și practică.

Printre volumele prezentate se re
marcă cele referitoare la istoria po
porului nostru, la cele mai impor
tante realizări din ramuri industria
le de virf. purtătoare ale progresului 
tehnic, ca și din biologie, matemati
că. fizică, medicină.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu au vizitat în 
continuare sectorul expozițional con
sacrat creației tehnico-știintifice.

Numeroase grafice, machete, foto
grafii ilustrează larga participare a 
oamenilor muncii din întreprinderi. 
Institute de cercetare și proiectare, 
unități de învățămînt. a tineretului 
studios, pionierilor și elevilor la ac
tivitățile de creație tehnico-stilnțifi- 
că. La actuala ediție a Festivalului 
național „Cintarea României".' cei 
aproape 2.3 milioane de participanți 
au realizat mai bine de 640 000 teme 
de cercetare de mare actualitate în 
activitatea productivă, materializate 
in peste 10 800 invenții brevetate și 
aplicate in producție, in realizarea a 
peste 6 700 mașini și utilaje, 1 800 
materiale noi. 3 500 tehnologii moder
ne. sisteme de mecanizare si automa
tizare.

Importanța economică, nivelul teh
nic și calitativ al exponatelor evi
dențiază implicarea profundă a oa
menilor muncii din intreaga tară, 
participanți la Festivalul național 
„Cintarea României", in amplul efort 
creator consacrat infăptuirii progra
melor de cercetare științifică, dezvol
tare tehnologică si introducere a pro
gresului tehnic, elaborate sub condu
cerea directă a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. pre
ședintele Consiliului Național al Ști
inței și învățămîntului, programe ce 
vizează afirmarea tot mai puternică 
a revoluției tehnico-știintifice in 
toate domeniile de activitate.

Au reținut atenția exponatele ce 
reliefează activitatea ce se desfă
șoară în cele peste 136 000 cercuri 
tehnico-aplicative și științifice din 
cadrul unităților școlare si de învă- 
tâmînt superior, unde au fost solu
ționate mai bine de 12 000 teme de 
cercetare, in majoritate în colaborare 
cu întreprinderi si institute de profil, 
pe bază de contracte.

S-a vizitat. în continuare, sectorul 
expozițional rezervat artei plastice, 
în cadrul căruia zeci de lucrări de 
pictură, sculptură, grafică si artă de
corativă realizate de artiști profesio
niști și amatori din întreaga tară 
conturează o imagine revelatoare a 
dezvoltării artelor plastice românești.

Exponatele exprimă vibrantul oma
giu adus de plasticieni conducătoru
lui iubit si stimat al partidului și al 
tării, recunoștința întregii națiuni 
pentru strălucita sa activitate consa
crată dezvoltării necontenite a pa
triei noastre socialiste, finelui si fe
ricirii poporului român.

Este omagiată, de asemenea, ac
tivitatea multilaterală a tovarășei 
Elena Ceaușescu. pusă cu consecven
tă în slujba infăptuirii politicii 
partidului și statului. înfloririi con
tinue a științei, învățămîntului și 
culturii, folosirii cuceririlor geniului 
uman pentru progresul si prosperita
tea tuturor popoarelor. Un loc deose
bit este rezervat lucrărilor înfăți- 
șindu-1 pe conducătorul partidului si 
statului nostru in mijlocul oamenilor 
muncii. în dialogul permanent cu 

făuritorii de bunuri materiale si spi
rituale.

O suită amplă de tablouri, inspi
rate din realitățile de azi. pun în 
evidență preocuparea creatorilor de 
frumos de a ilustra munca avîntatâ 
a poporului român pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
al partidului, marile realizări dobin- 
dite în construcția socialistă.

în aceeași arie vastă de surse de 
inspirație -pe care o oferă activi
tatea cotidiană din uzine și labora
toare. de pe șantiere sau din agri
cultură se înscriu și numeroasele lu
crări ale plasticîenilor amatori, care 
surprind momente semnificative ale 
vieții orașelor și satelor patriei.

Sint prezentate lucrări ale artiza
nilor din cele mai diferite colturi ale 
tării, care s-au bucurat de aprecieri 
la actuala ediție a Festivalului națio
nal „Cintarea României". O gamă 
bogată de țesături, costume, cerami
că. unelte și obiecte casnice din lemn 
sculptat, instrumente muzicale, po
doabe. împletituri din nuiele, scoarțe 
reflectă marea varietate de stiluri, 
fantezia, simțul artistic și originali
tatea meșterilor populari, dragostea 
pentru frumos și armonie.

Standul consacrat activității de 
restaurare a obiectelor de artă veche, 
descoperite in urma lucrărilor arheo
logice. înfățișează preocupările pen
tru introducerea în circuitul muzeal 
și al cercetării științifice a numeroa
se mărturii de preț ale civilizației ce 
s-a dezvoltat, intr-o nestinsă conti
nuitate. pe teritoriul tării noastre.

Ampla expoziție cuprinde, de ase
menea. aspecte și date revelatoare 
despre activitatea presei, radioului și 
televiziunii.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
înfățișate. în continuare, date sem
nificative referitoare la activitatea 
culturală de masă desfășurată în ca
drul celei de-a Vl-a ediții a Festiva
lului național „Cintarea României". 
Este reliefat faptul că in cadrul celor 
peste 2 900 de universități cultural- 
științifice au fost organizate aproape 
25 000 de cursuri, urmate de circa 
850 000 oameni ai muncii, care și-au 
însușit un important volum de cu
noștințe din cele mai diverse dome
nii. In activitatea cultural-artistică 
de masă, aproape 4 milioane de ar
tiști amatori au participat cu bune 
rezultate in cadrul a peste 165 000 de 
formații artistice. Peste 1,3 milioane 
de cetățeni de toate virstele si profe
siile au luat parte la activitatea 
cercurilor de creație literar-artistică. 
al căror număr a crescut in prezent 
la 60 000. în strinsă legătură cu 
aceasta, se remarcă activitatea desfă
șurată de bibliotecile publice, care 
și-au sporit continuu numărul de ci
titori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu au vizitat 
sectoarele rezervate activității mu
zeale. cinematografiei, muzicii, tea
trului. domenii ce au cunoscut, la 
rîndul lor. in ultimii ani. o intensă 
dezvoltare. Sint reliefate preocupările 
creatorilor de artă de a realiza opere 
cu un bogat conținut de idei, inspi
rate din istoria tării, din realitățile 
construcției socialiste, caracterizate 
prin profund patriotism, prin atașa
ment deplin fată de politica partidu
lui si statului, fată de idealurile 
nobile ale socialismului și păcii.

în ansamblul său. expoziția subli
niază adevărul că. însuflețiți de 
Programul ideologic al partidului, 
puternic mobilizați de orientările 
și îndemnurile tov.a râsului 
Nicolae Ceaușescu, creatorii din toa
te domeniile, din toate generațiile 
sint angajați in realizarea unor opere 
valoroase, inspirate direct din viața 
și munca poporului român, din 
aspirațiile sale de pace și progres, 
sporindu-și aportul la îmbogățirea 
spirituală a națiunii noastre.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu au adresat calde felicitări 
tuturor celor care au realizat lucră
rile prezentate, organizatorilor aces
tei foarte frumoase expoziții.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați din nou 
cu deosebită căldură. Cei prezenți au 
aplaudat și aclamat îndelung, au 
ovaționat cu însuflețire pentru partid 
și secretarul său general, pentru pa
tria noastră socialistă.

(Agcrpres)

în perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea, ale cărui orientări 
și hotăriri istorice au determinat o 
autentică renaștere națională — se 
spune în raport —-. patria noastră a 
obținut realizări fără precedent pe 
toate planurile, oe dau o inegalabilă 
strălucire epocii numite, cu indrep- 
tățită mîndrie patriotică, în semn de 
aleasă cinstire față de marele său 
ctitor, „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Pe baza dezvoltării impetuoase a 
forțelor de producție, au fost crea
te condițiile materiale pentru pro
gresul științei, învățămintului si 
culturii, pentru ridicarea nivelului 
de instruire, cultură și conștiință al 
oamenilor muncii, a crescut con
tinuu gradul de civilizație materia
lă și spirituală, s-a îmbunătățit ca
litatea muncii șl vieții întregului 
popor.

Dînd glas adeziunii depline la po
litica și hotăririle partidului. în 
raport se relevă cu mindrie și 
recunoștință faptul că toate ma
rile infăptuiri obținute in ultimii 22 
de ani sint legate nemijlocit de nu
mele și prodigioasa activitate revo
luționară, patriotică desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Roman, genial conducător ai desti
nelor națiunii noastre socialiste. 
Erou al cărui suflet este puternic 
îngemănat cu însuși sufletul po
porului, personalitate proeminentă 
a lumii contemporane, ale cărui 
prețioase orientări și indicații con
stituie liniile directoare ale vastului 
proces înnoitor ce a cuprins toate 
domeniile vieții economice și so
cial-politice a țării.

Datorăm tovarășului 
Nicolae Ceaușescu concepția pro
gramatică, de largă și cuprinzătoare 
viziune, care definește rolul condu
cător al partidului in domeniul ac
tivității politico-ideologice și cultu
ral-educative, în opera de făurire a 
culturii noastre socialiste, pentru 
creșterea contribuției acesteia in 
amplul proces de făurire a omului 
nou, cu înalte idealuri revoluționa
re, devotat patriei, partidului și 
poporului. cauzei socialismului și 
păcii in lume.

Exprimăm și cu acest prilej to
varășului' Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, președin
tele țării, înalta noastră gratitudine 
pentru grija deosebită pe care o 
poartă dezvoltării și înfloririi cultu
rii noi, socialiste, Împreună cu 
urările fierbinți de viață îndelunga
tă și putere de muncă, pentru a ne 
conduce, cu aceeași luminoasă clar
viziune și cutezanță revoluționară, 
pe calea socialismului și comtlilis- 
mului, spre gloria și înflorirea 
scumpei noastre patrii.

Exprimăm, de asemenea, senti
mente de aleasă recunoștință și pre
țuire față de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. prim viceprim-ministru al gu
vernului. personalitate proeminentă a 
vieții politice și științifice contem
porane, sub a cărei nemijlocită în
drumare de inaltă competentă invă- 
tămintul. știința, arta si cultura cu
nosc o tot mai puternică dezvoltare 
și înflorire.

în perioada care a trecut de la 
Congresul al îl-lea al educației po
litice și culturii socialiste, sub con
ducerea organelor si organizațiilor de 
partid, toate forțele educaționale 
reunite în cadrul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste au desfă
șurat o vastă activitate politico- 
ideologică și cultural-educativă pen
tru mobilizarea oamenilor muncii la 
înfăptuirea hotăririlOr istorice ale 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui. a orientărilor și indicațiilor 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Toate 
mijloacele si formele activității po
litico-educative și culturale au fost 
orientate și au contribuit in mai 
mare măsură la înfăptuirea sarcini
lor fundamentale ale dezvoltării eco
nomice și sociale, la soluționarea 
problemelor majore ale progresului 
societății românești în actuala etapă.

Activitatea politico-ideologică si 
cultural-educativă și-a lărgit sfera de 
acțiune și cuprindere, și-a îmbogățit 
conținutul si diversificat formele, 
sporindu-și contribuția la unirea 
eforturilor oamenilor muncii in opera 
de făurire a noii societăți, la acce
lerarea ritmului dezvoltării econo-
mlco-sociale. la promovarea si afir
marea spiritului militant, revolu
ționar. novator în toate sferele
creației materiale și spirituale.

La baza desfășurării întregii munci 
de propagandă și educație au stat 
permanent concepția revoluționară, 
materiallst-dlalectică și istorică des
pre lume și viață promovată de 
Partidul Comunist Român, mutațiile 
calitative de anvergură produse in 
societatea noastră, uriașul potențial 
al texperientei dobîndite in anii con
strucției socialiste.

în acest context, in invățămint.ul 
politico-ideologic, care cuprinde pes
te 11 milioane de comuniști, ute- 
clști și alți oameni ai muncii, in
clusiv cadre de conducere, s-a asi
gurat studierea aprofundată a expe
rienței partidului nostru, a tezelor 
și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a lucrărilor de 
bază ale clasicilor marxism-leninis- 
mului. precum și a altor lucrări 
teoretice contemporane. S-a pus un 
mal mare accent pe problemele 
fundamentale ale dezvoltării societă
ții. ale muncii de organizare și con
ducere științifică a economiei, pe 
înarmarea oamenilor muncii cu con
vingeri ferme, in măsură să asigure 
mobilizarea eforturilor lor la reali
zarea planurilor și programelor de 
dezvoltare elaborate de Congresul 
al XIII-lea al partidului.

Subordonată cerințelor realizării 
unei calități noi. activitatea politico- 
ideologică a fost axată pe proble- 
m.le întăririi răspunderii in mun
că. aplicării criteriilor de eficiență, 
creșterii competenței politice și prn- 
fesional-științifice a cadrelor, ridi
cării pregătirii de specialitate a per
sonalului muncitor, formării unei 
temeinice gindiri economice în rin- 
dul tuturor oamenilor muncii.

în concordanță cu cerințele ac
tuale ale noii revoluții in știință și 
tehnică, s-au asigurat perfecționarea 
și modernizarea învățămintului ro
mânesc, dezvoltarea bazei sale ma
teriale. creșterea nivelului științific 
al instruirii tinerelor generații, im- 

binarea organică a învățămintului 
cu cercetarea și producția. S-a 
îmbunătățit predarea științelor so
ciale in școli și facultăți, s-a in
tensificat activitatea educativă in 
rindui elevilor, studenților și perso
nalului didactic. Școala, organizațiile 
Uniunii Tineretului Comunist și 
ale pionierilor, asociațiile studenți
lor comuniști, toți factorii cu atribu
ții in acest domeniu au acționat cu 
mai mare răspundere, In mod mai 
sistematic, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, pentru 
cultivarea, in rindui copiilor și tine
rilor, a patriotismului revoluționar, 
a dragostei față de patrie, partid și 
popor, a hotărîrii de a servi cauza 
poporului, de a apăra cuceririle so
cialismului. independența și suvera
nitatea țării, s-au ocupat mai mult 
de promovarea largă a valorilor 
științei, culturii și artei românești. 
De 6 mare importanță pentru culti
varea patriotismului in mase, pentru 
întărirea unității tuturor oamenilor 
muncii în jurul partidului, al secre
tarului său general, au fost acțiunile 
consacrate cunoașterii și populari
zării realizărilor socialismului, ale 
„Epocii Nicolae Ceaușescu", precum 
și organizarea unor ample acțiuni 
politice și manifestări cultural-edu
cative consacrate unor momente de 
seamă din istoria partidului și 
poporului nostru.

Studierea științifică a Istoriei 
României și așezarea consecventă a 
cunoașterii trecutului de luptă al 
poporului la baza întregii activități 
politico-educative au adus o contri
buție prețioasă la educarea patriotică 
a oamenilor muncii, la dezvoltarea 
conștiinței socialiste a maselor. 
Profunde valențe educative au avut, 
în acest sens, luările de poziție, prin
cipiale, împotriva tezelor tenden
țioase. defăimătoare, susținute de 
unii istorici și publiciști de peste 
hotare, care încearcă să denatureze 
adevărul istoric cu privire la originea 
daco-romană și continuitatea po
porului român în vatra Iul strămo
șească. să denigreze marile succese 
obținute in anii socialismului.

-TEXT PRESCURTAT-

Acționind neabătut pentru progre
sul economico-soclal și spiritual al 
țării, partidul nostru a acordat. în
deosebi în ultimii 22 de ani, o aten
ție deosebită înfloririi științei și cul
turii. ca parte componentă, insepa
rabilă a edificării societății, a civili
zației socialiste pe care o făurim în 
patria npastră.

Ca rezultat nemijlocit al acestor 
preocupări, dispunem in prezent de 
o puternică bază materială pentru 
desfășurarea unei vieți cultural-artis- 
tice bogate, diversificate.

Ca urmare a transpunerii în viață 
a indicațiilor și orientărilor date de 
secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, Festi
valul „Cintarea României" se si
tuează astăzi, la finele celei de-a 
Vl-a ediții, la cote calitative mai 
înalte, aducînd o contribuție spori
tă la educația politică, revoluționa
tă a oamenilor muncii, ia mobili
zarea acestora la îndeplinirea sar
cinilor economice și sociale care le 
revin.

Stimulate de noul cadru organiza
toric. creat prin constituirea Con
siliului Național al Științei șl în- 
vătămintului. de programele elabo
rate. de permanenta îndrumate de 
inaltă competentă cu care coordo
nează creația științifică si tehnică 
românească tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. in 
actuala ediție a Festivalului au spo
rit preocupările pentru asigurarea 
unor condiții optime de afirmare a 
creației tehnico-știintifice. ca un pu
ternic instrument de răsbindire în 
mase si aplicare in practică a cu
noștințelor științifice și tehnice.

Sîntem constienti de faptul că și 
în activitatea desfășurată sub egi
da Festivalului persistă încă o sea
mă de neajunsuri — se subliniază 
în raport.

Avem datoria să depunem eforturi 
Susținute pentru îmbogățirea conți
nutului educativ al tuturor manifes
tărilor artistice, paralel cu sporirea 
preocupărilor pentru împrospătarea 
permanentă a repertoriului, ridicarea 
calității creației si interpretării. Tre
buie să găsim căile si mijloacele cele 
mai potrivite pentru a determina ri
dicarea pe o treaptă calitativ su
perioară a întregii munci culturai- 
educative de masă, pentru a fi la 
înălțimea încrederii cu care sint as
tăzi investite in țara noastră arta 
Si știința, pentru a valorifica mai 
bine condițiile create înfloririi cul
turii in România socialistă.

In perioada care a trecut de la 
congresul anterior au apărut circa 
16 090 titluri de cărți social-politice, 
tehnico-științifice. de literatură și 
artă, cu un tiraj de peste 340 mili
oane exemplare.
Opera tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, contribuție de 
excepțională însemnătate la dezvol
tarea și îmbogățirea creatoare a 
gindirii revoluționare contemporane, 
a fost editată in limba română și 
in limbi de largă circulație interna
țională. Au apărut volume cu carac
ter omagial Ia care și-au adus con
tribuția cele mai de seamă perso
nalități ale Vieții noastre științifice 
și culturale. Au fost tipărite nu
meroase lucrări de istorie, care au 
abordat. în lumina ultimelor cer
cetări, probleme fundamentale ale 
istoriei și culturii poporului nostru, 
vechimea și continuitatea sa neîn
treruptă pe aceste locuri, demon- 
strind argumentat, științific, in spi
ritul adevărului obiectiv, falsitatea 
tezelor puse în circulație, cu rea 
credință, de unii istorici de peste 
hotare.

Realizări importante s-au obținut 
pe tărimul literaturii. Prozatorii, 
poeții și dramaturgii au creat în 
această perioadă opere importante, 
au fost mai mult prezenți in pagi
nile ziarelor și revistelor, militînd 
pentru înfăptuirea politicii partidu
lui și statului nostru în domeniul 
culturii și artei. Un mare număr 
de cărți — romane, nuvele, reporta
je — înfățișează momente caracte
ristice ale epopeii edificării Româ
niei socialiste, oglindesc chipul eroi
lor zilelor' noastre, constructori ai 

noii societăți, bogăția lor spirituală, 
problemele morale caracteristice vie
ții de astăzi. înfruntările dintre 
noul din societatea noastră si rămă
șițele unui mod perimat de a con
cepe viața.

Este necesară o creștere a res
ponsabilității conducerii publicații
lor și editurilor chemate să asigure 
cu mai multă consecvență apre
cierea operelor de artă de pe poziții 
principiale, promovind ceea ce este 
nou, înaintat și valoros în activi
tatea de creație, să ia atitudine fer
mă față de lucrările cu un conținut 
minor, ce nu răspund cerințelor și 
opțiunilor ideologice și artistice ale 
societății noastre.

în perioada care a trecut de la 
Congresul al II-lea al educației po
litice și culturii socialiste au fost 
obținute realizări importante și in 
domeniul creației cinematografice. 
Au fost produse 146 de filme artis
tice de lung metraj, numeroase fil
me documentare și de animație, care 
au fost vizionate de peste 500 mili
oane de spectatori, confirmindu-se, 
încă o dată, rolul important al fil
mului in activitatea cultural-educati
vă de masă. S-a acordat o atenție 
sporită realizării unor valoroase fil
me despre copii și tineret, oglindind 
orizontul și problemele specifice ale 
acestora, setea lor de cunoaștere și 
afirmare, dragostea pentru patrie și 
partid, adeziunea la idealurile so
cialismului.

Preocuparea pentru prezentarea 
epopeii naționale a dus la apariția 
pe ecrane a unui număr important 
de filme inspirate din istoria po
porului nostru, din lupta lui plină 
de bărbăție și jertfe pentru salvgar
darea ființei naționale, pentru li
bertate. unitate și suveranitate.

In domeniul activității instituțiilor 
teatrale și muzicale se remarcă o 
Sporire a responsabilității față de 
valoarea politică, ideologică și artis
tică a repertoriilor. o îmbunătățire 
a corelării acestora cu cerințele oa
menilor. muncii, cu obiective'e edu
caționale actuale, cu exigențele a-

plicării noului mecanism economic. 
In ultimii ani, dramaturgia origi
nală a devenit preponderentă în re
pertoriile teatrelor. înregistrindu-se, 
in același timp, o preocupare spo
rită pentru valorificarea scenică a li
teraturii dramatice de actualitate, cu 
o deosebită eficiență educativă.^ ■ <

O puternică dezvoltare a cunoscut 
creația muzicală românească, în toa
te genurile, fiind realizate numeroa
se lucrări noi, cu un vibrant mesaj 
patriotic și educativ, de reală valoa
re artistică și largă audiență Ia pu
blic. A crescut considerabil numărul 
de discuri și tipărituri muzicale cu 
caracter tematic și militant.

S-a extins practica prezentării de 
spectacole în mijlocul unor colecti
ve de oameni ai muncii de pe marile 
platforme industriale, organizarea de 
microstagiuni, stagiuni permanente 
și turnee artistice in localitățile care 
nu dispun de instituții profesio
niste, precum și in centrele munci
torești. Trebuie să arătăm că in 
activitatea instituțiilor teatrale și 
muzicale s-au menținut și unele 
neajunsuri, atit sub aspectul conți
nutului, cit și al realizării artistice.

Pornind de la necesitatea impe
rioasă, subliniată în mod repetat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, ca „fiecare 
unitate cultural-artistică să devină 
un centru de educație revoluționară, 
patriotică, de formare a omului 
nou", Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, comitetele județene de 
cultură și educație socialistă, consi
liile oamenilor muncii și organiza
țiile de partid din instituțiile tea
trale și muzicale își vor intensifica 
eforturile pentru a asigura ridicarea 
nivelului ideologic și artistic al 
tuturor spectacolelor, oferind pu
blicului Larg reprezentații de inaltă 
ținută educativă.

Raportul subliniază că în această 
perioadă arta plastică a răspuns in 
mal mare măsură cerințelor concrete 
ale vieții, năzuind să contribuie la 
lărgirea orizontului de cunoaștere al 
oamenilor, la înfrumusețarea vieții 
lor, la educarea în spiritul patrio
tismului și umanismului socialist. 
Au fost organizate numeroase mani
festări expozițlonale. cu participarea 
largă a artiștilor din întreaga țară 
și din toate generațiile. Prin te
matica abordată, prin varietatea 
stilistică, aceste expoziții au oglin
dit atașamentul plasticîenilor față 
de politica partidului, contribuind 
la formarea conștiinței socialiste, 
revoluționare, la modelarea unui om 
cu înalte calități morale.

în procesul complex de ocrotire 
și valorificare a patrimoniului cul
tural național, instituțiile muzeale 
de profil național și județean și-au 
intensificat activitatea științifică și 
cultural-educativă, inițiind un mare 
număr de activități specifice la care 
au participat anual circa 17 milioa
ne de oameni ai muncii.

Pornind de la cerința ca muzeele 
6ă prezinte la nivelul expozițiilor 
de bază istoria unitară a poporului 
român, să-i sublinieze cu rigoare 
științifică valențele ideologice și e- 
ducâtive. s-au continuat actualiza
rea. organizarea și reorganizarea ex
pozițiilor de bază de la muzeele 
naționale și județene. în ultimii 
cinci ani au fost puse in circuitul 
național un număr de peste 40 
muzee de diferite profile.

Bucurindu-se de grija și îndruma
rea atentă a conducerii partidului, 
beneficiind permanent de indicații
le și orientările de inestimabilă va
loare teoretică și practică ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu. presa și 
radioteleviziunea și-au adus o im
portantă contribuție la popularizarea 
și aprofundarea politicii interne și 
internaționale a partidului, la edu
carea revoluționară a maselor, la 
promovarea creației tehnico-științi
fice și artistice originale, cu un 
puternic conținut militant, la mobili
zarea, stimularea și valorificarea su
perioară a potențialului uman al 
întregii noastre societăți pentru în
făptuirea hotărîrilor Congresului al

XIII-lea, a planurilor și programe
lor de dezvoltare economico-socială 
a țării.

în spiritul concepției revoluționare, 
materialist-dialectice a partidului, 
ziarele, revistele, radioul și televi
ziunea și-au sporit, prin mijloacele 
lor specifice, influența educativă în 
mase, situîndu-se in centrul eveni
mentelor. al întregii activități eco
nomice și social-culturale a tării, mi
litînd activ pentru înfăptuirea poli
ticii de pace, de largă colaborare și 
înțelegere promovată de România 
socialistă, de președintele tării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. în activi
tatea presei și radioteleviziunii au 
existat însă și unele neimpliniri in 
ceea ce privește reliefarea cu mai 
multă vigoare a muncii și realizări
lor poporului nostru, afirmarea, prin 
cele mai diverse modalități publicis
tice, a principiilor eticii și echității 
socialiste, promovarea cu consec
vență și spirit de răspundere a crea
ției literar-artistice de valoare, cu 
un bogat conținut de idei și un ge
neros mesaj educativ.' Un rol tot ma 
important revine presei și radioteie- 
viziunii in susținerea șt afirmare» 
politicii internaționale a partidu
lui. in reflectarea prodigioasei ac
tivități desfășurate dc tara noas
tră. de președintele său. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru dezarmare 
și pace, pentru înlăturarea pericolu
lui unui război nuclear, pentru edi
ficarea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

în spiritul hotăririlor Congresulu» 
al Xîli-lea al partidului, al indicații
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste a acordat o atenție deosebită 
participării României la schimbul 
mondial de valori spirituale, dezvol
tării colaborării in domeniul culturii 
cu toate statele lumii. Extinderea și 
diversificarea schimouriior culturale 
cu străinătatea au contribuit la mai 
buna cunoaștere peste hotare a 1 ogă- 
ției spirituale a poporului român, a 
trecutului său istoric, a civilizației 
și culturii sale, a experienței șl 
realizărilor obținute in edificarea 
noii societăți. România întreține 
in prezent legături culturale, sub 
diverse forme, cu 135 de state 
ale lumii. Râspunzind interesului 
manifestat in străinătate pentru 
cunoașterea gindirii și activității 
conducătorului partidului și statului 
nostru. Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste a organizat expoziții 
de carte, simpozioane, gale de fii- : 
me documentare, conferințe, care au 
oferit participantilor posibilitatea 
unei informări ample asupra teoriei 
si practicii construcției socialismu-

’ ‘lui in iiîmâiwa. 'Des uswenea. Coă- 
șiliul Culturii șL.Jldurâției Socialjs-L 
te a inițiat si a contribuit. împreu
nă cu instituții cultUral-știintiflce de. 
prestigiu din străinătate, la realiza
rea peste hotare a unor importan
te manifestări. în cadrul cărora, au 
fost prezentate activitatea științifica 
și politică a tovarășei academician. 
doctor inginer Elena Ceaușescu. con
tribuția sa deosebită la dezvoltarea 
științei și culturii românești.

O dezvoltare si diversificare deo
sebite au cunoscut schimburile cu 
țările socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu țările capitaliste, cu 
toate statele lumii, schimburi care 
cuprind practic toate domeniile cul
turii si artei, asigurind un fructuos 
dialog cultural internațional.

în vederea transpunerii în viață a 
obiectivelor pe care programul edi
ficării societății socialiste le pune in 
fața întregului front educațional, în 
spiritul îndrumărilor și orientărilor 
conducerii partidului, ale secretarului 
nostru general, Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste s-a preocupat de 
îmbunătățirea stilului și metodelor 
sale de muncă, ale instituțiilor de 
cultură și artă subordonate. S-a ac
ționat cu prioritate în direcția asigu
rării unei conduceri colective și 
coordonări unitare a activității 
cultural-educative, pentru concen
trarea eforturilor tuturor factorilor 
cu răspunderi pe linia educației 
comuniste, revoluționare a maselor.

Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, împreună cu instituțiile spe
cializate, cu uniunile și asociațiile de 
creatori, a acordat o atenție deose
bită orientării activității de creație 
spre o tematică militantă, revolu
ționară. asigurării unui contact 
nemijlocit al scriitorilor, compozi
torilor, plasticîenilor, cineaștilor cu 
bogata realitate înconjurătoare, 
unicul și veșnic viul izvor al artei, 
cu masele de oameni ai muncii, 
principalul beneficiar al operelor 
literare și artistice create în acești 
ani glorioși.

Exigențele deosebite puse in fața 
noastră de partid, de secretarul său 
general impun perfecționarea de 
ansamblu a stilului de muncă al in
stituțiilor noastre. In acest spirit, 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, ca organ central de partid șt 
de stat, va trebui să înlăture cu 
hotărire neajunsurile din activitatea 
proprie, să asigure neabătut condu
cerea. îndrumarea și controlul unitar 
al întregii activități cultural-educa
tive. înfăptuirea neabătută a politicii 
partidului și statului nostru în do
meniul culturii șl educației socia
liste.

Avem orientări clare, științific 
fundamentate, înscrise în Programul 
Ideologic al partidului, in hotăririle 
Congresului al XIII-lea^ în aprecie
rile și indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Raportul subliniază că. prin dezba
terile și schimburile de opinii care 
vor avea loc. Congresul trebuie să 
aducă o valoroasă contribuție la 
afirmarea, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a rolului creator al 
gindirii și experienței colective ale 
oamenilor muncii.

Prin întreaga sa desfășurare, prin 
hotăririle ce le va adopta, acest 
forum larg democratic va da expre
sie deplinei adeziuni la politica 
partidului și statului, stimei, pre
țuirii și dragostei cu care în
tregul popor înconjoară pe secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, angajamentului de a ac
ționa cu răspundere revoluționară 
pentru înfăptuirea hotăririlor ce vor 
fi adoptate, spre edificarea cu succes 
a societății socialiste și comuniste pe 
pămintul României.
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SĂRBĂTORI NAȚIONALE
în funcțiune, noi capacități de producție

IALOMIȚA. în intimpinarea 
sărbătorii naționale de la 23 Au
gust, la întreprinderea de ferite 
Urzioeni a intrat în circuitul pro
ductiv secția de perii pentru mo
toare electrice care va asigura ne- 
oesarul de astfel de produse soli
citate de economia națională, con
tribuind la reduoerea substanțială 
a importului. Tot în județul Ialo
mița, in municipiul Slobozia, in 
cadrul întreprinderii județene de 
morărit și panificație, a intrat în 
funcțiune secția de decorticat orez 
cu o capacitate de 150 tone în 24 
de ore. Noua secție va asigura 
decorticanea orezului cultivat in 
Cimpia Bărăganului ialomițean și 
in județele limitrofe, contribuind 
la reduoerea cheltuielilor care se 
făceau pînă acum pentru trans
portul producției in alte localități 
unde se executa această operație.

Și un fapt ce merită eviden
țiat: in perioada care a trecut din 
aoest an, în județul Ialomița au 
fost racordate la circuitul produc
tiv 15 noi obiective industriale. 
(Mihai Vișoiu).

Instalație de fabricare a superplastifianților
Ce sint superplastifianții ? O ră

șină sintetică folosită Ia prepara
rea betoanelor. produs care de a- 
cum înainte se va fabrica și la noi 
in țară, mai precis la Combinatul 
chimic din orâșul Victoria, pe o 
instalație recent dată în exploa
tare. Noul produs, realizat pe baza 
unei concepții proprii, oferă im
portante avantaje, dintre care a- 
mintim: reduce consumurile ener
getice la compactarea betoanelor 
cu 50—60 la sută și a cimentului 
cu 12—30 la sută, oeea oe la nive
lul producției pe un an înseamnă

PENTRU RECOLTE MARI DE CEREALE IN ANUL VIITOR

Arăturile - executate la timp și de bună calitate
pe toate terenurile prevăzutei

OLT: Concentrare puternică a mijloacelor mecanizate
Realizarea unor recolte bogate, 

sigure și stabile se atlă — după cum 
se știe — in strinsă corelație cu 
realizarea la timpul optim și de ca
litate a arăturilor adinei de vară. Și 
cum timpul optim, in pofida lipsei 
prelungite de precipitații, ii repre
zintă tocmai perioada in care ne 
aflăm, se subînțelege că este nece
sară intensificarea la maximum a 
executării acestei importante lu
crări agrioole de sezon. Acesta este 
și sensul măsurilor intreprinse in
tr-o recentă analiză a comandamen
tului județean pentru agricultură, 
prin care s-a asigurat cadrul orga
nizatoric, astfel ca toate unitățile 
agrioole să încheie această lucrare 
de bază cit mai curind. Ritmul zil
nic a fost sporit și se întrevede fi
nalizarea urgentă a lucrării.

— Pentru transpunerea operativă 
în fapte a măsurilor Inițiate de co
mitetul județean de partid — sub
liniază tovarășul Mihai Popa, direc
torul D.E.G.A.I.A. Olt — s-a prevăzut 
conoentrarea la arat a oel puțin 60 
la sută din parcul de tractoare. Pre
tutindeni se acționează in formații 
de tractoare, supravegheate de ingi- 
neril-șefi. Se are in vedere elibe
rarea completă, in prealabil, a te
renului de resturi vegetale, pentru 
a se asigura o arătură curată și uni
formă. Mecanizatorii sint instruiți 
de fiecare dată înainte de începerea

ARGEȘ: Ritmul de lucru poate crește
în județul Argeș, terenurile do tip 

podzol și smolniță ocupă peste 60 003 
hectare, ele fiind situate in partea 
de sud a județului, unde se cultivă 
cu preponderență cerealele. Pentru a 
se asigura condiții optime de dezvol
tare a plantelor, unitățile agricole 
din această zonă au stabilit ca ară
turile să se efectueze pe o suprafață 
mare cu plugurile prevăzute cu 
scormonitor. De altfel, experiența 
unităților agricole care au practicat 
această metodă demonstrează că pe 
această cale se realizează producții 
superioare de cereale. „La efectuarea 
acestei lucrări — ne spune inginerul 
Petre Leca. directorul Trustului de 
mecanizare Argeș — se folosesc, zi 
și noapte, 1 700 pluguri cu scormoni
tor. Pină în prezent, din cele 57 700 
hectare de pe care s-au strins cul
turile de vară au fost arate în acest 
fel mai bine de 20 000 hectare. îna
inte de a fi arat, formații speciali
zate fertilizează terenul cu îngrășă
minte naturale șl aplică amendamen
te calcaroase".

Am urmărit cum se lucrează prac
tic în consiliul agroindustrial Miroși, 
unde se fac de mai mult timp ară
turi cu scormonitorul. Ne aflăm în 
cooperativa agricolă din comuna 
Ungheni, unitate care și In acest an 
a obținut producții mari de grîu și 
orz. Ion Pană, inginerul-șet al uni
tății, ne spune : „De la Început aș 
vrea să subliniez că, indiferent de 
timp, producții bune nu se pot obți
ne decit cu condiția respectării în 
totalitate a tuturor verigilor din lan
țul de lucrări prevăzute. Iar pe 
solurile noastre — podzol si smolniță 
— arătura cu plugul prevăzut cu

MARAMUREȘ. în vederea dez
voltării bazei de rezerve miniere, 
colectivele de oameni al muncii 
din cadrul Centralei minereurilor 
din Baia Mare au realizat de la 
începutul anului și pină în prezent 
un volum de lucrări geologice cu 
11,3 la sută peste sarcinile de .plan. 
De remarcat că în această perioadă 
au fost realizate și puse în func
țiune, cu forțe proprii, noi obiec
tive de investiții. Astfel, putem 
aminti : un depozit centralizat 
pentru cărbunele folosit în centra
lele termice, adîncirea a două pu
țuri de extracție, stații de cone
xiuni și de alimentare cu energie 
electrică, stații de compresoare. 
numeroase construcții miniere la 
întreprinderea minieră Borșa. la 
minele Herja, Săsar și Băiuț. în 
ansamblu, valoarea fondurilor fixe 
puse în funcțiune în regie proprie 
in unități ale centralei minereuri
lor a fost cu 180 milioane lei su
perioară prevederilor, ceea ce asi
gură condițiile necesare dezvoltă
rii și modernizării continue a pro
ducției miniere în această zonă a 
țării. (Gheorghe Pârja).

o economie de circa 70 000 tone ci
ment. De asemenea, utilizarea su
perplastifianților sporește produc
tivitatea muncii la punerea în 
operă a betoanelor cu 60 la sută, 
sporindu-le, totodată, rezistența 
cu 40 la sută. La acestea ar mai fi 
de adăugat Scurtarea ciclului de 
prelucrare a betoanelor cu circa 
45 la sută și îmbunătățirea sub
stanțială a calității betoanelor. Și 
o ultimă informație : primele can
tități de superplastifianți au și 
fost livrate unităților de construc
ții. (Nicolae Mocanu).

parcelelor, după care sint emise or
dine de lucru ce prevăd condițiile 
tehnice de executare in funcție de 
specificul acestora. Sa urmărește 
reglarea corespunzătoare > a pluguri
lor, pentru realizarea adincimii sta
bilite. In toate situațiile, plugurile 
sint echipate cu scormonitoare, 
prin care solul este mobilizat cu 
incă 10 cm peste adîncimea stabi
lită. în paralel cu arăturile se des
fășoară aplicarea amendamentelor 
calcaroase, iar ogoarele destinate 
cultivării cu porumb, sfeclă de za
hăr, căpșuni și legume sint îngră
șate cu gunoi de grajd. Totodată, 
au fost constituite formații speciali
zate pentru scarificarea și afinarea 
adincă a solului.

La această dată, numeroase uni
tăți agrioole situate în sudul și in 
zona centrală a județului au finali
zat ogoarele după cereale păioase 
și alte culturi. Aceasta este situația 
in consiliile agroindustriale Vișina, 
Ianca, Izbiceni. Rusănești. Vlădila, 
Dobrosloveni și chiar inspre zona 
colinară a județului, la Găneasa, 
Movileni și Valea Mare.

în consiliul agroindustrial Valea 
Mare aflăm că ritmul zilnic stabilit 
de 338 hectare a putut fi depășit, de 
citva timp realizindu-se in jur de 
400 hectare zilnic. Aceasta ca ur
mare a faptului că s-a îneheiat re
coltatul inului, cit și a detașării a 

scormonitor stă la baza producțiilor 
mari. Acum este momentul prielnic 
pentru arat, și de aceea toate forțele 
noastre sint concentrate la această 
lucrare1'. Cum constatăm, in această 
unitate fruntașă activitatea este 
bine organizată. Se urmărește ca în
treaga suprafață de teren de pe care 
s-au strins culturile de vară să fie 
arată acum, cind condițiile sint dintre 
cele mai bune, și nu in toamnă, cind 
volumul de muncă este foarte aglo
merat. Arătura este uniformă, se 
respectă adîncimea stabilită. Specia
liștii sint in permanentă in mijlocul 
formațiilor de mecanizatori.

La cooperativa agricolă din comuna 
Miroși, ritmul de lucru este condi
ționat de eliberarea terenului de 
paie. Aici, din 1 012 hectare. 200 hec
tare mai sint încă ocupate cu paie. 
Unitatea dispune de utilaje suficien
te pentru a se efectua la timp aceas
tă lucrare. Numai că din cele 9 
prese. 6 au innodătoare cu sfoară, 
iar 3 cu sîrmă. Intrucît sfoara lip
sește. se lucrează numai cu acestea 
din urmă. Desigur că e greu să 
6tringi cu furca cantități atit de mari 
de paie. Dar cooperatorii nu stau 
cu brațele încrucișate. în ziua docu
mentării. pe cimp se aflau mobili
zați de organizațiile de partid la 
strîngerea paielor mai bine de 200 de 
oameni. „Ne obligă să procedăm așa 
podzolul si smolniță — spune pre
ședintele Crivăț Leonte — pentru că 
terenurile noastre pot fi bine lucrate 
numai in condițiile de acum. Depu
nem eforturi ca pină la 20 august să 
încheiem această lucrare". în urma 
preselor de balotat, a cooperatorilor 
care string paiele intră imediat

Planul la export — 
îndeplinii exemplar

întreprinderea de lămpi electrice 
speciale „Steaua electrică" din 
Fieni și-a extins nomenclatorul de 
fabricație Ia circa 2 200 produse. 
Destinația acestora este extrem de 
diversă. Nu există, practic, dome
niu de activitate in care nu se în
trebuințează măcar o lampă cu 
marca acestei unități, de la cele 
ultraminiaturizate pină la cele de 
puteri foarte mari. Producția uni
tății cunoaște, de la începutul anu
lui. un proces tot mai accelerat de 
înnoire, la cererea unor parteneri 
externi sau pentru eliminarea im
porturilor fiind asimilate 218 becuri 
noi. cit altădată în doi ani. Prin
tre noutățile de dată recentă : lăm
pile oglindate. cu diametrul de 63 
mm, cele cu soclu de sticlă, becu
rile ornamentale sub 100 lumeni.

Nivelul tehnic și calitatea pro
duselor întreprinderii sint expri
mate de faptul că 97.6 la sută din 
acestea sint comparabile cu cele 
mai bune fabricate' la ora actuală 
in lume. Este și motivul pentru 
care sint atit de mult căutate. Pen
tru a onora toate contractele în
cheiate cu beneficiarii interni, dar 
mai cu seamă cu partenerii de 
peste hotare, s-au creat toate con
dițiile tehnice și organizatorice. 
Accentul a fost pus pe aplicarea 
riguroasă a măsurilor din progra
mul de perfecționare a organizării 
și modernizare a proceselor de 
producție, măsuri ce' au ca efect 
mecanizarea și automatizarea a nu
meroase operații. De altfel, cuvîn- 
tul „automat" intră tot mai frec
vent în denumirea mașinilor și uti
lajelor, multe dintre acestea fiind 
concepute și realizate in compar
timentele proprii de proiectare și 
producție. O altă măsură : o serie 
de utilaje noi au fost montate pro
vizoriu în spațiile existente. S-au 
creat, in acest fel. condiții pentru 
producerea și livrarea la export, 
peste prevederi, a 4 milioane lămpi 
electrice. Planul pe opt luni la 
acest important indicator este de pe 
acum integral îndeplinit. (Gheor
ghe Manea).

40 de mecanizatori, mobilizați în 
ajutor din unitățile industriale din 
Slatina, așa cum a indicat coman
damentul județean pentru agricul
tură. „Solurile din această zonă sint 
foarte grele — precizează Constan
tin Lupu, președintele consiliului 
agroindustrial — iar executarea 
arăturilor trebuie grăbită la maxi
mum, seceta aocentuind greutățile 
pe zi ce trece. în condițiile locale, 
executarea la timp și de bună cali
tate a arăturilor de vară., realizate 
cu plugul cu scormonitor, pa fondul 
scarificării și afinării adinei, efec
tuate periodic, au dovedit că sint de 
natură să ducă la contracararea. în- 
tr-o anumită măsură, a efectelor se
cetei". La cooperativa agricolă Va
lea Mare toate cele 18 tractoare lu
crau grupat, sub îndrumarea ingi- 
nerului-șef al unității. Virgil Stai- 
cu, realizind astfel viteze sporite de 
lucru.

Si la C.A.P. Priseaca, Perieți, Băl- 
teni se lucra cu aceeași dăruire și 
responsabilitate, cu grijă sporită 
pentru creșterea ritmului și a cali
tății, in vederea încheierii în bune 
condiții și în oel mai scurt timp a 
arăturilor de vară.

Mihai GRIGOROSCUTA 
corespondentul „Scînteil"

simțitor
plugurile. Pentru a executa o lucra
re de cea mai bună calitate, la unele 
pluguri s-au montat și două scor
monitoare.

Si în alte unități agricole din ju
dețul Argeș se lucrează intens la 
arat. Este cazul cooperatorilor din 
Albota. Topoloveni. Leordeni. pre
cum și din fermele I.A.S. Pitești și 
I.A.S. Costești. O atenție deosebită 
însă trebuie acordată în continuare 
eliberării terenului prin toate mijloa
cele.

Gheorqhe CÎRSTEA 
corespondentul „Scinteii"

cinema
• Emisia continuă : FESTIVAL
(15 83 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
• Un comando pentru apa grea : 
PATRIA (11 86 25) — 9; 12.30; 16; 19.15
• Pădurea de fagi : SCALA (11 03 72)
— 9: 11,13; 13.30; 15,45; 18; 20,15,
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11,15; 13,30; 
15.45: 18; 20
• Anotimpul iubirii : GIULEȘTI
(17 35 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
• A doua variantă : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11.13; 13,30; 13,43; 18; 
20. UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
© B.D. la munte și Ia mare : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11; 43; 15,45; 
18; 20
• Băiatul cu clinele — 9; 11; 13.
Actorul și sălbaticii — 15; 18,15 :
DOINA (16 35 38)

Solemnitatea înălțării in grad a promoțiilor 
de ofițeri și subofițeri activi din școlile 

militare ale Ministerului de Interne
în atmosfera de efervescentă emu

lație creatoare în care întregul nos
tru popor omagiază cu sentimente de 
înaltă vibrație patriotică si aleasă 
cinstire împlinirea a 22 de arii de la 
Congresul al IX-lea al partidului și 
depune eforturi sporite pentru a in- 
timpina cu rezultate superioare in 
îndeplinirea planului pe 1987. an ho
tărâtor în realizarea sarcinilor celui 
de-al optulea cincinal de dezvoltare 
economico-socială a patriei. Confe
rința Națională a partidului și cea 
de-a 40-a aniversare a Republicii, în 
școlile militare ale Ministerului de 
Interne s-au desfășurat solemnitățile 
prilejuite de înălțarea in grad a 
unor noi oromotii de ofițeri și sub
ofițeri activi.

La festivități an participat cadre 
din conducerea Ministerului de In
terne si Departamentului Securității 
Statului, generali și ofițeri superiori, 
părinți ai absolvenților, alti invitați.

Solemnitatea acordării gradului de 
ofițer și subofițer al Ministerului de 
Interne s-a transformat, și de aceas
tă dată. într-o fierbinte manifestare 
de dragoste nețărmurită'față de pa
trie, partid si popor, fată de co
mandantul suprem al forțelor arma
te. tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
omagiere a celei de-a 43-a aniver
sări a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă.

Noutăți turistice în județul Timiș
Oficiul județean de 

turism Timiș oferă 
oamenilor muncii și 
familiilor acestora, e- 
levilor și studenților 
condiții tot mai bune 
pentru petrecerea utilă 
si plăcută a concedii
lor de odihnă, a va
cantelor. a timpului 
liber. Anual, de ser
viciile unităților de 
tratament și odihnă, 
de cazare și alimen
tație nublică benefi
ciază în mod organi
zat peste 200 000 per
soane. La acestea se 
adaugă un mare nu
măr de turiști de pes
te hotare aflati in 
tranzit ori veniți pen
tru un sejur de mai 
multe zile. Stațiunile 
balneare Buzias — 
care, in ultimii ani, 
prin darea in folosință 
a hotelurilor ..Parc" 
si „Timiș", si-a snorit 
capacitatea de cărare 
cu peste 700 locuri — 
și Calacea — supusă 
unui amplu program 
de modernizare — a- 
sigură condiții dintre 
cele mai bune pentru 
tratamentul unor afec
țiuni ale inimii și reu- 
mătologice, fapt țe le 
situează intre stațiu
nile cu renume din 
tară. într-o haină 
mereu înnoită se pre
zintă complexul „Con
tinental". complexul 
„Cina", restaurantele 
„Timișoara" și „Cen
tral". hanul turistic 
„Timiș" din Timișoa
ra. precum și bazele 
de agrement din sta
țiunile balneare ale

județului, care și-au 
sporit simțitor gama 
serviciilor. Valoarea 
lucrărilor de extin
dere si modernizare 
executate nuțnai în a- 
cest an în unitățile a- 
parținînd O.J.T. Timiș 
reprezintă pdste 5 mi
lioane lei. Pentru tu
riștii străini s-a a- 
menajat un magazin 
care oferă spre vîn- 
zare tablouri, sculp
turi. grafică, suveni
ruri. precum și un ca
binet stomatologic. La 
punctul de frontieră 
Moravița s-au extins 
spatiile pentru vin- 
zarea unor bunuri fjc

ROMÂNIA-FILM prezintă:

Pădurea de fagi
o producție a Casei de filme Unu

Scenariul : Francisc Munteanu — premiul pentru scenariu la Gala 
filmului cu tematică pentru tineret — Costinești 1987 ;

Muzica : Dan Ardelean ;
Imaginea : Marian Stanciu, Cristian Comeagă ;
Regia: Cristina Nichltuș-Mihăilescu— premiul pentru debut la Gala 

filmului cu tematică pentru tineret — Costinești 1987.
Cu : Raluca Penii, Tora Vasilescu, Traian Stănescu. Dionisie Vitcu, 

Anca Sigărtău, Catrinel Dumitrescu, Valentin Mlhali, Vasile Muram, Radu 
Vaida, Florin Zamfirescu, Carmen Trocan, Elisabeta Adam, Cecilia Bir- 
boră. Adriana Șchiopii, Eusebiu Ștefănescu, Virgil' Andriescu, Ștefan Vel- 
niciuc, Dan Puric și Silviu Stănculescu, Constantly Codrescu, Gelu Nițu, 
Petre Gheorghiu-Dolj.

Film realizat in studiourile Centrului de producție cinematografică 
„București"

• Cuibul de viespi. Alo, aterizează 
străbunica ; FERENTARI (80 49 85) — 
15; 18,15
• Cuibul de viespi : FLACĂRA 
(20 33 50) — 15; 17; 19
• Luna filmului pentru pace și 
dezarmare: STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,30: 15 ’ 17: 19
6 Trenul de aur : VOLGA (79 71 23) 
__ 9 ’ 12* * 15*  18

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 18 august (ora 21) — 21 au
gust (ora 21). In țară : Vremea se va 
încălzi ușor. Cerul va fi variabil, cu 
unele înnorări în regiunile din nordul 
tării și in zonele de munte, unde, pe 
alocuri, vor cădea ploi care vor avea 
și caracter de aversă. Vintul va sufla

La Baia Mare a avut loc. timp de 
3 zile, competiția internațională 
„Concursul prietenia", aflată la a 
XXIII-a ediție, la care au fost pre
zenți cele mai bune junioare și cei 
mai buni juniori la gimnastică spor
tivă din nouă țări (Bulgaria. Ceho
slovacia. R.P.D. Coreeană. Cuba, 
R.D. Germană, Polonia, România, 
Ungaria și Uniunea Sovietică). Tra
diționala întrecere a prilejuit afir
marea strălucită a gimnasticii ro
mânești. La feminin, menționăm : 
victoria pe echipe in clasamentul 
general (locul doi — U.R.S.S., locul 
trei — Bulgaria), primul loc la in-

★
CICLISM. Luni s-a dat startul in 

cea de-a 31-a ediție a tradiționalei 
curse cicliste internaționale „Cupa 
Voința". Prima etapă, disputată pe 
traseul Ploiești — Vălenii de Munte
— Cheia și retur a revenit rutie
rului R. Eckhard (R.D. Germană), 
cronometrat pe distanța de 125 km 
în 3h 12'10”, urmat cu același timp 
de Gh. Lăutaru, V. Matusek și M. 
Aldulea. Astăzi are loc etapa a 2-a, 
Mizil — Buzău — Cislău — Vălenii 
de Munte — Ploiești (155 km).

ATLETISM. • După 12 probe, in 
clasamentul feminin al „Marelui pre
miu" al Federației internaționale de 
atletism, pe primele locuri se află 
Doina Melințe (România) si Marlene 
Ottey (Jamaica), ambele cu 45 punc
te. urmate de Anelia Nunneva 
(Bulgaria) — 43 puncte. Helena Fi- 
bingerova (Cehoslovacia) — 41 p, 
Louise Ritter (S.U.A.) — 37 p. Doi
na Melinte conduce in clasamentul 
probei de 800 m și tot pe locul in- 
tii se află Vali Ionescu la săritura 
in lungirrie. Marlene Ottey este pri
ma Ia 100 m plat. • în cadrul con
cursului international de la Koln, 
contind oentry „Marele Premiu — 
I.A.A.F.". sportiva româncă Paula 
Ivan s-a situat pe locul doi în pro
ba de 3 000 m. cu timpul de 8'57” 
21/100. fiind precedată de Lynne Wil
liams (Canada) — 8’51”02/100. Tot pe 
locul secund s-au clasat si Vali Io
nescu (6,80 m la săritura în lungi
me) si Mihaeia Loghin (19.56 m Ia 
aruncarea greutății). în cursa mas
culină de 100 m plat, canadianul Ben 
Johnson a stabilit cea mai bună per
formantă mondială a anului: 9”95/100.

ȘAH. Turneul internațional femi
nin de sah de la Băile Hercu'ane 
a fost cistigat de marea maestră ro
mâncă Margareta Mureșan. care a 
totalizat 9 puncte din 11 posibile. Pe 
locurile următoare s-au clasat Sma- 
randa Boicu (România) — 8.5 punc
te. Nina Sitnikova (U.R.S.S.) — 7 
puncte. Gabriela Stanciu (România)
— 6 puncte. Eugenia Ghindă (Româ
nia). Johana Jagodzinska {Polonia)
— cu cite 5,5 puncte. Antye Riedel 
(R.D. Gemsană). Natalia Titorenko 
(U.R.S.S.) — cu cite 5 puncte, etc.

BASCHET. • în ultima zi a tur
neului international feminin de 
baschet „Cupa Mării Negre", desfă
șurat in Sala sporturilor din Con
stanta. reprezentativa României a în
trecut cu scorul de 63—57 (37—28) 
formația Franței. într-un alt joc, 
selecționata orașului Minsk a dis
pus cu 92—51 (50—35) de formația 
R.D. Germane. Competiția a fost 
cistigată de selecționata Minsk (8 
puncte), urmată în clasamentul fi
nal de echipele României (7 p). 
Franței (6 p). R.D. Germane (5 p) 
si Poloniei (4 p). • Desfășurat la 
Șopron (Ungaria). „Turneul priete
nia" Ja baschet, rezervat echipelor

• Pistruiatul (seria III) : POPULAR 
(33 15 17) — 15; 17; 19
6 Cucoana Chirița : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Gheața verde: LUMINA (14 74 16)
— 9: 11.15; 13.30: 15,45; 18; 20
•> Pline, aur. nagan : LIRA (31 71 71)
— 15: 17; 19
• Alice: BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 
17; 19
• Comandă urgentă. Luminile din
larg: VIITORUL (10 67 40) — 15;
17; 19
• Brigada : MUNCA (21 50 97) — 
15; 18
• Jandarmul și jandarmerițele : 
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19 

în încheierea festivității, cei mai 
tineri ofițeri si subofițeri ai Mi
nisterului de Interne au adre
sat. într-o vibrantă unitate de 
cuget și simțire, telegrame tova
rășului NICOLAE CEAUSESCU, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandantul su
prem al forțelor armate.

Di s-au angajat ca în viitoarea lor 
profesie. însuflețiți permanent de lu
minosul exemplu de muncă și viață, 
de dăruire și pasiune revoluționară 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
să fie luptători neînfricat!, vlgilenti 
și combativi, exigent! și drepți în 
cunoașterea și aplicarea hotărîri.lor 
de partid si legilor tării.

Tinerii ofițeri și subofițeri au în
credințat conducerea partidului, per
sonal pe secretarul general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. că își vor dărui, 
fără preget, intneara capacitate de 
muncă și energie înfăptuirii neabătu
te a sarcinilor ce le revin din docu
mentele Congresului al Xlll-lea al 
P.C.R.. din ordinele și indicațiile 
c’ate de comandantul suprem, slu
jind cu credință și abnegație, cu dă
ruire patriotică, revoluționară cauza 
partidului, a libertății, independentei 
și suveranității patriei, a idealurilor 
nobile de triumf al socialismului și 
comunismului pe pămîntul scumpei 
noastre patrii. Republica Socialistă 
România.

consum, s-a amenajat 
o terasă.pentru servi
rea de mincăruri. dul
ciuri și băuturi răco
ritoare. La toate a- 
cestea se adaugă pro
gramele folclorice o- 
ferite de, unitățile de 
alimentație publică 
din Timișoara, Lugoj 
și din alte localități 
ale județului. care 
creează posibilitatea 
cunoașterii de către 
turiștii din țară și de 
cei de peste hotare a 
bucătăriei specifice 
zonei. precum și a 
bogatului tezaur fol
cloric bănățean. (Cezar 
Ioana).

teatre
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala mare) : Recital Rodlca 
Crenicean — soprană ; la plan Iosif 
Ion Prunncr. Recital de clarinet 
Aurelign-Octav Popa ; la plan Cris
tina Stăneseu — 19
• Teatrul Mic (14 70 81. la rotonda 
scriitorilor din Cișmlgiu) : Anotimp 
de aur — spectacol de sunet și lumi
nă — 21
e Teatrul „Nott.ara" (59 31 03, in 
Complexul Expotlora din parcul He
răstrău) : Anotimpul florilor — 
spectacol de sunet si lumină — 18—21
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (15 56 78. grădina Boema) : Ar
tiștii și Boema — 19.30
e Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe-un picior de 
plai — 18

la invitația președintelui Nicolae Ceausesca
Ieri a sosit în Capitală primul ministru 

al Statului Israel, Yitzhak Shamir
La invitația președintelui 

Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu. luni seara a 
sosit la București primul ministru 
al Statului Israel, Yitzhak Shamir, 
care efectuează o vizită oficială în 
țara noastră.

La sosire pe aeroportul Otopeni. 
unde erau arborate drapelele de 
stat ale celor două țări, premierul 
israelian a fost salutat de Constan
tin Dăscălescu, prim-ministru al

Cronica zilei
Președintele Mari! Adunări Națio

nale. Nicolae Giosan, .a primit luni 
pe Jean Peuch, președintele Grupu
lui de prietenie Franța — România, 
din Senatul francez, care se află Ih- 
tr-o vizită in tara noastră.

Au fost abordat? aspecte ale 
colaborării româno-franceze. evidert,- 
țiindu-se contribuția parlamentelor 
si parlamentarilor. a grupurilor 
parlamentare de prietenie din cele 
două țări in direcția amplificării și 
diversificării relațiilor bilaterale, pe 
multiple planuri in interesul po
poarelor român si francez, al cau
zei păcii, destinderii si înțelegerii in
tre toate națiunile.

★
Luni seara a sosit în Capitală 

delegația parlamentară din Thailan
da. condusă de Ukrit Mongkolnavin. 
președintele Adunării Naționale,

tv
' 20,00 Telejurnal. Congresul al Hl-Iea 

al educației politice și culturii 
socialiste

20,30 Om nou — făuritor de țară nouă 
(color). Spectacol UteraF-muzieal- 
coregraflc, realizat cu participa

vremea

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
GIMNASTICĂ : Junioarele și juniorii noștri s-au 

comportat excelent la „Concursul prietenia”

Guvernului Republicii Socialiste 
România. Erau prezenți Gheorghe 
Petrescu, viceprim-ministru al gu
vernului. miniștri, alte persoane ofi
ciale.

A fost prezent Yosef Govrin, am
basadorul Israelului Ia București.

Pe aeroport se afla aliniată o 
gardă de onoare. Au fost intonate 
imnurile . de stat ale Israelului și 
Republicii Socialiste România.

caro, la invitația Marii Adunări Na
ționale. face o vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați .de Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
de deputați.

A fost prezent Ukrit Durayapra- 
ma. ambasadorul Regatului Thailan
da la București.

♦
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Indonezia, ambasadorul aces
tei țări la București. R. Heman 
Benny Mochtan, a oferit luni o re
cepție.

Au luat parte Ioan Petre, viceprim- 
ministru al guvernului, miniștri, 
membri ai conducerii unor ministere 
si instituții centrale, oameni de cul
tură și artă, ziariști.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați in tara noastră.

rea unor ISureați ai Festivalului 
național „Cintarea României" 

21.10 Conștiința revoluționară — forță 
motrice a progresului societății 
noastre (color)

21,30 Clntec nou pe plat străbun (co
lor). Muzică ponulară interpreta
tă de laureați ai Festivalului na
țional „Cintarea României"

21.45 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

slab pină. la moderat cu intensificări 
trecătoare in zona de munte șl in 
estul țării. Temperaturile minime Vor 
oscila intre 8 și 18 grade, izolat mai 
coborite in depresiunile intramontane. 
iar maximele intre 20 șl 30 de grade, 
local mal ridicate in vestul șl sudul 
tării. Pe alocuri, dimineața, se va 
produce ceață slabă. In București : 
Vremea se va Încălzi ușor. Ceru! va 
fi variabil. Vintul va sufla slab pină 
Ia moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre 12 și 15 grade, iar 
maximele intre 28 și 30 de grade, mal 
ridicate in a doua parte a intervalului.

dividual compus, locul înttî la toate 
finalele pe aparate. Autoarele aces
tor performanțe : Mirela Sidon (cam
pioană absolută a concursului — 
asemeni, la vremea respectivă. Na- 
diei Comăneci și Danielei Silivaș), 
Gabriela Potorac, Cristina Bontaș, 
Mirela Pașca, Eugenia Popa, Lumi
nița Zăvod. La masculin : 4 me
dalii de aur la finalele pe aparate 
(Cristinel Brezeanu la sol și sări
turi, Florin Purje la cal cu minere, 
Nicușor PaScu la bară fixă), precum 
și două medalii de argint șl trei de 
bronz.

★
de junioare, a revenit selecționatei
U. R.S.S.. urmată in clasamentul fi
nal de Ungaria. România. Bulgaria, 
R.P.D. Coreeană. Cehoslovacia. Po
lonia. Cuba. în ultima zi a compe
tiției. echipa României a întrecut cu 
scorul de 81—65 (35—43) formația 
Bulgariei. Cea mai bună jucătoare a 
turneului a fost desemnată român
ca Magdalena Manea, autoare a 129 
puncte.

HANDBAL. Competiția internațio
nală de handbal pentru junioare 
„Turneul prietenia", desfășurată 1st 
Veliko Tirnovo. a fost ciștigată de 
echipa Bulgariei, urmată de forma
țiile României. U.R.S.S., Poloniei, 
Ungariei R.P.D. Coreene. R.D. Ger
mane si Cehoslovaciei. în ultima zi 
de întreceri : Bulgaria — România 
21—20 (11—12) ; U.R.S.S. — Polonia 
23-22 (12—14) ; R.P.D. Coreeană — 
R.D. Germană 27—25 (13—12) ; Ce
hoslovacia — Ungaria 24—21 (10—10).

TIR. La Wroclaw. în concursul in
ternațional de tir pentru juniori 
„Cupa Prietenia", in proba femini
nă de pistol cu aer comprimat ps 
primul loc s-a clasat Alena Jitkova 
(Cehoslovacia) — cu 375 puncte, ur
mată de Milena Petrova (Bulgaria) 
si Daniela Dumitrescu (România), 
ambele cu 374 puncte.

FOTBAL. Cea de-a 21-a ediție a 
competiției de fotbal „Cupa muni
cipiului București" s-a încheiat cu 
victoria echipei Rapid, care a între
cut în finală cu scorul de 1—0 (1—0) 
formația Progresul Vulcan. • în pri
ma etapă a campionatului de fotbal 
al Ungariei, echipa M.T.K. Bu
dapesta. adversara formației Steaua 
în „Cupa Campionilor Europeni", a 
terminat Ia egalitate : 1—1 meciul 
disputat in deplasare cu formația Vi
deoton. Alte rezultate: Szombathely— 
Vasas 2—2 ; Tatabanya — Siofok 
3—1 : Ferencvaros — Debrecen 2—0;
V. A.C. — Honved 1—1 : Ujpest 
Dozsa — Zalaegerszeg 4—0,

HOCHEI. Competiția de hochei pe 
gheată .Cupa 23 August" s-a în
cheiat la Miercurea Ciuc cu victo
ria echipei S.C. Miercurea Ciuc. care 
a întrecut în partida decisivă cu 
scorul de 9—3 (2—1. 7—1. 0—1) for
mația Steaua.

AUTOMOBILISM. „Marele Pre
miu" al Austriei la automobilism, 
probă contind pentru campionatul 
mondial rezervat pilotilor de formu
la I. desfășurat pe circuitul de la 
Zeltweg a fost cistigat de englezul 
Nigel Mansell („Williams-Honda"), 
care a realizat o medie orară de 
235.421 km.. Pe locurile următoare s-au 
situat brazilianul Nelson Piquet 
(„Willlams-Honda") și italianul Teo 
Fabi („Ford"). în clasamentul gene
ral continuă să conducă Nelson Pi
quet. cu 54 puncte, urmat de co
echipierul său Ayrton Senna — 43 
puncte.



ACORDUL DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

! pentru încetarea cursei înarmărilor

*
*

Dorința de pace a omenirii se regăsește in numeroase acțiuni ale 
opiniei publice din toate țările, in foruri regionale și internaționale, in 
luările de cuvint ale unor factori de decizie politică, cu atit mai mult 
cu cit in prezent, in diverse zone ale globului, stările conflictuale, încor- 
dările tind să capete proporții amenințătoare. La fel de firești sint, in 
consecință, apelurile' insistente la adoptarea unor măsuri concrete și 
neintirziate de dezarmare, in primul rind de dezarmare nucleară, la iden
tificarea unor soluții politice, pe calea negocierilor, a tratativelor, pentru 
toate sursele de tensiune și conflict.

„Acordul privind rachetele nu trebuie să eșueze 
din cauza R.F.G."

„Un pas important spre realizarea păcii
în America Centrală"

BONN. — Președintele Partidu
lui Liber-Democrat din R.F.G., 
Martin Bangemann. a afirmat — in
tr-un interviu acordat televiziunii 
vest-germane — că un acord sovie- 

. to-american privind rachetele nu- 
i cleare cu rază medie de acțiune nu 
’ trebuie in nici un caz să eșueze 
) din cauza poziției R.F.G. Guvernul 
i de la Bonn trebuie, dimpotrivă, să 
) contribuie în mod activ la reali

zarea dublei opțiuni zero, a rele
vat el.

Totodată, președintele Partidu
lui Social-Democrat din R. F. Ger
mania, Hans-Jochen Vogel, a de
clarat că. în privința necesității 
includerii celor 72 de rachete „Per- 
shing-1 A“ în negocierile dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. privind dezar
marea. părerea social-democrați- 
lor corespunde cu cea a liber-de- 
mocraților, în pofida faptului că 
aceștia din urmă participă la coa
liția

ț 
î

J

*
ț 
ț
ț

*

ț

*

guvernamentală. El a citat. în

acest sens, declarații recente ale • 
unor membri de frunte ai P.L.D., ț 
care au relevat importanța reali- ■ 
zării 
dezarmare, i 
evitării oricăror obstacole care ar 
putea împiedica încheierea aces
tuia.

în același timp, luînd cuvîntul în 
cadrul unui miting la Hamburg, 
președintele P.O. German. Herbert 
Mies, a declarat că guvernul R.F.G. 
trebuie să renunțe la rachetele 
,.Pershing-l A" și la focoasele nu
cleare pentru acestea, astfel incit 
să nu prejudicieze negocierile so- 
vieto-americane privind lichidarea 
rachetelor cu rază medie de acțiune i 
si a celor operativ-tactioe. R.F.G., ’ 
a spus el. trebuie să-și aducă con- ) 
tribuția la înlăturarea principalei l 
piedici care stă în calea realizării ! 
acordului respectiv, transmite agen- ‘ 
ția T.A.S.S. \

rază medie de acțiune din Europa, ț 
ca și creării unei zone libere de i 
arme nucleare în nordul continen- 1 
tului. Au fost dezbătute, de ase- i 
menea, căile de acțiune în vederea ’ 
consolidării păcii și securității < 
ropene.

relevat importanța reali- i 
unui acord cuprinzător de 1 

precum și necesitatea i 
ărnr nbqtnrnlp carp ar ’

I

BRASILIA 17 (Agerpres). — Prin 
semnarea recentelor acorduri de 
pace privind soluționarea crizei din 
America Centrală de către președin
ții celor cinci țări din regiune, la 
Ciudad de Guatemala, precum și ca 
urmare a sprijinului acordat de 
„Grupul de la Contadora" și de 
„Grupul de sprijin" pentru regle
mentarea negociată a conflictului, 
s-au înfăptuit pași importanți in 
realizarea acestui deziderat, a de
clarat, in cadrul unei conferințe de 
presă, președintele Braziliei, Jose 
Sarney.

CARACAS 17. (Agerpres). — Mi
niștrii relațiilor externe din țările 
membre ale „Grupului de la Conta
dora" și „Grupului de sprijin", pre
cum și omologii lor din statele cen- 
tro-americane se vor reuni în zi
lele de 22 și 23 august, la Caracas, 
pentru a examina îndeplinirea pre
vederilor acordului de pace semnat 
săptămina trecută . în Guatemala —■ 
a anunțat ministrul venezuelean al 
relațiilor externe. Simon Alberto 
Consalvi, citat de agenția A.P.S.

NAȚIUNILE UNITE 17 (Ager
pres). — Miniștrii de externe din 
șapte țări nealiniate (Zimbabwe, Al

geria, Iugoslavia, Ghana, India. 
Congo și Guyana) se vor întilni la 
Caracas, simbătă și duminică, cu 
omologii lor din țările membre ale 
„Grupului de la Contadora" (Mexic, 
Columbia, Panama și Venezuela) și 
ale „Grupului de sprijin" (Argen
tina, Brazilia, Peru și Uruguay), 
s-a anunțat la sediul din New York 
al Națiunilor Unite. Reprezentanții 
statelor nealiniate își vor exprima, 
în acest cadru, sprijinul față de ' 
planul de pace pentru America Cen
trală, semnat recent la Ciudad de 
Guatemala, relevă agenția EFE.

SAN JOSE 17 (Agerpres). — Co
mandamentul general al Frontului 
Farabundo Marti pentru Eliberare 
Națională (F.M.L.N.) din Salvador a 
cerut formarea în țară a unui gu
vern de consens național în vederea 
înfăptuirii prevederilor acordurilor 
de pace semnate de președinții ce- • 
lor cinci țări din America Centrală 
la reuniunea desfășurată la 7 august 
la Ciudad de Guatemala, informea
ză agenția EFE.

Intr-un comunicat dat publicității 
la San Jose. F.M.L.N. apreciază că 
aceste acorduri stabilesc cadrul ge
neral pentru soluționarea crizei in
terne din Salvador.

BEIJING 

Convorbiri 
chino-sovietice

BEIJING 17 (Agerpres). — La 
Beijing a avut loc o întrevedere in
tre Wu Xueqian. ministrul de ex
terne al R. P. Chineze, și Igor Ro- 
gaciov, adjunct al ministrului de 
externe al U.R.S.S., conducătorul 
delegației sovietice la tratativele 
sovieto-chineze privind problemele 
de frontieră, ce au loc în capitala 
chineză, transmit agențiile de presă 
China Nouă și T.A.S.S. Interlocuto
rii și-au exprimat convingerea că 
transformarea frontierei sovieto- 
chineze într-o zonă a priete
niei și bunei vecinătăți ar avea o 
insemnătate deosebită nu numai 
pentru cele două țări, dar și pentru 
pacea în Asia și în întreaga lume.

LUCRĂRILE CONVENȚIEI NAȚIONALE

A PARTIDULUI COMUNIST DIN S.U.A.

SALUTUL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

S.U.A.: Noi măsuri pe linia aplicării 
programului de înarmări spațiale

„Vrem o Europă fără rachete nucleare 1"
HELSINKI. — La Helsinki s-au 

încheiat lucrările unui seminar al 
forțelor iubitoare de pace din Fin
landa. în cadrul lucrărilor, rela
tează agenția T.A.S.S., o atenție 
deosebită a fost acordată perspec
tivelor eliminării rachetelor cu

tica externă a partidului și statului 
român este statornic orientală spre 
apărarea păcii și realizarea dezarmăț 
rii. în acest context, ne pronunțănț 
pentru realizarea în cel mai scurt 
timp a unui acord privind eliminarea 
armelor nucleare cu rază medie de 
acțiune și a celor operativ-tactice din 
Europa. Considerăm că. pe baza pro
punerilor avansate de ambele părți, 
este posibil să se realizeze progrese 
reale și la negocierile privind redu
cerea drastică a armelor strategice și 
prevenirea cursei înarmărilor în Cos
mos, care să deschidă calea lichidării 
armelor nucleare și încetării experi
mentării lor, sub un control interna
țional eficient. România acționează, 
totodată, energic pentru începerea 

. unor negocieri consacrate reducerii 
armamentelor convenționale in Eu
ropa. pentru încheierea cu rezultate 
cît mai bune a reuniunii general-eu- 
ronene de la Viena.

Ne pronunțăm, totodată, pentru so" 
luționarea tuturor conflictelor dintre 
state exclusiv pe cale politică, prin 
tratative.

Mesajul adresează urări de succes 
deliberărilor din cadrul convenției, 
precum și în activitatea de viitor a 
Partidului Comunist, consacrată în
făptuirii aspirațiilor vitale ale mili- 
tanților săi. ale tuturor oamenilor 
muncii și forțelor de stînga din 
S.U.A.

funcția de secretar general 
din S.U.A.

Au fost alese, totodată, organele 
conducătoare ale partidului : Comi
tetul Central, Consiliul Național și 
Comisia Centrală de Control. în pri
ma plenară a noului Comitet Cen
tral, Gus Hall a fost reales în func
ția de secretar general al P.C. din 
S.U.A.

WASHINGTON (Agerpres). — La 
Chicago au continuat lucrările 
celei de-a 24-a Convenții naționale a 
Partidului Comunist din S.U.A. Dele
gații au ales organele conducătoare 
ale partidului : Comitetul Central, 
Consiliul Național și Comisia Cen
trală de Control.

în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a fost 
transmis un cald salut tovărășesc 
participanților la convenție: precum 
și tuturor militanților P.C. din 
S.U.A., de către reprezentantul parti
dului nostru la lucrări. Gheorghe 
Tănase, membru al C.C. al P.C.R..

După ce se relevă că între cele 
două partide s-au statornicit rapor
turi bune de prietenie și colaborare 
în lupta comună pentru triumful 
idealurilor de libertate și dreptate 
socială, de pace și socialism, în me
saj se arată că în România este ur
mărită cu interes și sentimente de 
solidaritate lupta desfășurată de 
P.C. din S.U.A., in condiții complexe, 
pentru promovarea intereselor poli
tice și economice ale oamenilor mun
cii. pentru apărarea drepturilor si 
libertăților lor fundamentale, în fa
voarea realizării unor măsuri con
crete de dezarmare, de prevenire a 
unui război nuclear si consolidare a 
bazelor menținerii năcii în lume.

în actuala situație internațională 
gravă — se spune în mesaj — poli-

Gus Hali a fost reales în
al P.C

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
La Chicago s-au încheiat lucrările 
celei de-a 24-a Convenții Naționale 
a Partidului Comunist din S.U.A. 
Delegații au aprobat raportul pre
zentat de secretarul general al 
partidului, Gus Hali, precum și o 
rezoluție politică.

Elaborarea proiectului 
Constituției R.D. Afganistan
KABUL 17 (Agerpres). — La Ka

bul a avut loc ședința Comisiei pen
tru elaborarea proiectului Constitu
ției R. D. Afganistan. în cadrul lu
crărilor ședinței a luat cuvîntul se
cretarul general al C.C. al Partidului 
Democratic al Poporului. Najibullah, 
care a relevat că în document s-a 
ținut seama de principalele proble
me teoretice si practice ale reconci
lierii naționale, proiectul bucurîn- 
du-se de un mare interes în rindu- 
rile poporului afgan. Publicarea pro
iectului Constituției, a arătat el. a- 
testă dezvoltarea si consolidarea ba
zelor democratice în viata societății, 
relatează agenția T.A.S.S.

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Ministerul Apărării al S.U.A. a anun
țat că a început construirea unui 
complex computerizat. în valoare de 
un miliard de dolari, cu ajutorul că
ruia se vor testa sistemele din com
ponența programului de înarmări 
spațiale cunoscut sub numele de 
Inițiativa de apărare strategică 
(S.D.I.), pentru a se vedea dacă aces
tea sint funcționale din punct de 
vedere tehnic. relatează agenția 
T.A.S.S., citind informațiile publi
cate de ziarul „New York Times". 
Acest centru va fi construit la Co
lorado Springs (statul Colorado) și 
va fi dotat cu supercomputere din 
cele mai moderne generații, capabile 
să efectueze miliarde de operații pe

secundă. Cu ajutorul acestor apara
te. specialiștii implicați în programul 
„războiul stelelor" vor urmări să 
simuleze diferite „situații de luptă" 
în Cosmos — cu folosirea rachetelor 
nucleare și a altor componente — în 
vederea distrugerii mijloacelor nu
cleare ofensive ale unui inamic 
imaginar.

Această nouă evoluție în progra
mul american de înarmări spațiale a 
fost întîmpinată cu critici severe din 
partea unor oameni de știință și re
prezentanți ai opiniei publice ameri
cane. care au atras atenția asupra 
costului extrem de ridicat și perico
lelor deosebit de grave generate de 
Inițiativa de apărare strategică, 
ce adaugă o nouă dimensiune 
cursei alarmante a înarmărilor.

„Politica Noii Zeelande 
va continua promovarea 
orientării antinucleare * 
declară primul-ministru 

David Lanqe
WELLINGTON 17 (Agerpres). — 

Rezultatele definitive ale alegerilor 
generale desfășurate simbătă în 
Noua Zeelandă indică victoria netă 
a Partidului Laburist, de guvernă
mînt, căruia i.-au revenit 56 din cele 
97 de locuri ale organului legislativ 
unicameral al țării. Partidul Național, 
de opoziție, a obținut 41 de locuri.

Apreciind că linia consecventă îm
potriva armelor nucleare urmată de 
guvernul său — care este salutată de 
majoritatea poporului neozeelandez 
— a contribuit într-o măsură foarte 
importantă la rezultatul favorabil al 
recentului scrutin, primul ministru 
David Lange a anunțat, într-o con
ferință de presă, că va continua să 
promoveze aceeași politică corespun
zătoare intereselor reale ale țării, 
împotriva armelor nucleare, pentru 
pace și dezarmare în lume. El a de
clarat, de asemenea, că intenționea
ză să creeze un minister al dezar
mării.

Totodată, premierul a exclus po
sibilitatea reintegrării Noii Zeelan
de în alianța ANZUS și a adăugat 
că revine Statelor Unite să acțio
neze in vederea imbunătățirii rela
țiilor bilaterale — transmit agențiile 
de presă. El a subliniat că guvernul 
neozeelandez „nu va întreține rela
ții militare și nucleare cu Statele 
Unite", care trebuie să-și modifice 
atitudinea față de Noua Zeelandă.

eu- \

*

armate și a armamentelor repre- i 
zintă sarcini de prim ordin ce stau ’ 
în fața umanității. ț
____ ___ _ ______________ _ (

20 de milioane de semnături pe „Apelul 
de la Hiroshima și Nagasaki"

TOKIO. — Inițiatorii japonezi ai 
„Apelului de la Hiroshima și Na
gasaki" împotriva pericolului 
clear, 
făcut 
acest 
peste
Japonia și din alte țări ale lumii. 
Numai în prima parte a lunii au
gust. pe apel și-au pus semnătu-

nu- 
pentru dezarmare și pace au 
cunoscut că, pină în prezent, 
document a fost semnat de 

20 milioane de persoane din

mi-rile aproximativ o jumătate de 
lion de oameni. Organizatorii aces
tei campanii și-au propus ca 
obiectiv să strîngă pe acest docu
ment semnăturile a cel puțin ju
mătate din locuitorii Japoniei, ca 
o expresie a dorinței lor de a se 
trece la' adoptarea unor măsuri 
efective de încetare a cursei înar
mărilor și realizare a dezarmării, 
cu prioritate în domeniul nuclear.

NU armelor de distrugere în masăI
VIENA. — La Viena a fost dată 

publicității o declarație a Comite
tului de coordonare a mișcării 
austriece pentru pace.

< Documentul menționează, intre 
I altele, că încetarea experiențelor 
ț nucleare, renunțarea la militariza-

rea spațiului cosmic, reducerea si. 
ulterior, eliminarea armamentelor 
nucleare, chimice și bacteriologice, 
ca și reducerea radicală a forțelor

la amploare mișcarea revendicativă din R.S.A.
PRETORIA 17 (Agerpres). — De 

peste o săptămînă, în Africa de 
Sud continuă greva celor aproape 
400 000 de muncitori de culoare de 
la minele de aur și cărbune, in po
fida actelor de terorism la care re
curg autoritățile rasiste și patrona
tul. Un bilanț neoficial dat publici
tății luni la Johannesburg, din surse 
sindicale, relevă că in urma inter
venției poliției și armatei, care fac 
uz de arme, bastoane și gaze lacri
mogene împotriva pichetelor de 
greviști, cel puțin 250 ’de persoane 
au fost rănite, dintre care unele se 
află în stare gravă. De asemenea,

pină acum mai mult de 300 de par- 
ticipanți la grevă au fost arestați.

Teroarea dezlănțuită de autorități 
este contracarată, în aceste zile, de 
organizarea exemplară a grevei, 
care tinde să devină națională prin 
extinderea mișcării revendicative și 
la minele de diamant și platină. în 
condițiile escaladării violenței tre
buie să acționăm neviolent pentru 
a-i feri pe muncitorii aflați în grevă 
de măsurile barbare de represiune 
ale forțelor polițienești — a decla
rat liderul Sindicatului național al 
minerilor. Cyril Ramaphosa.

Program de acțiune adoptat de Congresul 
partidului de guvernămînt din Guyana

PREOCUPĂRI SOCIAL-ECONOMICE 
IN ȚĂRI IN CURS DE DEZVOLTARE

KAMPALA. — Primul ministru al 
Ugandei, Samson Kisekka, a lansat 
un apel la intensificarea eforturilor 
pe plan național in vederea asigu
rării unei economii independence, 
bazată pe valorificarea superioară a 
resurselor existente în țară — in
formează agenția China Nouă. El a 
relevat că. pentru înfăptuirea aces
tui obiectiv, guvernul va mobiliza 
întregul potențial uman și material 
de care dispune Uganda.

LUSAKA. — Președintele Zam- 
biei, Kenneth Kaunda, a anunțat la 
Lusaka elaborarea unui plan de 
dezvoltare națională prevăzut pe 
perioada pînă în deoembrie 1988. 
Aoest plan urmărește stabilizarea 
economiei țării printr-un control al 
inflației și măsuri de economisire 
severe, o nouă repartizare a inves
tițiilor în principalele ramuri ale 
industriei și agriculturii, informează 
agenția T.A.S.S. Cea mai mare aten
ție va fi acordată utilizării depline 
a capacităților de producție existen
te și a resurselor de materii prime 
naționale. Șeful statului zambian a 
anunțat, totodată, o serie de restric
ții impuse la importuri, precizînd că

vor fi importate numai articolele și 
echipamentele cele mai necesare.

BANGKOK. — Pînă la sfîrșitul a- 
cestui an, producția de cauciuc na
tural a Thailandei va spori cu 
840 000 tone, ceea ce reprezintă o 
creștere de 5 la sută, față de anul 
precedent, relevă ziarul francez „Le 
Figaro", citind un comunicat oficial 
dat publicității la Bangkok. Se pre
vede, de asemenea, ca exporturile 
să crească cu 770 000 tone. Thailan
da este al treilea producător mon
dial de cauciuc natural, după Mala- 
yezia și Indonezia.

JAKARTA. — Guvernul Indone
ziei a lansat un program în vederea 
utilizării gazului natural în locul 
produselor petroliere în calitate de 
combustibil pentru automobile. în 
cadrul acestei acțiuni, in capitala 
țării, Jakarta, a fost deschisă prima 
stație de alimentare cu gaz, iar alte 
citeva sint gata să fie introduse in 
circuitul economic, relatează revis
ta „Asiaweek". Aceste stații vor pu
tea deservi zilnic circa 2 600 auto
mobile, realizîndu-se astfel o im
portant^ economie de petrol.

GEORGETOWN 17 (Agerpres). — 
La Georgetown s-au încheiat lucră
rile celui de-al VII-lea Congres 
bienal al Partidului Congresul Na
țional al Poporului din Republica. 
Cooperatistă Guyana (de guvernă
mînt). Delegații au adoptat raportul 
Comitetului Executiv Central. în 
care sînt evidențiate. între altele, 
necesitatea sporirii eficienței și 
productivității muncii, a integrării 
mai largi a tineretului în viața so- 
cial-eoonomică și politică a țării, 
promovării valorilor istorice ’ și 
culturale naționale și combaterii

ferme a manifestărilor retrograde și 
antisociale. Sint reafirmate, tot
odată, principiile de bază ale poli
ticii externe guyaneze, în favoarea 
consolidării unității de acțiune a ță 
rilor caraibiene, intensificării lupte, 
anțiapartheid și a solidarității cu 
poporul nicaraguan.

Au fost alese organele de condu
cere ale partidului. Președintele ță
rii, Desmond Hoyte, a fost reales li
der al Congresului Național al Po
porului, iar Rânji Chandisingh, se
cretar general al C.N.P.

coreea de sud : Tensiune în creștere --------------- -
ca urmare a extinderii 

puternicelor greve muncitorești
Reportaj din SquI al agenției de presă EFE

Intr-un amplu reportaj din Seul, agenția spaniolă de presă EFE aduce ■. 
noi amănunte in legătură cu extinderea mișcării greviste, care a paralizat, . 
practic, intreaga activitate economică a țării, ducind la o stare tot mai . 
accentuată de incordare.

===== (PIJV actualitatea politică')

Regimul din Haiti in fața revendicărilor 
de reală democratizare

Grevele, manifestațiile ample de 
protest, cu participarea a mii și mii 
de persoane, au devenit elementele 
cotidiene ale vieții politice din Haiti, 
însoțite de încercarea autorităților de 
a înăbuși prin represalii armate va
lul de revolte populare cu care este 
confruntat în ultimele săptămini. Si
tuația este asemănătoare, consideră 
corespondenții presei occidentale, cu 
cea din preajma alungării în fe
bruarie 1986 a dictatorului Jean- 
Claude Duvalier, care, la rindul său, 
preluase puterea de la faimosul 
„Papa Doc", megalomanul singeros 
care instituise un regim de cruntă 
teroare, „respectat" cu sfințenie de 
succesorul său.

Nemulțumirea profundă și genera
lizată a sectoarelor celor mai diver
se ale opiniei publice haitiene a fost 
generată de încercările Consiliului 
Național de Guvernămînt, un „trium
virat" prezidat de generalul Henri 
Namphy. de a-și asigura controlul 
asupra desfășurării viitoarelor ale
geri. La 19 iunie, guvernul își asu
ma dreptul de a supraveghea alege
rile. programate în principiu, la ni
vel comunal, în luna august, și la 
nivel parlamentar și prezidențial. în 
luna noiembrie, privind de aceste 
împuterniciri Consiliul electoral pro
vizoriu. Dacă sub presiunea mase
lor, liderii militari, care au preluat 
puterea după înlăturarea dictatoru
lui, au fost siliți să accepte unele 
revendicări ale forțelor democratice 
— permisiunea dată partidelor de 
a-și desfășura legal activitatea, for
marea unei Adunări constituante și 
tinerea unui referendum prin care 
a fost aprobată la 29 martie noua 
Constituție — condițiile economice, 
sociale și politice ale vechiului re
gim, detestat de popor, au rămas, în 
ltoii mari, neschimbate. Junta mili
tară împiedică prefacerile democra
tice, ignoră cererile maselor popu
lare. favorizează crîncena exploatare 
a muncitorilor agricoli și industriali, 
recurge la represiuni brutale pentru 
a reduce la tăcere protestele opozi
ției.

Situația economică s-a agravat. 
Angajații primesc cele mai scăzute 
salarii plătite în America Latină. 
Șomajul afectează jumătate din 
populația activă. Deosebit de mi
zere sint condițiile în agricultură, 
unde latifundiarii, posesori ai majo

rității terenurilor cultivabile. dispun 
de viata și soarta celor ce muncesc 
pămintul.

...Clifford Charles. în virstă de 13 
ani. îmbrăcat în zdrențe și desculț, 
este unul din locuitorii capitalei 
haitiene. Port-au-Prince. Din munci 
ocazionale, din resturile de mîncare, 
adunate in lăzile de gunoi ale res
taurantelor, își încropește cu greu, 
zilnic, o masă neîndestulătoare. 
„Mama a murit, iar sora mea nu 
știu unde se află — se destăinuie 
Clifford unui reporter. Cîteodată pri
mesc ceva de mîncare de la tatăl 
meu. dar el nu are suffcienți bani 
să ne întrețină". Sute de mii de 
haitieni trăiesc aceeași tragedie ca 
a familiei Clifford. J'lumai 60 000 de 
oameni în întreaga țară au un nivel 
de trai asigurat. Ei dispun de 46 la 
sută din avuția națională. Clifford 
se adăpostește într-o colibă din Cite. 
Soleil, un cartier de cocioabe din 
Port-au-Prince, situație comună 
pentru majoritatea celor un milion 
de locuitori ai capitalei. Bogățiile 
tării continuă să fie exploatate de 
firmele străine. Iar săracii au deve
nit în ultimul timp și mai săraci...

Opoziția a definit lapidar situația 
prin expresia : „Duvalierism fără 
Duvalier". într-adevăr, un exemplu 
tipic, care îndreptățește această a- 
preciere. îl constituie modul mai 
mult decit binevoitor în care au 
fost tratați de junta militară mem
brii fostei poliții secrete. așa- 
numiții răspinditori ai groazei „Ton- 
tons Macoute". Aceste unități spe
ciale de represiune, înființate în 
1961, de tatăl dictatorului alun
gat anul trecut, au la activul 
lor peste 50 000 de cetățeni uciși. Mii 
și mii de oameni au fost răpiți din 
căminele lor, torturați și în cele din 
urmă lichidați. Spre a dilua această 
imagine de groază, în 1971. Duvalier 
a schimbat numele formațiilor „Ton- 
tons Macoute" în „Voluntari ai sigu
ranței naționale", fără a induce in 
eroare pe nimeni.

Este de înțeles de ce în februarie 
1986, cînd Duvalier jr. a fost nevoit 
să părăsească tara, haitienii au ce
rut. în primele lor revendicări, des
ființarea politiei secrete si pedepsi
rea membrilor ei pentru fărădelegile 
comise. După o măsură formală de 
dizolvare și trimiterea în judecată 
a cîtorva din cei 15 000 membri ai

Demonstrație împotriva juntei militare in capitala haitiană - Port-au-Prince

comandourilor morții, „Tontons Ma
coute" a fost reorganizată și inte
grată în „noul" aparat al puterii, 
unde și-a făcut din nou simțită pre
zenta cu aceeași cruzime de odinioa
ră. In orășelul Jean Rabel, situat 
în nord-vestul insulei, un comando 
al fostei politii secrete a lui Duva
lier a ucis 100 de țărani, care au 
denunțat abuzurile marilor proprie
tari de pămînt și au cerut înfăptui
rea unei reforme agrare. Cu zeci de 
victime s-au soldat și represiunile 
dezlănțuite în ultimele săptămini de 

, foitele politiei și armatei.
Profundă indignare a stîrnit asa

sinarea, în mod sălbatic, de către 
„un grup de necunoscuți" a lide
rului partidului de opoziție — „Miș
carea democratică de eliberare" (de 
orientare centristă) — Louis Eugene 

i Athis, care își anunțase intenția de 
a candida la viitoarele alegeri pre
zidențiale. Athis. care se întorsese 
in țară în 1986. după 23 de ani de 
exil, se bucura de o deosebită popu
laritate. împreună cu el au mai 
fost uciși, cu lovituri de machetă, 
alți doi membri din conducerea 
partidului.

Departe de a intimida masele re
voltate. măsurile represive ale jun
tei militare au aprins si mai vie 
flacăra miniei populare. Opoziția 
și-a unit forțele și a trecut la orga
nizarea acțiunilor de protest. 57 de 
grupări ale opoziției democratice 
s-au coalizat, militînd în comun 
pentru crearea unor condiții nor

male de desfășurare a vieții politice 
și sociale. Ele cer, așa cum prevede 
noua constituție, formarea unui or
ganism independent care să se ocupe 
de organizarea și supravegherea a- 
legerilor. în această mișcare se dis
tinge confederația sindicală haitiană 
(CATH), care a organizat in ulti
mele săptămini puternice acțiuni 
greviste. Drept ripostă, junta mili
tară a ordonat arestarea liderilor 
CATH, ocuparea sediului și dizol
varea acestei ■ organizații.

Telegrame recente de presă au 
anuntat că „triumviratul" aflat la 
putere a dat publicității, cu mare 
întîrziere, legea electorală, care nu 
precizează însă data exactă a des
fășurării scrutinului (prima etapă a 
alegerilor comunale era programa
tă in principiu în cursul verii). Ofi
cialitățile au pretins că amînarea a- 
cestei prime etape a procesului elec
toral a fost determinată de „dezor
dinile din țară", dar. opoziția consi
deră că această măsură a fost adop
tată întrucit junta militară nu este 
încă sigură de succesul candidați- 
lor săi.

Forțele opoziției nu se lasă însă 
intimidate. Ele și-au propus drept 
tel înlocuirea juntei militare cu un 
guvern provizoriu civil, garantarea 
desfășurării legale a alegerilor pro
gramate, ca un prim pas spre în
făptuirea unor modificări structurale 
in viața țării.

Petre STANCESCU

Obiective ale noului guvern 

portughez
LISABONA 17 (Agerpres). — în 

prezența președintelui Republicii 
Portugheze, Mario Soares, la Lisa
bona a avut loc ceremonia depune
rii jurămintului de către noul gu
vern. condus de Anibal Cavaco Sil
va, liderul Partidului Social-Demo
crat, ciștigător al alegerilor legisla
tive din 19 iulie. In componența 
noului guvern al Portugaliei intră 15 
miniștri, membri ai P.S.D., în majo
ritate titulari ai cabinetului prece
dent, și 35 de secretari de stat, în
tre care figurează și reprezentanți 
ai partidului Centrul Democratic și 
Social.

în cuvîntul său, șeful statului a 
subliniat că guvernul va trebui-să 
acționeze pentru „modernizarea so
cietății portugheze în domenii vita
le, cum sint administrația publică, 
învățămintul, justiția, asistența sa
nitară și securitatea socială", rela
tează agenția EFE.

La sfîrșitul acestei săptămini, gu
vernul își va prezenta programul în 
fața Adunării Republicii (parlamen
tul unicameral al țării).

, Situația creată de greva care a 
cuprins pină in prezent peste 290 de 
întreprinderi industriale — trans
mite EFE — s-a agravat ca ur
mare a incidentelor ce au avut loc 
în mai multe centre ale zonei mi
niere. Mii de muncitori, împreună 
cu membrii de familie, au organi
zat simbătă. cu prilejul împlinirii 
a 42 de ani de la alungarea ocupan- 
ților japonezi, demonstrații de pro
test împotriva măsurilor represive 
ale autorităților, ca răspuns la re
vendicările greviștilor care cer ma
jorarea salariilor și desființarea 
sindicatelor controlate de guvernul 
de la Seul.

Orașul Changsong a fost scena 
unor ciocniri violente, importante 
forțe polițienești împrăștiind, cu 
ajutorul gazelor lacrimogene și al 
substanțelor fumigene, un mare 
grup de mineri care înconjurau se
diul companiei miniere locale. De
monstranții au reacționat aruncind 
cu pietre împotriva polițiștilor. In 
timpul ciocnirilor au fost răniți nu
meroși minieri, precum și mai 
mulți polițiști. Au fost operate 
arestări.

Mult timp după încetarea ciocni
rilor, puternice detașamente poli
țienești patrulau încă pe străzi, in 
timp ce muncitorii greviști și fa
miliile lor s-au strins in afara ora
șului, unde au organizat o de
monstrație prin blocarea căilor de 
acces in oraș, cerind eliberarea to
varășilor lor de muncă- arestați in 
timpul incidentelor.

La Sabuck, localitate in apropie
re de Changsong, unde există, de 
asemenea, importante zăcăminte 
miniere, muncitorii au ocupat stația

de cale ferată, așa cum au proce
dat greviștii din numeroase alte 
orașe sud-coreene. Au fost, de ase
menea, blocate principalele artere 
ale orașului, traficul fiind între
rupt timp de mai multe ore.

Puternice ciocniri s-au produs și 
în orașul Ulsan, ca urmare a in
tervenției detașamentelor de politie 
trimise spre a împiedica o de
monstrație pe principalele străzi ale 
acestui centru industrial. In afara 
revendicărilor salariale, demon
stranții lansau și chemări la inten
sificarea luptei pentru democrati
zarea vieții politice și sociale din 
Coreea de Sud. Poliția a intervenit 
făcînd uz de bastoane de cauciuc 
și grenade cu gaze lacrimogene. 
Peste 60 de muncitori au fost ră
niți.

In zona de centură a orașului 
Seul a avut loc o manifestație a 
sute și sute de muncitori infirmi, 
mulți dintre ei în cărucioare de 
invalizi, victime ale unor grave ac
cidente de muncă. Ei au protestat 
împotriva ajutoarelor cu totul in
suficiente care li se acordă. Con
comitent, peste 3 000 de studenți au 
ocupat campusul Universității din 
Seul, manifestind în sprijinul mun
citorilor greviști.

Potrivit datelor agenției oficiale 
sud-coreene Yonhap, pagubele pro
duse de grevă se ridică pină în 
prezent la peste 210 milioane de 
dolari. Printre întreprinderile pa
ralizate ca urmare a încetării lu
crului se numără fabrici con
structoare de automobile, unități 
textile, șantiere navale, uzine 
electronice, precum și serviciile de 
transport urban din Seul și din 
alte importante orașe sud-coreene.

ILE DE PRESA
e scurt

ÎNTREVEDERE. Luni, la Mosco
va a avut loc o convorbire între 
deputați ai Sovietului Suprem al 

I U.R.S.S. și o delegație de senatori 
americani care întreprind o vizită 
oficială în U.R.S.S. Au fost 
discutate probleme ale rela
țiilor bilaterale și aspecte ale ac
tualității internaționale. Cele două 
părți au apreciat că un prim pas 
pentru realizarea dezarmării ar 
trebui să fie acordul cu privire la 
lichidarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune în Europa.

SUB DEVIZA „ȘTIINȚA-OM- 
UMANISM", la Moscova au început 
lucrările celui de-al VIII-lea Con
gres consacrat problemelor logicii, 
metodologiei și filosofiei științei, la 
care participă specialiști din 48 de 
țări, între care și România. Sint

abordate probleme actuale ale ști
inței. ale legăturii sale cu socie
tatea. precum și dinamica deose
bită pe care o cunosc ramurile de 
vîrf, cu mări implicații sociale.

ÎN LOCALITATEA LIBANEZA 
BAAKLIN a avut loc un Congres 
extraordinar al Partidului So
cialist Progresist din Liban, Luînd 
cuvîntul. Walid Joumblatt, președin
tele partidului, a relevat că sarcina 
partidului este de a se ajunge la 
înfăptuirea în țară a unor trans
formări politice și social-econo- 
mice radicale, in interesul pături
lor largi ale populației. Congresul 
a ales organele de conducere ale 
partidului. în funcția de președinte 
al P.S.P. a fost reales Walid 
Joumblatt.

PREȘEDINTELE REPUBLICII 
LIBERIA, Samuel Kanyon Doe, 
l-a desemnat în funcția de minis
tru al afacerilor externe pe Ru
dolph Johnson, fost ministru al eco
nomiei — s-a anunțat oficial la 
Monrovia, după cum transmit agen
țiile M.A.P. și T.A.S.S. Fostul titu
lar al externelor, Bernard Blamo, 
a fost demis din funcție.

CONGRES. în capitala R.D.G. 
s-au încheiat lucrările celui de-al 
XIV-lea Congres internațional al 
lingviștilor, la care au participat 
circa 1 600 de specialiști din 64 de 
țări, transmite agenția A.D.N. Au 
fost examinate problemele actuale 
ale dezvoltării lingvisticii, utiliza
rea limbilor moderne in folosul so
cietății, posibilitățile realizării unor 
traduceri rapide pentru promovarea 
înțelegerii internaționale.

DECES. La 17 august a încetat 
din viață, în virstă de 93 de ani, 
unul dintre cei • mai importanți 
conducători naziști, Rudolf Hess 
— transmite agenția T.Â.S.S. EI a 
fost condamnat de Tribunalul de 
la Niirnberg la închisoare pe viață 
și deținut la închisoarea Spandau 
din Berlinul occidental.
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